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________________________________________________________________________________________________________ UMA EMPRESA DO GRUPO 

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA DIRETORIA DE LOGÍSTICA/GERÊNCIA DE 

COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE 

 

 

 

 

 

 

 

Pregão Eletrônico n.º 39/2022 

 

 

SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.107.391/0012-63, com sede na Avenida A, n.º 321, 

sala C, Distrito Industrial, Poços de Caldas/MG, CEP: 37701-970, por seu representante legal, vem, 

respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 41, §1º da Lei Federal n.º 

8.666/93, bem como no item 4 do edital do Pregão Eletrônico supra epigrafado, apresentar PEDIDO 

DE ESCLARECIMENTOS, pelas razões de fato e de direito em seguida expostas. 

 

Trata-se de certame objetivando a constituição de Sistema de Registro 

de Preços para aquisição de DIETAS E FÓRMULAS necessários para atender a demanda do 

município de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital 

e anexos integrantes. 

 

Assim, estando o objeto da presente contratação estritamente 

relacionado ao ramo de atuação desta Requerente, há legítimo interesse de apresentar proposta e, 

por conseguinte, disputar o certame, sendo necessário, contudo, sejam previamente esclarecidos os 

itens editalícios abaixo relacionados, de modo a ampliar a competitividade do certame e, por 

conseguinte, possibilitar a obtenção da melhor proposta por esta i. Secretaria. 
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ESCLARECIMENTOS: 

 

1) PRAZO DE VALIDADE 

 

No ANEXO I Especificação e Quantidade do Objeto é determinado vida 

útil de 80%. Já no ANEXO IX Termo de Referência, item 4. Objeto, a vida útil exigida é de 60%. 

 

Destacamos que alguns dos produtos cotados para atender aos 

descritivos são importados, sendo passíveis de procedimentos burocráticos e administrativos de 

importação impactando diretamente no prazo de validade que chegam ao Brasil.  

 

Portanto, como há discrepância quanto a validade dos produtos, 

60% ou 80%, gostaríamos de esclarecer se podemos considerar a exigência de 60% do prazo 

de validade vigente e se esse renomado órgão aceitaria a carta de comprometimento de 

troca, caso o produto entregue não atenda ao prazo mínimo de validade. 

 

 

2) ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

 

Destacamos que muitos Órgãos passaram a não exigir mais a entrega 

de documentos físicos para a finalização do certame, já que tal entrega poderia ser um risco à saúde 

dos envolvidos durante a pandemia de COVID-19, permitindo o envio por meio eletrônico e 

mantiveram tal conduta até agora, o que não impactou no andamento dos processos e ainda trouxe 

agilidade e economicidade. 

 

Além disso, considerando que no Pregão 64/2021 esclarecemos esse 

ponto da necessidade de entrega de documentos de forma física e esse i. Órgão aceitou o envio por 

meio eletrônico, gostaríamos de esclarecer será novamente aceito APENAS o envio por meio 

eletrônico. Caso tal medida não seja possível de ser aceita, solicitamos então que o prazo de entrega 

seja maior, em compatibilidade para com o passado pelo correio. 

 

3) LOTE 17: 
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O descritivo do Lote 17 solicita: 

 

LOTE 17 DO EDITAL – “COMPLEMENTO/SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIÁTRICO EM PÓ, 

SOLÚVEL, SEM FIBRAS, NORMOCALÓRICO OU HIPERCALÓRICO, NORMOPROTEICO, SEM 

RESTRIÇÃO PARA LACTOSE E SACAROSE, APRESENTAÇÃO EM LATA OU POTE.” 

 

Pretendemos cotar o produto FORTINI COMPLETE® - lata 800g, que 

já é utilizado por essa renomada Instituição, inclusive possui ata vigente referente a esse escritivo 

mas do pregão eletrônico número 64/2021. Ele é uma formula pediátrica para nutrição enteral e 

oral, em pó, nutricionalmente completa, adicionada de fibras prebióticas 1,0g/100ml (90%GOS e 

10%FOS). Contém LCPUFAs - ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa - ácido 

docosahexaenoico (DHA). Sem adição de sacarose e com alto teor de vitaminas e minerais. Possui 

12% de proteínas (Baunilha e Vitamina de Furtas: 44% soro do leite e 56% caseína; Chocolate: 51% 

caseína, 37% soro do leite e 12% proteína vegetal), 54% de carboidratos – Vitamina de Frutas e 

Baunilha (56% maltodextrina e 44% lactose) e 55% de carboidratos – Chocolate (51% 

maltodextrina e 49% lactose) e 34% de lipídeos – Vitamina de Frutas e Baunilha, 33% de lipídeos - 

Chocolate (óleo de girassol, óleo de canola, óleo de girassol alto oleico, óleo de coco, óleo de palma 

e óleo de peixe). Sabores: Vitamina de frutas, Baunilha  e Chocolate. 

 

FORTINI COMPLETE® possui um exclusivo mix de prebióticos de 

90% de Galacto-Oligossacarídeos de cadeia curta (scGOS) e 10% de Fruto-Oligossacarídeos de 

cadeia longa (lcFOS) que, na concentração de 1,0 g/100 ml contribui para melhorar a microbiota e 

função intestinal.  

 

Os efeitos clínicos benéficos e comprovado quanto a segurança e 

eficácia, descrito nos documentos de posicionamento do ESPGHAN sobre os prebioticos concluíram 

que:  

 

- A mistura de scGOS/lcFOS (9:1) é uma das mais estudadas para a faixa etária 

pediátrica;  
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- Os principais achados são maiores contagens de colônias de bifidobactérias nas fezes 

e melhora do trânsito intestinal (frequência e consistência das fezes);  

- A adição de prebióticos 90% scGOS /10% lcFOS aumenta os níveis de bifidobactérias, 

sem relatos de efeitos adversos, como diarreia e/ou desconforto e/ou qualquer 

alteração intestinal;  

- A diminuição do pH intestinal e a formação de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC ou 

SCFA), com altos níveis de acetato e baixos níveis de butirato e propionato, são efeitos 

secundários a fermentação dos prebióticos pelas bifidobactérias e confere redução do 

risco de infecção e suporte à barreira intestinal. 

 

Diante do exposto, fica claro os benefícios de uma fórmula com 

prebióticos. Portanto, gostaríamos de confirmar que o produto FORTINI COMPLETE® será 

aceito para esse lote. 

 

 

Rememore-se, nesse sentido, que as exigências contidas em editais de 

licitação devem estar limitadas à busca da melhor proposta, de modo que não se justificam cláusulas 

ou condições que possam, a pretexto de se executar uma contratação vantajosa, restringir o caráter 

competitivo do certame, conforme se extrai do art. 3º, §1º da Lei n.º 8.666/93: 

 

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos. 
§1o É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 
para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 
3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (...) 

 

Por fim, caso as dúvidas aqui indicadas não sejam passíveis de 

saneamento, requer sejam os presentes esclarecimentos recebidos como IMPUGNAÇÃO AO 

EDITAL, alterando-se os termos do instrumento convocatório, a fim de atender às necessidades das 
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licitantes, sob risco de afronta aos princípios da isonomia e da ampla competitividade das licitações 

públicas. 

 

No mais, solicitamos, caso seja possível, que a resposta à presente seja 

encaminhada no endereço eletrônico licitacoes@supportnet.com.br. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 26 de setembro de 2022. 

 

SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 
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