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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2019. 

 
PROCESSO N.º 6019/2019 

 
 

Razão Social: 

CNPJ N.º 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade: Estado: 

Telefone: Fax: 

Pessoa para contato: 

 
 

Recebemos, através do acesso à página www.restinga.sp.gov.br, neste data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
 

Local:  ,  ,  de  de 2019. 
 
 
 

 

Assinatura 

 

Senhor Licitante, 
 

Visando a comunicação futura entre o Município de Restinga e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria 
preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Departamento de Licitações e Contratos por meio do E-
mail: licitacaorestinga@yahoo.com. Observação: Indicar no E-mail, quando do envio, na barra “assunto” o 
número do pregão em testilha. 

 

 
 

Restinga, 27 de maio de 2019. 
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EDITAL 

Processo nº 6019/2019 Tipo – Menor Preço por Lote 
 

O Senhor Prefeito Municipal, Amarildo Tomás do Nascimento, torna público que se acha aberto no 
Departamento de Licitações e Contratos, sito à rua Geraldo Veríssimo, 633, Centro, nesta cidade de Restinga, 
o PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2019, regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, alterações posteriores, 
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, destinada a seleção de propostas para o sistema de 
Registro de Preços de que cuida o inciso II do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, na redação dada pela lei 
Federal nº 8.883/94, conforme indicado no Anexo I, o qual independentemente de transcrição faz parte 
integrante do presente. 

 

01 - DO OBJETO 
 

1.1- O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE 

FÓRMULAS, LEITES E DIETAS, PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO TIPO MENOR 

PREÇO POR LOTE, CONFORME EDITAL E MEMORIAL DESCRITIVO. 

 
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado e que 
atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 

2.2 Não será permitida a participação de empresas: 
a) Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
b) Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com este Município nos termos do 
inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
c) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 
d) Aquelas que estiverem em regime de concordata ou de falência. 

 
03 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES Nº 1 “PROPOSTA”, E DOS ENVELOPES Nº 2 – 
“DOCUMENTAÇÃO” 
3.1 – Os envelopes nº 1 – “PROPOSTA” e nº 2 – “DOCUMENTAÇÃO” deverão ser entregues na sala de 
Licitações, sito na rua Geraldo Veríssimo, 633, Centro, até às 09:00 horas, do dia 12 de junho de 2019, 
impreterivelmente, sob pena de não participação no certame. 
3.2 – Os documentos e a proposta deverão ser apresentados em dois envelopes fechados e distintos e 
numerados, da seguinte forma: 

 

3.2.1 Envelope nº 1 – Proposta: 
Nome da empresa licitante (timbrado ou datilografado); Envelope nº 01 “PROPOSTA” 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 

PROCESSO Nº 6019/2019 
PRAZO ENTREGA DA PROPOSTA: até às 09:00 horas do dia 12 de junho de 2019. ABERTURA 
DOS ENVELOPES: 12/06/2019, às 09:00 horas. 

 

3.2.2 Envelope nº 2 – Documentação: 
Nome da empresa licitante (timbrado ou datilografado); Envelope nº 02 “DOCUMENTAÇÃO” 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 019/2019 

PROCESSO Nº 6019/2019 
PRAZO ENTREGA DA PROPOSTA: até às 09:00 do dia 12 de junho de 2019. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 12/06/2019, às 09:00 horas. 

 

3.3 As proponentes se farão representar nesta licitação e para todos os demais atos desta licitação, por 
procurador(es) com poderes específicos ou por seu(s) representante(s) legal (is). Para tal desiderato as 
proponentes poderão se utilizar da Carta de Credenciamento (VIDE ANEXO III), e/ou Procuração e/ou a prova 
da condição de Sócio ou diretor da empresa, devidamente acompanhado da cópia autenticada do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social e suas alterações que comprove, entre outras coisas, a capacidade/competência 

mailto:licitacaorestinga@yahoo.com


MUNICIPIO DE RESTINGA 

Departamento de Licitações e 
Contratos 

Rua Geraldo Veríssimo, 633, Centro – Restinga – SP – fone (16) 3143-1172 

CEP: 14430-000 – email: licitacaorestinga@yahoo.com 

 

 

do outorgante para constituir mandatário e deste para formulação de propostas e para a prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame. Aludidos documentos deverão acompanhar os documentos constantes do 
ENVELOPE N.º 01. Querendo, poderão exibi-la também na 1ª Sessão Pública (fora dos envelopes), a fim de 
facilitar os trabalhos da Comissão, sob pena de ficarem impedidos de se manifestarem sobre quaisquer fatos 
relacionados com a presente licitação. 
3.4 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, em 
original ou cópia autenticada, outorgando poderes para a prática de todos os atos pertinentes ao certame, em 
nome da proponente. 
3.5 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 
cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
3.6 - As empresas que desejarem utilizar-se dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 deverão 
apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, devidamente assinado pelo 
responsável legal da empresa, CONFORME ANEXO II. Aludida declaração deverá acompanhar os documentos 
constantes do ENVELOPE Nº 01. 

 
04 – DA DOCUMENTAÇÃO 
4.1 – No envelope nº 02 – “DOCUMENTAÇÃO”, deverão constar os seguintes documentos: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 

 

e) Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes (CNPJ); 
 

f) Prova de inscrição estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante; 
 

g) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 

h) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede 
do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 

 

h.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal; 

 

h.2 Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 
expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedidos pela 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo ou declaração de isenção ou de não incidência 
assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei; 

 

h.3 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários e imobiliários 
Municipais. Não constando do documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido 
até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação; 

 

i) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) mediante a apresentação da CND - 
Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 
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j) Certidão negativa de falência e concordata, emitida pelo distribuidor do foro da sede do licitante; 
 

k) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei. 

 

OBS.: Para as empresas criadas recentemente que ainda não possuem balanços exigíveis é permitida a 
substituição por outro tipo de demonstração contábil. 

 

l) Declaração da empresa proponente que não foi declarada inidônea pela Administração direta ou 
indireta, Municipal, Estadual ou Federal, sob as penas da lei. 

 

m) Declaração conforme art. 7º, XXXIII da Constituição Federal (modelo constante no Anexo do 
Decreto Federal nº 4358/2002); 

 

n) Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou 
estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto licitado. 

 

o) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução 
Administrativa TST nº 1470/2011. 

 
p) Juntar o Anexo II (declaração que a empresa cumpre os requisitos legais para a qualificação como 

microempresa ou empresa de pequeno porte) devidamente preenchido, de forma legível (lote não 
desclassificatório). 

 

4.2 - A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pela própria Comissão de 
Licitação, se os dados existirem em outro documento apresentado. 
4.3 – As certidões negativas que não tenham prazo de validade legal ou expresso no documento ter-se- ão 
como válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias de sua emissão. 
4.4 – Os documentos necessários à “HABILITAÇÃO” poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por funcionário da Coordenadoria de Compras e 
Licitações. As autenticações de documentos que por venturas dependerem do servidor terão que ser, 
obrigatoriamente, efetuados com antecedência mínima de 24 horas da data da sessão inaugural, à exceção dos 
que forem obtidos via Internet, que não precisarão ser autenticados, os quais serão validados mediante consulta 
para comprovação de sua regularidade. Não serão autenticados documentos no dia da sessão de licitação. 
4.5 – Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos envelopes para 
autenticação pela Comissão de Licitação. 
4.6 – Na mesma data e local indicado no lote 3.1, às 14h30, à vista dos interessados presentes, serão abertos 
os Envelopes nº 1 – Documentação, que serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão de 
Licitações e pelos representantes credenciados dos licitantes. 
4.7 - Somente será exigida a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte, quando da assinatura da avença contratual, conforme estipula o artigo 42 da Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006. 
4.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
4.9 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014). 
4.10 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

05 – DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA 
5.1 – A proposta deverá ser preenchida, carimbada, assinada, sem rasuras ou retificações, sob pena de 
desclassificação, entregue até a data, hora e local estabelecidos no lote 3.1 deste Edital. 

mailto:licitacaorestinga@yahoo.com


MUNICIPIO DE RESTINGA 

Departamento de Licitações e 
Contratos 

Rua Geraldo Veríssimo, 633, Centro – Restinga – SP – fone (16) 3143-1172 

CEP: 14430-000 – email: licitacaorestinga@yahoo.com 

 

 

5.2 – A proposta deverá ser preenchida conforme formulário PROPOSTA (Anexo I) com o conjunto completo 
de informações solicitadas, sob pena de desclassificação do lote. 
5.3 – A empresa proponente deve apresentar declaração de disponibilidade ou de que reúne condições de 

apresentar oportunamente, se vencedor da licitação, uma amostra do(s) produtos cotados que será(ão) 

analisado(s) pelos responsáveis pela área técnica da Secretaria requisitante e também os seguintes 

documentos: 

 Cópia autenticada do certificado de registro dos produtos cotados junto ao Ministério da Saúde ou 

Cópia autenticada da Publicação do Registro no DOE ou impresso via internet; 

 Licença Sanitária Estadual ou Municipal do ano vigente, ou cópia autenticada; Artigo 21 da Lei nº 

5991/73, de 17 de dezembro de 1973, emitida pelo órgão em que se localize a sede da proponente através 

da publicação em diário oficial ou certificado (alvará) sanitário emitido pelo órgão competente; 

Observação 1: A proponente que cotar material que não seja classificado pelo Ministério da Saúde 

e/ou certificado/registrado pela ANVISA, deverá apresentar declaração contendo tal informação, 

ficando sujeito às sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua declaração 

Observação 2: Frisa-se que as amostras serão exigidas tão somente persistindo duvidas por 

ocasião da analise técnica dos profissionais da Secretaria requisitante 

5.4 – Para fins de registro de preços o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data 
de sua apresentação. 
5.5 – Todas as propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos 
representantes credenciados dos licitantes presentes. 
5.6 – Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das 
disposições deste Edital, seja no aspecto formal ou no seu conteúdo técnico, bem como aquelas manifestadas 
inexequíveis, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 
5.7 – É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas, salvo se no momento 
da abertura da proposta for alegado erro, o que será registrado em ata, devendo o lote ser desconsiderado da 
proposta. 
5.8 – Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, 
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, 
acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital. 
5.9 – Os preços para cada lote descrito no Anexo I deverão ser cotados em Reais, com no máximo de quatro 
casas decimais após a vírgula. 
5.10 – Na proposta deverão constar dados da conta bancária, constando o nome do banco, a agência e o 
número da respectiva conta. Deverá ser indicada apenas uma conta por CNPJ. Obs. Qualquer alteração 
posterior do banco, agência ou número da respectiva conta deverá ser informada, através de ofício, endereçado 
ao Setor de Tesouraria. 
5.11 - As notas fiscais referentes a serviços deverão ser entregues no Setor competente até três dias úteis antes 
do término do mês e aquelas referentes a materiais até um dia útil antes do término do mês. 

 
06 – DO PROCEDIMENTO 
6.1 – Somente terão direito de rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações, impugnações 
ou recursos e assinar atas, os representantes credenciados das licitantes, com poderes para tal, e os membros 
da Comissão de Licitação. 
6.2 – Os prepostos ou representantes do licitante deverão apresentar documento de credenciamento emitido 
pela mesma, com poderes específicos para representá-la neste certame, quando da entrega da 
documentação/proposta. 
6.2.1 No referido documento de credenciamento deverá o licitante conceder todos os poderes necessários à 
prática de quaisquer atos relacionados com o procedimento licitatório em tela. A ausência dos referidos poderes 
no documento de credenciamento implicará na impossibilidade do representante ou preposto se manifestar em 
nome da empresa e assinar atas. 

6.2.2 - Na mesma ocasião, será apresentada a carteira de identidade do credenciado, para a devida 
identificação e correspondente anotação na ata. 
6.3 – Após a abertura do processo licitatório não serão recebidos outros documentos ou propostas, nem serão 
permitidos quaisquer adendos ou alterações, ressalvada a possibilidade de realização de diligências. 
6.4 – De todas as reuniões de licitação serão lavradas atas, as quais conterão as principais ocorrências, 
inclusive eventuais manifestações dos proponentes, devendo ser assinadas pelos membros da Comissão de 
Licitação e pelos representantes das licitantes com poderes para tal. 
6.5 – Após a apreciação e o julgamento da documentação recebida, a Comissão divulgará o resultado da fase 
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de habilitação, com a indicação do nome das empresas habilitadas e inabilitadas, em reunião ou através de 
publicação na Imprensa Oficial. 
6.6 – É facultado à Comissão de Licitação, quando julgar necessário, determinar a realização de reuniões para 
divulgar o resultado de suas decisões. 

 

6.7 – Os envelopes contendo as propostas (Envelope 1) serão rubricados pelos licitantes e pela Comissão de 
Licitação e ficarão sob a guarda desta, devidamente fechados, para serem abertos após o julgamento definitivo 
da habilitação. 
6.8 – Somente serão abertos os Envelopes 2 das empresas que obtiverem o menor lance, ficando os relativos 
às demais empresas à disposição destas, para serem retiradas no prazo de 15 (quinze) dias do resultado da 
habilitação, findo o qual serão inutilizados. 

 

07 – DOS PRAZOS 
7.1 - Do prazo para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
7.2 Fica estabelecido o prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da homologação desta licitação pelo Prefeito 
Municipal, para convocação dos vencedores da presente licitação para a assinatura da ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. 
7.3 A Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. 
7.4 As entregas dos itens solicitados deverão ser realizadas, de acordo com ordem de fornecimento 
devidamente emitida pelo Departamento competente, nas datas, horários e locais estipulados na Ordem de 
Fornecimento, ocasião em que será recebida e conferida por funcionário responsável, o qual emitirá 
comprovante de recebimento 
7.5 – Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, de conformidade com as necessidades da 
Secretaria requisitante e até que seja atingida a quantidade total adquirida, no prazo máximo de 3 (três) dias 
corridos, no Departamento indicado previamente. 
7.6 - O prazo estabelecido no lote 7.1 e 7.2 poderão ser prorrogados quando solicitado pelo fornecedor e desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
7.7 - O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da 
respectiva Ata. 

 
08 – DO JULGAMENTO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO 
8.1 – O julgamento das propostas far-se-á pelo tipo “MENOR PREÇO POR LOTE” para cada lote do anexo I, 
levando-se em conta a compatibilidade com as especificações técnicas e demais estipulações constantes deste 
Edital e seus Anexos, registrando-se assim, o menor preço. 
8.2 – Serão também registrados os fornecedores, na ordem de sua classificação, para fins de convocação 
remanescente, na forma do parágrafo 2º do artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93. 
8.3 - Mesmo quando não especificados expressamente na proposta serão considerados como inclusos nos 
preços, todos os tributos e encargos de natureza previdenciária, fiscal e trabalhista, incluindo benefícios de 
despesas indiretas e benefícios sociais inerentes à execução do objeto, e demais custos de qualquer natureza 
inerentes ao atendimento das condições dispostas na Minuta do Contrato. 
8.4 - Não serão consideradas propostas alternativas, ou seja, opcionais. 
8.5 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, observado o disposto no Parágrafo 2o do Artigo 45 da 
Lei Federal no 8666/93, e subsequentes alterações, a seleção se fará por sorteio, em ato público a ser realizado 
na Secretaria Municipal de Administração, para o qual serão convocadas todas as Proponentes. 
8.6 - A Comissão Municipal de Licitações poderá retificar os erros materiais das propostas que os 
apresentarem, prevalecendo, em qualquer hipótese, o valor unitário ofertado. 
8.7 - No caso de erros aritméticos, serão considerados pela Comissão Municipal de Licitações, para fins de 
seleção e contratação, os valores retificados. 
8.8 - Não serão consideradas propostas que desobedecerem aos critérios estabelecidos no art. 48 (incisos e 
parágrafos) da Lei 8.666/93. 
8.9 - Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
8.10 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores á proposta mais bem 
classificada, considerando o contido no art.45, incisos e parágrafos da Lei complementar nº 123/2006: 
 “Art 45. Para efeito do disposto no art.44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 
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II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput 
deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o 
do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
§ 1o Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
§ 2o O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
§ 3o No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão.” 

8.11 – A adjudicação será formalizada em Compromisso de Fornecimento do menor preço a respectivo  
8.12 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de outros 
meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços. 

 

09 – DO PREÇO 
9.1 – Somente serão aceitas propostas cujos preços forem compatíveis com os praticados no mercado. 

 
10 – DO PAGAMENTO 
10.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do produto, com a apresentação da 
respectiva Nota Fiscal. 

 
11 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 
11.1 – Os preços constantes do registro de preços serão reajustados de acordo e nas condições da legislação 
federal, observando as disposições do Decreto Municipal nº 8888/07. 
11.2 – Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos 
fixados pelo órgão controlador. 
11.3 – O disposto no lote anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e 
de alteração das alíquotas dos já existentes. 
11.4 – O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços 
vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador Coordenadoria de Licitações e Compras desde que 
acompanhado de documentos, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias- primas, componentes ou de 
outros documentos, que a critério da Administração possam amparar tal pedido. 
11.5 – A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença 
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 
11.6 – Independentemente da solicitação de que trata o lote 11.4, a Comissão de Licitação poderá a qualquer 
momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada 
ou quando alterações provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, 
sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação na Imprensa Oficial. 

 
12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
12.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando 
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual período, que começará a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
12.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
12.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
12.4 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
12.5 O resultado do recurso será divulgado na Imprensa Oficial. 
12.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
12.7 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor. 

 
13 – DA CONTRATAÇÃO 
13.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes do registro de preços a serem firmadas 
entre a Administração e o fornecedor serão formalizadas através de contrato, observando-se as condições 
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estabelecidas neste Edital, seus Anexos e na legislação vigente. 
13.2 – A Administração poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros instrumentos 
equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem 
obrigações futuras, nos termos do parágrafo 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666/93. 
13.3 - Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou 
não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no artigo 81 
da Lei nº 8.666/93. 
13.4 – Observados os critérios e condições estabelecidos no presente Edital, a Administração poderá comprar 
de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público 
justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado 
pela Administração, observadas as condições do Edital e o preço registrado. 
13.5 – Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pela Secretaria requisitante. 

 
14 - DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO 
14.1 - Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, de conformidade com as necessidades da 
Secretaria requisitante e até que seja atingida a quantidade total adquirida, no prazo máximo de 3 (três) dias 
corridos, no Departamento indicado previamente; 

14.2 – A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO, expedido pela Secretaria requisitante; 
14.3 - Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante sublote anterior, a CONTRATADA 
deverá providenciar, no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis, a sua substituição visando ao atendimento das 
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei 8.666/93 e no Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90). 
14.4 - O fornecedor deverá atender aos pedidos efetuados durante a vigência do Compromisso de 
Fornecimento, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento do Compromisso de 
Fornecimento. 
14.5 - Somente serão aceitos produtos previamente registrados e/ou licenciados em órgão competente e que 
cumpra todas as normas legais vigentes de produção, embalagem, rotulagem, armazenamento e transporte, 
garantindo os padrões de identidade, qualidade e segurança. 

 
15 – DAS PENALIDADES 
15.1 – O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a contratada 
a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei nº 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, 
na forma seguinte: 
15.2 atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento); 
15.3 a partir do 6º (sexto) dia até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso. 
15.4 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial 
do objeto adjudicado, a administração municipal poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada 
multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado. 
15.5 Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente; se recusar a assinar eventual 
termo de contrato, ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla 
defesa, sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 
15.6 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 
15.7 Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a administração 
municipal, por prazo de até 02 (dois) anos, e, 
15.8 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
15.9 A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, 
será descredenciada no Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal 
correspondente na forma da lei. 
15.10 A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, 
acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a 
receber deste da administração municipal, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de 
sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus 
dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, 
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ainda proceder à cobrança judicial da multa. 
15.11 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas 
ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração. 

 
16 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
16.1 – Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
16.2 – Caso a CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra 
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na 
Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90). 
16.3 – A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas no 
artigo 79 da Lei nº 8.666/93. 

16.4 – O licitante reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão previstas nos artigos 77 a 80 
da Lei nº 8.666/93. 

 
17 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
17.1 – O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 

I – pela administração quando: 
a) o fornecedor não cumprir as exigências contidas no edital ou ata de registro de preços; 
b) o fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de preços; 
c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do registro de preços, por 

um dos motivos elencados no artigo 78 e seus incisos, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 
8.883/94; 

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do artigo 78 

da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94. 
 

II – pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 

 

17.2 – O cancelamento será procedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, 
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
17.3 – a comunicação do cancelamento do registro do fornecedor, nos casos previstos no inciso I do lote 17.1, 
será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento. 
17.4 – No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita 
por publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do quinto dia 
útil, contado da publicação. 
17.5 – A solicitação do fornecedor ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço, não o 
desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão gerenciador, 
a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 
17.6 – Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens 
constantes do registro de preços. 

 
18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1 – Cópias deste Edital, deverão ser retiradas pelos interessados na rua Geraldo Veríssimo, 633, Centro, 
neste município de Restinga, Estado de São Paulo, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:00h, local e 
horário onde, também poderão obter quaisquer outros esclarecimentos de que necessite para o perfeito 
entendimento do presente Edital. 
18.2– As cópias supra mencionadas serão fornecidas aos interessados, mediante o pagamento de   R$ 20,90 
(vinte reais e noventa centavos), nos horários e endereço acima, referente ao custo reprográfico. 
18.3– O edital também estará disponível, para ser retirado na íntegra, no endereço eletrônico 
www.restinga.sp.gov.br , no link “Licitações e Compras”, sem qualquer custo para o licitante. 
18.4– Com exceção do “Aviso de Licitação” que será publicado na Imprensa Oficial do Município, no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e na página do Município disponível na Internet, as outras informações relativas 
ao procedimento serão publicadas somente na Imprensa Oficial do Município e na página do Município de 
Restinga: www.restinga.sp.gov.br – link: Licitações e Compras, conforme autoriza a Lei n.º 8.666/93. 
18.5. – As publicações referentes ao julgamento das propostas, adjudicação, homologação e outras informações 
pertinentes ao processo serão veiculadas somente na Imprensa Oficial, contratada pelo Município para realizar 
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suas publicações oficiais. 
18.6- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. 
18.7– Aplicam-se as omissões deste Edital, os princípios e as disposições legais e regulamentares que regem 
a matéria, especialmente a Lei (federal) 8.666/93, alterada pela Lei (federal) 8.883/94, de 08/06/1994 e a Lei 
(federal) 8.880/94. 
18.8– Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e comerciais que recaírem sobre os 
bens, ocorrerão por conta da firma adjudicatária, cabendo ao contratante apenas o pagamento do preço 
estipulado. 
18.9– A firma adjudicatária será responsável por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à 
Administração, por dolo ou culpa, bem como aqueles que venham a ser causados por seus prepostos, em 
idênticas condições. 
18.10– Se a empresa adjudicatária não cumprir o prazo para assinatura do contrato, serão chamadas, respeitada 
a ordem de classificação, as demais licitantes em relação às quais prevalecerão as mesmas condições da 
proponente vencedora. 
18.11– Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o licitante que não o fazer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso 
nos termos do parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883 de 08/06/94. 

 

19 – DO ADITAMENTO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. 
19.1 – A Administração reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público, no 
todo ou em parte, ou anula-la no todo ou em parte, por vício, ilegalidade, de ofício ou mediante provocação, 
bem como adia-la ou prorrogar o prazo para recebimento e abertura das propostas, descabendo, em, tais casos, 
qualquer reclamação ou direito a indenização pelos licitantes. 

20 – DO FORO 
20.1 – Fica eleito, desde já o foro deste Município de Restinga, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais 
dúvidas e/ou conflitos oriundos ou relativos à aplicação do presente Edital e pelo futuro contrato, com renúncia 
a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 

 
22 – SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL: 

a) ANEXO I - Termo de Referência – Especificação Técnica; 

b) ANEXO II - Formulário Padrão de Propostas de Preços; 

c) ANEXO III - Modelo de Declaração; 

d) ANEXO IV - Modelo de Declaração; 

e) ANEXO V – Modelo de Declaração de Fato Superveniente; 

f) ANEXO VI - Modelo Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 

g) ANEXO V - Modelos de Declaração de não emprego de menores de 18 anos; 

h) ANEXO VIII - Modelo de Carta de Credenciamento; 

i) ANEXO IX – Modelo de Declaração de ME ou EPP; 

j) ANEXO X – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

k) ANEXO XI – Minuta de Contrato; 

l) ANEXO XII – Modelo Atestado de Capacidade Técnico. 

 

Restinga-SP, 27 de maio de 2019. 
 
 
 
 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

Município de Restinga 
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ANEXO I 

 
Município de Restinga – São Paulo 
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE FÓRMULAS, LEITES E DIETAS, PARA 
ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. 
 

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
1. DOS ITENS, SUAS DESCRIÇÕES E RESPECTIVOS VALORES:- 
 
LOTE 01 

Item Qtd Und. Descritivo Valor Unitário Valor Total  

01 300 Lata 

FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA – Lata com 
400g Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 
meses com proteínas lácteas, adicionada de 
prebióticos, óleos vegetais enriquecida com 
vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e 
outros oligoelementos, atendendo às 
recomendações do CodexAlimentarius 
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade Exemplo de produtos: Aptamil 1 
Enfamil Premium 1, Nestogeno 1, Similac 1, 
Milupa 1, Nan 1. 

21,50 6.450,00 

02 500 Lata 

FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA – Lata com 
800g Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 
meses com proteínas lácteas, adicionada de 
prebióticos, óleos vegetais enriquecida com 
vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e 
outros oligoelementos, atendendo às 
recomendações do CodexAlimentarius 
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade Exemplo de produtos: Aptamil 1 
Enfamil Premium 1, Nestogeno 1, Similac 1, 
Milupa 1, Nan 1. 

33,75 16.875,00 

03 300 Lata 

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO – 
Lata com 400g Fórmula infantil para lactentes 
de 06 a 12 meses com proteínas lácteas, óleos 
vegetais, enriquecida com vitaminas, 
nucleotídeos, minerais, ferro e outros 
oligoelementos, Atendendo às recomendações 
do CodexAlimentarius FAO/OMS. Com no 
mínimo 80% do prazo de validade Exemplo de 
produtos: Aptamil 2, Milupa 2, Nestogeno 2, 
Similac 2, Enfamil Premium 2, Nan 2. 

20,29 6.087,00 

04 500 Lata 

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO – 
Lata com 800g Fórmula infantil para lactentes 
de 06 a 12 meses com proteínas lácteas, óleos 
vegetais, enriquecida com vitaminas, 
nucleotídeos, minerais, ferro e outros 
oligoelementos, Atendendo às recomendações 
do CodexAlimentarius FAO/OMS. Com no 
mínimo 80% do prazo de validade Exemplo de 
produtos: Aptamil 2, Milupa 2, Nestogeno 2, 
Similac 2, Enfamil Premium 2, Nan 2. 

39,50 19.750,00 

05 200 Lata 

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO – 
Lata 800g. Fórmula polimérica em pó 
adicionada de prebióticos. Composição: soro 
de leite desmineralizado, maltodextrina, 

38,29 7.658,00 

mailto:licitacaorestinga@yahoo.com


MUNICIPIO DE RESTINGA 

Departamento de Licitações e 
Contratos 

Rua Geraldo Veríssimo, 633, Centro – Restinga – SP – fone (16) 3143-1172 

CEP: 14430-000 – email: licitacaorestinga@yahoo.com 

 

 

lactose, leite em pó desnatado, oleína de 
palma, óleo de palma, óleo de canola, 
galactooligossacarídeo, óleo de milho, sais 
minerais citrato de cálcio, citrato de potássio, 
cloreto de potássio, cloreto de magnésio, 
sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de 
cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, 
selenato de sódio, lecitina de soja, 
oligofrutossacarídeo, vitaminas c, taurina, 
niacina, vitamina e, pantotenato de cálcio, 
vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, vitamina 
b2, acido fólico, vitamina K, biotina, vitamina d, 
vitamina b12 e I-camitina. Não contem glúten. 
Com no mínimo 80% do prazo de 
validade.Exemplos de produto: Nan Confor 3, 
Aptamil 3 

06 700 Lata 

LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO – 
Lata com 400g - Leite de vaca em pó integral, 
uniforme, sabor e odor agradáveis, não 
rançoso, semelhante ao leite fluído, Fortificado 
com ferro e vitaminas. Com no mínimo 80% do 
prazo de validade. Exemplo de produtos: 
Itambé, Glória, Ninho fortificado. 

15,55 10.885,00 

07 200 Lata 

SUPLEMENTO ALIMENTAR ADULTO– Lata 
com 400g. Fórmula polimérica em pó contendo 
leite em pó desnatado instantâneo (leite em pó 
desnatado e emulsificante lecitina de soja), 
maltodextrina, leite em pó integral instantâneo 
(leite em pó integral e emulsificante lecitina de 
soja), sacarose, fosfato de Magnésio, orbato de 
sódio, sulfato Ferroso, inositol, acetato de dl-
alfa tocoferol, iodeto de potássio, sulfato de 
Zinco, niacinamida, sulfato de Manganês, 
vitamina K1, sulfato cúprico, pantotenato de 
cálcio, acetato de retinol, vitamina B12, 
cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, 
riboflavina, colecalciferol, Ácido Fólico, cloreto 
de cromo, biotina, aromatizante e corantes 
artificiais: tartrazina e amarelo crepúsculo. Não 
contém glúten. Contém lactose. Com no 
mínimo 80% do prazo de validade. Exemplo de 
produtos: Sustagen, Sustain (sabores 
morango, chocolate ou baunilha) 

44,90 8.980,00 

08 300 Lata 

SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIÁTRICA – 
Lata com 380g. Fórmula polimérica em pó 
contendo sacarose, maltodextrina, leite em pó 
desnatado instantâneo (leite em pó desnatado 
e emulsificante lecitina de soja), fosfato de 
cálcio, ascorbato de sódio, fosfato de 
magnésio, ascorbato de sódio, sulfato de zinco, 
acetato de DL-alfa tocoferil, ferro carbonil, 
niacinamida, sulfato de manganês, palmitato de 
retinil, gluconato de cobre, pantotenato de 
cálcio, vitamina B12 cloridrato de tiamina, 
vitamina K1, cloridrato de piridoxina, iodeto de 
potássio, colecalciferol, ácido fólico, riboflavina, 
cloreto de cromo, molibdato de sódio, biotina, 
selenito de sódio, aromatizante, estabilizante, 
carragena. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade. Exemplo de produtos: SustagenKids, 

22,50 6.750 
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SustainKids(sabores morango, chocolate ou 
baunilha) 

09 200 Lata 

LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO - 
Lata 400g. Composto Lácteo com fibras 
prebióticas (Prebio1). Composição: Leite 
parcialmente desnatado, xarope de milho, 
lactose, óleo de milho, óleo de canola, oleína 
de palma, frutooligossacarideos, sais minerais, 
vitaminas e emulsificante lecitina de soja. 
Isento de Glúten. Com no mínimo 80% do prazo 
de validade.Exemplos de produto: NinhoFases 
1 

16,75 3.350,00 

Valor Total 253,03 86.785,00 
 
LOTE 02 

Item Qtd Und Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 100 Lata 

FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA Lata com 
400g - Fórmula infantil de origem vegetal para 
lactentes do 0 a 12 meses, à base de proteína 
isolada de soja isenta de lactose e sacarose, 
enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e 
outros oligoelementos. Atendendo às 
recomendações do Codex Alimentarius 
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade Exemplo de produtos: Nan soy, 
Aptamil soja 1 e 2, Noursoy, Isomil. 

44,99 4.499,00 

02 100 Lata 

FÓRMULA INFANTIL SEM LACTOSE – Lata com 
400g Fórmula infantil para lactentes com 
intolerância à lactose, isenta de lactose à base 
de leite de vaca óleos vegetais e maltodextrina 
enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, 
minerais, ferro e outros oligoelementos. 
Atendendo às recomendações do Codex 
Alimentarius FAO/OMS. Com no mínimo 80% 
do prazo de validade Exemplo de produtos: 
Nan, Aptamil, Enfamil (todos sem lactose). 

44,49 4.449,00 

03 200 Lata 

FÓRMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO Lata 
com 400g Fórmula infantil para lactentes com 
regurgitação, de maior viscosidade, com amido 
de milho ou arroz pré acrescida de óleo 
vegetal, enriquecida com vitaminas, minerais, 
ferro e outros oligoelementos. Atendendo às 
recomendações do Codex Alimentarius 
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade Exemplo de produtos: Nan AR, Enfamil 
Premiun AR, Aptamil AR. 

30,25 6.050,00 

04 100 Lata 

FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR SEM 
LACTOSE - Lata entre 400g e 454g – Fórmula 
infantil para lactentes semi elementar à base 
de proteína do leite extensamente hidrolisada 
hipoalergênico, com tcm e maltodextrina, 
enriquecido com vitaminas, ferro e outros 
oligoelementos. Atendendo às recomendações 
do Codex Alimentarius FAO/OMS Isenta de 

171,60 17.160,00 
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lactose e sacarose Com no mínimo 80% do 
prazo de validade Exemplo de produtos: Alfaré, 
Pregomin Pept, Pregestimil Premiun 

05 600 Lata 

FÓRMULA POLIMÉRICA PEDIÁTRICA – Lata com 
400g Fórmula nutricionalmente completa, para 
crianças maiores de 01 ano de idade, 
normocalórica, normoproteica, em pó com 
proteína de alto valor biológico e IDR ara macro 
e micro nutrientes. Utilização oral ou enteral 
isento de lactose e glúten com no mínimo 80% 
do prazo de validade. Exemplo de produtos: 
Fortini, Nutren Jr, Pediasure. 

46,50 27.897,00 

06 100 Lata 

FÓRMULA POLIMÉRICA SEM SABOR lata com 
400g - Fórmula nutricionalmente completa 
para crianças maiores de 01 ano de idade, 
normocalórica, normoproteica, em pó, com 
proteína de alto valor biológico e IDR para 
macro e micro nutrientes. Utilizada por via oral 
ou enteral. Isento de lactose e glúten sem 
sabor com no mínimo 80% do validade 
Exemplo de produtos: Fortini sem sabor 

62.50 6.249,50 

Valor Total 337,83 66.304,50 
 
LOTE 03 

Item Qtd Und Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 50 Lata 

FÓRMULA INFANTIL SEMI ELEMENTAR – Lata 
entre 400g e 450g – Fórmula infantil para 
lactentes à base de proteína do leite 
hidrolisada, hipoalergênico, contendo 
maltodextrina, lactose, enriquecido com 
vitaminas, ferro e outros oligoelementos 
atendendo às recomendações do Codex 
Alimentarius FAO/OMS. Com no mínimo 80% 
do prazo de validade Exemplo de produtos: 
Aptamil Pept, Althera. 

116,88 5.843,75 

02 50 Lata 

FÓRMULA INFANTIL ELEMENTAR lata com 400g 
- Fórmula infantil para lactentes, não 
alergênica, nutricionalmente completa com 
100% aminoácidos livres, utilizada por via oral 
ou enteral, suplementada com ácidos graxos 
essenciais, vitaminas, minerais, ferro e outros 
oligoelementos Atendendo às recomendações 
do Codex Alimentarius FAO/OMS. Isenta de 
lactose, sacarose, fructose, galactose e gluten. 
Exemplo de produtos: Neocate, Puramino, 
Alfamino 

209,50 10.474,75 

03 50 Lata 

FÓRMULA SEMI-ELEMENTAR (HIDROLISADA) 
PEDIÁTRICA Lata com 400g – Fórmula 
nutricionalmente completa, para crianças 
maiores de 01 ano de idade, isocalórica 
isotônica, sob forma facilmente absorvível, 
com proteína do soro de leite 100% hidrolisada 

225,00 11.250,00 
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em pó, utilizada por via oral ou enteral. Isento 
de lactose e glúten. Com no mínimo 80% do 
prazo de validade. Exemplo de produtos: 
Peptamen Junior 

04 100 Lata 

DIETA ENTERAL OU ORAL PEDIÁTRICA – Lata 
400g. Fórmula nutricionalmente completa em 
pó composta de proteínas, carboidratos, 
lipídios, vitaminas e minerais, em quantidade 
suficiente, para manutenção estado nutricional 
de acordo com idr, com densidade calórica de 
normocalórica, material que garanta 
integridade do produto, a apresentação do 
produto deverá obedecer a nta 83 dec 12.486 
20/10/78. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade. Exemplos de produto: Pediasure 

34,9 3.499,00 

05 200 Lata 

MODULO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL 
ESPESSANTE – Lata 125 a 250g. Espessante em 
pó para uso em alimentos liquidos, semi liquido 
quente ou frio, sabor neutro, acondicionado 
em recipiente hermeticamente fechado, 
embalado em material adequado, a 
apresentacao do produto devera obedecer a 
nta 83 decreto 12.486 de 20/10/78. Com no 
mínimo 80% do prazo de validade. Exemplos de 
produto: Resource Thicken Up clear, Nutilis 
clear, Thick and Easy 

92,25 18.450,00 

Valor Total 678,53 49.517,50 
 
LOTE 04 

Item Qtd Und Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 100 Lata 

SUPLEMENTO CALÓRICO PARA ADULTO E 
IDOSO Lata com 400g - Fórmula polimérica em 
pó, enriquecida com vitaminas, minerais, 
ácidos e fibras solúveis. Isento de lactose e 
glúten. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade exemplo de produtos: Nutridrink Max, 
Ensure Fos em diversos sabores: baunilha, 
morango, chocolate. 

48,49 4.849,00 

02 100 Lata 

SUPLEMENTO CALÓRICO PARA ADULTO E 
IDOSO SEM SABOR - Lata com 400g – Fórmula 
polimérica em pó, enriquecida com vitaminas, 
minerais, ácidos e fibras solúveis Isento de 
lactose e glúten e sacarose Com no mínimo 
80% do prazo de validade. Exemplo de 
produtos: Nutridrink Max 

48,49 4.849,00 

03 600 Lata 

SUPLEMENTO CALÓRICO PARA ADULTO E 
IDOSO – Lata com 400g Fórmula 
nutricionalmente completa, para adultos e 
idosos, normocalórica, normoproteica, em pó 
com proteína de alto valor biológico e IDR ara 
macro e micro nutrientes. Utilização oral ou 
enteral isento de lactose e gluten. Com no 

58,50 35.097,00 
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mínimo 80% do prazo de validade. Exemplo de 
produtos: Nutren 1.0, Fresubin pó. 

04 800  

DIETA LÍQUIDA ENTERAL OU ORAL ESPECIAL – 
Embalagem 1L. Fórmula polimérica, 
hipercalórica, minimo 1,5kcal/ml, sem lactose, 
hiperproteica, normolipídica, isotônica a 
levemente hipertônica, mix fibra solúveis e 
insolúveis (min 15 a 20g/l), que atenda idr em 
nutrientes em até 2000kcal, acondicionado em 
material adequado, a apresentação do produto 
deverá obedecer a nta 83 decreto 12486.  Com 
no mínimo 80% do prazo de validade. Exemplo 
de produtos: Isosource 1.5, Trophyc 1.5, 
Nutrison Energy 1.5 

47,49 37.992 

05 100  

DIETA LÍQUIDA PARA DIABÉTICOS ENTERAL OU 
ORAL – Embalagem de 500 a 1000ml. Fórmula 
nutricionalmente completa, sistema aberto ou 
fechado, especializada para intolerância à 
glicose ou diabetes descompensada, 
normocalórica, isenta de sacarose, lactose e 
glúten. Densidade calórica: 1 a 1,2 kcal/mL, 
Proteína 15% a 18% do VCT, Osmolaridade: 
400mOsm/L. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade. Exemplos de produto: Diamax, 
Nutridiabetic, Novasource GC, Glucerna RTH, 
Diason 

9,99 999,00 

06 100 Lata 

DIETA EM PÓ SEM LACTOSE PARA ADULTOS E 
IDOSOS – Lata 800g. Dieta em pó 
nutricionalmente completa, à base de proteína 
isolada de soja, normocalórica e 
normoproteica, com acréscimo de fibras, 
hipossódica, isenta de lactose e glúten.  
Densidade calórica: 1,0 a 1,2 kcal/mL, Proteína 
12% a 15% do VCT, Osmolaridade: 
250mOsm/L. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade. Exemplos de produto: Nutrison Soya, 
Soya Diet 

68,75 6.875,00 

Valor Total 281,71 90.661,00 
 
Valor total: R$ 293.268,00 (duzentos e noventa e três mil e duzentos e sessenta e oito reais). 
 
3. DA ENTREGA:- 
a) Os itens deverão ser entregues em 3 (três) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento, 
sob pena de incorrer nas penalidades constantes no Art. 7º., Lei 10.520/2002, bem como na multa contratual. 
b) O transporte dos itens deverá ser feita de maneira adequada, em local apropriado. 
c) Os itens devem contar com garantia mínima de 02 (dois) anos. 
 
4. DO PAGAMENTO:- 
a) Os produtos serão pagos em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura, à vista 
do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo. 
b) A nota fiscal deverá vir acompanhada da CND do INSS e do CRF do FGTS para posterior pagamento. Caso a 
certidão e/ou certificado estejam vencidos, o pagamento ficará retido até a sua regularização. 
c) Deverá constar na nota fiscal, obrigatoriamente, os seguintes dizeres: PREGÃO PRESENCIAL Nº.       /20   . 
 
5. DOS MATERIAIS:- 
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a) Os produtos deverão ser todos de 1ª. linha sob pena de desclassificação do lote ou não recebimento do objeto. 
b) A empresa vencedora deverá arcar com todas as despesas de transporte para entrega do objeto, quando 
necessário, sem ônus para a administração municipal. 
c) O objeto deverá ser entregues somente mediante requisição de compra sob pena de não pagamento dos 
produtos. 
 
 

Restinga - SP, 27 de maio de 2019. 
 
 
 
 
 

Moisés Radaeli 
Diretor do Departamento Municipal de Saúde  
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ANEXO II 

 
Município de Restinga – São Paulo 
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE FÓRMULAS, LEITES E DIETAS, PARA 
ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. 
 

Proposta de Preços 

 
Licitante: _______________________________________________________________________________________ 
CNPJ _________________________________________________________________________________________ 
Tel/Fax: __________________________________________ Celular _______________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________________________________________ 
Cidade:______________________________________________________  Estado: __________________________ 
E-mail:_______________________________________ 
Conta Corrente: ___________________________ Agência: ____________________Banco: ____________________ 
 
LOTE 01 

Item Qtd Und. Descritivo Valor Unitário Valor Total  

01 300 Lata 

FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA – Lata com 
400g Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 
meses com proteínas lácteas, adicionada de 
prebióticos, óleos vegetais enriquecida com 
vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e 
outros oligoelementos, atendendo às 
recomendações do CodexAlimentarius 
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade Exemplo de produtos: Aptamil 1 
Enfamil Premium 1, Nestogeno 1, Similac 1, 
Milupa 1, Nan 1. 

  

02 500 Lata 

FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA – Lata com 
800g Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 
meses com proteínas lácteas, adicionada de 
prebióticos, óleos vegetais enriquecida com 
vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e 
outros oligoelementos, atendendo às 
recomendações do CodexAlimentarius 
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade Exemplo de produtos: Aptamil 1 
Enfamil Premium 1, Nestogeno 1, Similac 1, 
Milupa 1, Nan 1. 

  

03 300 Lata 

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO – 
Lata com 400g Fórmula infantil para lactentes 
de 06 a 12 meses com proteínas lácteas, óleos 
vegetais, enriquecida com vitaminas, 
nucleotídeos, minerais, ferro e outros 
oligoelementos, Atendendo às recomendações 
do CodexAlimentarius FAO/OMS. Com no 
mínimo 80% do prazo de validade Exemplo de 
produtos: Aptamil 2, Milupa 2, Nestogeno 2, 
Similac 2, Enfamil Premium 2, Nan 2. 

  

04 500 Lata 

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO – 
Lata com 800g Fórmula infantil para lactentes 
de 06 a 12 meses com proteínas lácteas, óleos 
vegetais, enriquecida com vitaminas, 
nucleotídeos, minerais, ferro e outros 
oligoelementos, Atendendo às recomendações 
do CodexAlimentarius FAO/OMS. Com no 
mínimo 80% do prazo de validade Exemplo de 
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produtos: Aptamil 2, Milupa 2, Nestogeno 2, 
Similac 2, Enfamil Premium 2, Nan 2. 

05 200 Lata 

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO – 
Lata 800g. Fórmula polimérica em pó 
adicionada de prebióticos. Composição: soro 
de leite desmineralizado, maltodextrina, 
lactose, leite em pó desnatado, oleína de 
palma, óleo de palma, óleo de canola, 
galactooligossacarídeo, óleo de milho, sais 
minerais citrato de cálcio, citrato de potássio, 
cloreto de potássio, cloreto de magnésio, 
sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de 
cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, 
selenato de sódio, lecitina de soja, 
oligofrutossacarídeo, vitaminas c, taurina, 
niacina, vitamina e, pantotenato de cálcio, 
vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, vitamina 
b2, acido fólico, vitamina K, biotina, vitamina d, 
vitamina b12 e I-camitina. Não contem glúten. 
Com no mínimo 80% do prazo de 
validade.Exemplos de produto: Nan Confor 3, 
Aptamil 3 

  

06 700 Lata 

LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO – 
Lata com 400g - Leite de vaca em pó integral, 
uniforme, sabor e odor agradáveis, não 
rançoso, semelhante ao leite fluído, Fortificado 
com ferro e vitaminas. Com no mínimo 80% do 
prazo de validade. Exemplo de produtos: 
Itambé, Glória, Ninho fortificado. 

  

07 200 Lata 

SUPLEMENTO ALIMENTAR ADULTO– Lata 
com 400g. Fórmula polimérica em pó contendo 
leite em pó desnatado instantâneo (leite em pó 
desnatado e emulsificante lecitina de soja), 
maltodextrina, leite em pó integral instantâneo 
(leite em pó integral e emulsificante lecitina de 
soja), sacarose, fosfato de Magnésio, orbato de 
sódio, sulfato Ferroso, inositol, acetato de dl-
alfa tocoferol, iodeto de potássio, sulfato de 
Zinco, niacinamida, sulfato de Manganês, 
vitamina K1, sulfato cúprico, pantotenato de 
cálcio, acetato de retinol, vitamina B12, 
cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, 
riboflavina, colecalciferol, Ácido Fólico, cloreto 
de cromo, biotina, aromatizante e corantes 
artificiais: tartrazina e amarelo crepúsculo. Não 
contém glúten. Contém lactose. Com no 
mínimo 80% do prazo de validade. Exemplo de 
produtos: Sustagen, Sustain (sabores 
morango, chocolate ou baunilha) 

  

08 300 Lata 

SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIÁTRICA – 
Lata com 380g. Fórmula polimérica em pó 
contendo sacarose, maltodextrina, leite em pó 
desnatado instantâneo (leite em pó desnatado 
e emulsificante lecitina de soja), fosfato de 
cálcio, ascorbato de sódio, fosfato de 
magnésio, ascorbato de sódio, sulfato de zinco, 
acetato de DL-alfa tocoferil, ferro carbonil, 
niacinamida, sulfato de manganês, palmitato de 
retinil, gluconato de cobre, pantotenato de 
cálcio, vitamina B12 cloridrato de tiamina, 
vitamina K1, cloridrato de piridoxina, iodeto de 
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potássio, colecalciferol, ácido fólico, riboflavina, 
cloreto de cromo, molibdato de sódio, biotina, 
selenito de sódio, aromatizante, estabilizante, 
carragena. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade. Exemplo de produtos: SustagenKids, 
SustainKids(sabores morango, chocolate ou 
baunilha) 

09 200 Lata 

LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO - 
Lata 400g. Composto Lácteo com fibras 
prebióticas (Prebio1). Composição: Leite 
parcialmente desnatado, xarope de milho, 
lactose, óleo de milho, óleo de canola, oleína 
de palma, frutooligossacarideos, sais minerais, 
vitaminas e emulsificante lecitina de soja. 
Isento de Glúten. Com no mínimo 80% do prazo 
de validade.Exemplos de produto: NinhoFases 
1 

  

Valor Total   
 
LOTE 02 

Item Qtd Und Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 100 Lata 

FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA Lata com 
400g - Fórmula infantil de origem vegetal para 
lactentes do 0 a 12 meses, à base de proteína 
isolada de soja isenta de lactose e sacarose, 
enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e 
outros oligoelementos. Atendendo às 
recomendações do Codex Alimentarius 
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade Exemplo de produtos: Nan soy, 
Aptamil soja 1 e 2, Noursoy, Isomil. 

  

02 100 Lata 

FÓRMULA INFANTIL SEM LACTOSE – Lata com 
400g Fórmula infantil para lactentes com 
intolerância à lactose, isenta de lactose à base 
de leite de vaca óleos vegetais e maltodextrina 
enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, 
minerais, ferro e outros oligoelementos. 
Atendendo às recomendações do Codex 
Alimentarius FAO/OMS. Com no mínimo 80% 
do prazo de validade Exemplo de produtos: 
Nan, Aptamil, Enfamil (todos sem lactose). 

  

03 200 Lata 

FÓRMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO Lata 
com 400g Fórmula infantil para lactentes com 
regurgitação, de maior viscosidade, com amido 
de milho ou arroz pré acrescida de óleo 
vegetal, enriquecida com vitaminas, minerais, 
ferro e outros oligoelementos. Atendendo às 
recomendações do Codex Alimentarius 
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade Exemplo de produtos: Nan AR, Enfamil 
Premiun AR, Aptamil AR. 

  

04 100 Lata 

FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR SEM 
LACTOSE - Lata entre 400g e 454g – Fórmula 
infantil para lactentes semi elementar à base 
de proteína do leite extensamente hidrolisada 
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hipoalergênico, com tcm e maltodextrina, 
enriquecido com vitaminas, ferro e outros 
oligoelementos. Atendendo às recomendações 
do Codex Alimentarius FAO/OMS Isenta de 
lactose e sacarose Com no mínimo 80% do 
prazo de validade Exemplo de produtos: Alfaré, 
Pregomin Pept, Pregestimil Premiun 

05 600 Lata 

FÓRMULA POLIMÉRICA PEDIÁTRICA – Lata com 
400g Fórmula nutricionalmente completa, para 
crianças maiores de 01 ano de idade, 
normocalórica, normoproteica, em pó com 
proteína de alto valor biológico e IDR ara macro 
e micro nutrientes. Utilização oral ou enteral 
isento de lactose e glúten com no mínimo 80% 
do prazo de validade. Exemplo de produtos: 
Fortini, Nutren Jr, Pediasure. 

  

06 100 Lata 

FÓRMULA POLIMÉRICA SEM SABOR lata com 
400g - Fórmula nutricionalmente completa 
para crianças maiores de 01 ano de idade, 
normocalórica, normoproteica, em pó, com 
proteína de alto valor biológico e IDR para 
macro e micro nutrientes. Utilizada por via oral 
ou enteral. Isento de lactose e glúten sem 
sabor com no mínimo 80% do validade 
Exemplo de produtos: Fortini sem sabor 

  

Valor Total   
 
LOTE 03 

Item Qtd Und Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 50 Lata 

FÓRMULA INFANTIL SEMI ELEMENTAR – Lata 
entre 400g e 450g – Fórmula infantil para 
lactentes à base de proteína do leite 
hidrolisada, hipoalergênico, contendo 
maltodextrina, lactose, enriquecido com 
vitaminas, ferro e outros oligoelementos 
atendendo às recomendações do Codex 
Alimentarius FAO/OMS. Com no mínimo 80% 
do prazo de validade Exemplo de produtos: 
Aptamil Pept, Althera. 

  

02 50 Lata 

FÓRMULA INFANTIL ELEMENTAR lata com 400g 
- Fórmula infantil para lactentes, não 
alergênica, nutricionalmente completa com 
100% aminoácidos livres, utilizada por via oral 
ou enteral, suplementada com ácidos graxos 
essenciais, vitaminas, minerais, ferro e outros 
oligoelementos Atendendo às recomendações 
do Codex Alimentarius FAO/OMS. Isenta de 
lactose, sacarose, fructose, galactose e gluten. 
Exemplo de produtos: Neocate, Puramino, 
Alfamino 

  

03 50 Lata 
FÓRMULA SEMI-ELEMENTAR (HIDROLISADA) 
PEDIÁTRICA Lata com 400g – Fórmula 
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nutricionalmente completa, para crianças 
maiores de 01 ano de idade, isocalórica 
isotônica, sob forma facilmente absorvível, 
com proteína do soro de leite 100% hidrolisada 
em pó, utilizada por via oral ou enteral. Isento 
de lactose e glúten. Com no mínimo 80% do 
prazo de validade. Exemplo de produtos: 
Peptamen Junior 

04 100 Lata 

DIETA ENTERAL OU ORAL PEDIÁTRICA – Lata 
400g. Fórmula nutricionalmente completa em 
pó composta de proteínas, carboidratos, 
lipídios, vitaminas e minerais, em quantidade 
suficiente, para manutenção estado nutricional 
de acordo com idr, com densidade calórica de 
normocalórica, material que garanta 
integridade do produto, a apresentação do 
produto deverá obedecer a nta 83 dec 12.486 
20/10/78. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade. Exemplos de produto: Pediasure 

  

05 200 Lata 

MODULO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL 
ESPESSANTE – Lata 125 a 250g. Espessante em 
pó para uso em alimentos liquidos, semi liquido 
quente ou frio, sabor neutro, acondicionado 
em recipiente hermeticamente fechado, 
embalado em material adequado, a 
apresentacao do produto devera obedecer a 
nta 83 decreto 12.486 de 20/10/78. Com no 
mínimo 80% do prazo de validade. Exemplos de 
produto: Resource Thicken Up clear, Nutilis 
clear, Thick and Easy 

  

Valor Total   
 
LOTE 04 

Item Qtd Und Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 100 Lata 

SUPLEMENTO CALÓRICO PARA ADULTO E 
IDOSO Lata com 400g - Fórmula polimérica em 
pó, enriquecida com vitaminas, minerais, 
ácidos e fibras solúveis. Isento de lactose e 
glúten. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade exemplo de produtos: Nutridrink Max, 
Ensure Fos em diversos sabores: baunilha, 
morango, chocolate. 

  

02 100 Lata 

SUPLEMENTO CALÓRICO PARA ADULTO E 
IDOSO SEM SABOR - Lata com 400g – Fórmula 
polimérica em pó, enriquecida com vitaminas, 
minerais, ácidos e fibras solúveis Isento de 
lactose e glúten e sacarose Com no mínimo 
80% do prazo de validade. Exemplo de 
produtos: Nutridrink Max 

  

03 600 Lata 
SUPLEMENTO CALÓRICO PARA ADULTO E 
IDOSO – Lata com 400g Fórmula 
nutricionalmente completa, para adultos e 
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idosos, normocalórica, normoproteica, em pó 
com proteína de alto valor biológico e IDR ara 
macro e micro nutrientes. Utilização oral ou 
enteral isento de lactose e gluten. Com no 
mínimo 80% do prazo de validade. Exemplo de 
produtos: Nutren 1.0, Fresubin pó. 

04 800  

DIETA LÍQUIDA ENTERAL OU ORAL ESPECIAL – 
Embalagem 1L. Fórmula polimérica, 
hipercalórica, minimo 1,5kcal/ml, sem lactose, 
hiperproteica, normolipídica, isotônica a 
levemente hipertônica, mix fibra solúveis e 
insolúveis (min 15 a 20g/l), que atenda idr em 
nutrientes em até 2000kcal, acondicionado em 
material adequado, a apresentação do produto 
deverá obedecer a nta 83 decreto 12486.  Com 
no mínimo 80% do prazo de validade. Exemplo 
de produtos: Isosource 1.5, Trophyc 1.5, 
Nutrison Energy 1.5 

  

05 100  

DIETA LÍQUIDA PARA DIABÉTICOS ENTERAL OU 
ORAL – Embalagem de 500 a 1000ml. Fórmula 
nutricionalmente completa, sistema aberto ou 
fechado, especializada para intolerância à 
glicose ou diabetes descompensada, 
normocalórica, isenta de sacarose, lactose e 
glúten. Densidade calórica: 1 a 1,2 kcal/mL, 
Proteína 15% a 18% do VCT, Osmolaridade: 
400mOsm/L. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade. Exemplos de produto: Diamax, 
Nutridiabetic, Novasource GC, Glucerna RTH, 
Diason 

  

06 100 Lata 

DIETA EM PÓ SEM LACTOSE PARA ADULTOS E 
IDOSOS – Lata 800g. Dieta em pó 
nutricionalmente completa, à base de proteína 
isolada de soja, normocalórica e 
normoproteica, com acréscimo de fibras, 
hipossódica, isenta de lactose e glúten.  
Densidade calórica: 1,0 a 1,2 kcal/mL, Proteína 
12% a 15% do VCT, Osmolaridade: 
250mOsm/L. Com no mínimo 80% do prazo de 
validade. Exemplos de produto: Nutrison Soya, 
Soya Diet 

  

Valor Total   
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$  (   ) DATA DA PROPOSTA:     
EFICÁCIA DA PROPOSTA:  Dias. PRAZO DE ENTREGA:     
NOME DO REPRESENTANTE  CPF:    
 

 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CARIMBO CNPJ 
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ANEXO III 

 
 
Município de Restinga – São Paulo 
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE FÓRMULAS, LEITES E DIETAS, PARA 
ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
 

Modelo de Declaração 

 
A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que os documentos que compõem o Edital foram colocados 
à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega. 
 
 
 
 
  ,  de  de 20  . 
 
 
 
 
 
 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ) 
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ANEXO IV 

 
 
Município de Restinga – São Paulo 
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE FÓRMULAS, LEITES E DIETAS, PARA 
ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
 

Modelo de Declaração 

 
A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que não se encontra declarada inidônea para licitar ou 
contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 
. 
 
 
  ,  de  de 20  . 
 
 
 
 
 
 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ) 
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ANEXO V 

 
Município de Restinga – São Paulo 
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE FÓRMULAS, LEITES E DIETAS, PARA 
ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
 

Modelo de Declaração de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação 

 
 
A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores 
que o inabilite para participar de certames licitatórios sob as penas da lei. 
 
 
  ,  de  de 20  . 
 
 
 
 
 
 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VI 

 
 
Município de Restinga – São Paulo 
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE FÓRMULAS, LEITES E DIETAS, PARA 
ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
 

Modelo de Declaração 
(de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação) 

 
 
Em   atendimento   ao   previsto   no   edital   de   PREGÃO   PRESENCIAL nº        /20___, DECLARAMOS que 
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame. 
 
 
  ,  de  de 20   . 
 
 
 
 
 
 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação. 
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ANEXO VII 

 
 
Município de Restinga – São Paulo 
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE FÓRMULAS, LEITES E DIETAS, PARA 
ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: Sim  (    ) Quantos (    )     Não (    ). 
 
 
 
  ,  de  de 20  . 
 
 

 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 

 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VIII 

 
 
Município de Restinga – São Paulo 
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE FÓRMULAS, LEITES E DIETAS, PARA 
ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
 
 

Modelo de Carta de Credenciamento 
 
 
Indicamos  o (a) Sr.(a) _____________________________, portador da cédula de identidade  nº 
___________________, Órgão  expedidor _________________, CPF n.º _____________, como nosso representante 
legal na Licitação em referência, podendo rubricar ou assinar documentos (habilitação e proposta), manifestar, dar 
lances, prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, 
praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento. 
 
  ,  de  de 20  . 
 
 
 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ) 
 
 
 
 
 
* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação. 
* anexar cópia do RG e CPF do Credenciado e do Contrato Social. 
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ANEXO IX 

 
 
 
Município de Restinga – São Paulo 
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE FÓRMULAS, LEITES E DIETAS, PARA 
ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
 

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
 
 
DECLARAMOS, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 
empresa (denominação de pessoa jurídica), CNPJ nº                       é microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 
declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 
procedimento licitatório do Pregão Presencial nº  /20    , realizado pelo Município de Restinga-SP. 
 
 
  ,  de  de 20  . 
 
 
 

Assinatura do Representante 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) RG nº 

 
 
 
 
 
 
* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação. 
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Anexo IX 

 
Pregão Presencial nº 019/2019 
Processo nº 6019/2019 
Município de Restinga – São Paulo 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE FÓRMULAS, LEITES E DIETAS, PARA ATENDER A 
DEMANDA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS. 
 
 
 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 
Aos     dias do mês de     de      , nas dependências do Departamento de Licitações do Município de Restinga - SP, 
situado na Rua Geraldo Veríssimo, n. º 633 – Centro – Cep:14.430-000. Telefone: (016) 3143-1172. O MUNICÍPIO DE 
RESTINGA-SP, pessoa jurídica  de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.581/0001-42, através 
de seu Prefeito Municipal AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO  PRESENCIAL  Nº  /20  ,  para  REGISTRO 
DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em           , e publicada no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo, resolve Registrar os preços das empresas com preços mais vantajosos, por lote, observadas as 
condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus respectivos itens que se seguem: 
 
Lote 01: (nome da empresa), com sede na , representada neste ato, por seu representante  legal,  Sr    ,  portador  da  
cédula  de  identidade  RG  nº     e  CPF/MF nº        ; 
 
Lote 02: (nome da empresa), com sede na , representada neste ato, por seu representante  legal,  Sr    ,  portador  da  
cédula  de  identidade  RG  nº     e  CPF/MF nº        ; 
 
Lote 03: (nome da empresa), com sede na , representada neste ato, por seu representante  legal,  Sr    ,  portador  da  
cédula  de  identidade  RG  nº     e  CPF/MF nº        ; 
 
Lote 04: (nome da empresa), com sede na , representada neste ato, por seu representante  legal,  Sr    ,  portador  da  
cédula  de  identidade  RG  nº     e  CPF/MF nº        ; 
 
1 – OBJETO 
 
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no Termo de 
Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Presencial nº /20 , que passa a fazer parte integrante dessa Ata,  
independentemente de transcrição. 
 
2 – VIGÊNCIA 
 
A presente Ata de Registro de Preços vigorará   pelo prazo  , a partir da data de sua assinatura. 
 
2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto 3.931/2001, o Município de Restinga não 
está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos 
preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a 
preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições. 
 
3 – CONTRATO 
 
3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos 
específicos com as empresas conforme disposto no Edital. 
3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa na forma 
do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93. 
 
4 – PREÇOS 
 
Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “Demonstrativo de 
Proposta Vencedora”, em anexo a essa Ata. 
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5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
5.1 – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Departamento de 
Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento. 
 
5.2 – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou encaminhados 
por fac-símile. 
 
5.3 -  A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de horas a contar da ordem   de   fornecimento   emitida   pela   
Administração   Pública   Municipal, no   . 
5.4 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do(s) produto(s) desde 
que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência que precedeu 
a formalização dessa Ata. 
5.5 – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas no contrato, 
deverão ser retirados nos seguintes prazos: 
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e 
b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja 
posterior à entrega. 
5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por 
inadimplemento. 
5.7 – O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar 
que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação 
da aquisição. 
 
6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1 – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável; 
c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado no 
mercado; 
e) por razões de interesse público, devidamente justificadas; 
f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior; 
 
6.2 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e” do lote 
anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na 
imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado. 
 
7 – FISCALIZAÇÃO 
7.1 - Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do material 
recebido, quanto à quantidade, ao atendimento de todas as especificações e prazos de entrega. 
 
7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não 
satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido. 
 
7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departamento de 
Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quando for o caso, 
encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas. 
 
8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
 
8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de 
Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar 
a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato: 
a) greve geral; 
b) calamidade pública; 
c) interrupção dos meios de transporte; 
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002). 
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8.2 – Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada. 
 
8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado 
ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência 
será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso 
fortuito ou de força maior. 
 
9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
9.1. Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir 
estabelecidas: ********************************. 
 
10 – FORO 
 
10.1 – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da 
Comarca de Franca – Estado de São Paulo. 
 
11 – CÓPIAS 
11.1 – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias: 
a) 02 (duas) para o Município; 
b) 01 (uma) para a empresa registrada; 
c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial. 
 
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata 
que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE RESTINGA-SP, neste ato representado por seu Prefeito  
Municipal AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO e pelo(s) Sr.(s)  ,  CPF/MF nº , Carteira de Identidade  nº  ,  
representando  a(s)  Empresas Registradas, tendo como testemunhas o          e o         , a todo o ato presentes. 
 
Restinga,      de          de 20   . 
 
 
 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

Representante da Empresa 
 
 
 
 
Testemunhas:- 
1)   
 
2)   
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ANEXO XI 

MINUTA DE CONTRATO 
Pregão Presencial nº 019/2019 
Processo nº 6019/2019 
 
 
OBS.: O CONTRATO, NO CASO DO PRESENTE PREGÃO, PODERÁ SER SUBSTITUÍDO PELA NOTA DE 
EMPENHO DE DESPESA NA FORMA DO ARTIGO 62, “CAPUT” E § 4º, DA LEI 8.666/93. 
 
 
CONTRATO DE *******************************, QUE ENTRE SI CELEBRAM A MUNICIPALIDADE DE RESTINGA-SP E 
*************************************************.  
 
 
Contrato nº 
 
 
O MUNICÍPIO DE RESTINGA-SP, pessoa jurídica de direito público interno,  inscrita no CNPJ sob o número 
45.318.581/0001-42, sediada na Rua Geraldo Veríssimo, nº 633, centro, neste representado por seu Prefeito Municipal 
AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO, doravante designada simplesmente CONTRATANTE,  e ********************, 
Inscrita no CNPJ/MF sob n.º *************************, com Inscrição Estadual sob nº **********************, com sede na 
*****, nº, Bairro *********************, na cidade de ************************, CEP: ****************, neste ato representada por 
seu ********************, Sr. ********************, denominado CONTRATADA, tendo em vista o preço homologado e 
registrado da licitação por PREGÃO PRESENCIAL Nº  /20 , para REGISTRO DE PREÇOS, de conformidade com a Lei 
n.º 8.666/93, regulamentada pelo Decreto nº 3931/2001, e demais normas legais pertinentes mediante o 
estabelecimento das seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS: DO OBJETO 
 
Primeira: O objeto do presente contrato é o Registro de Preços para o fornecimento parcelado de ****************, 
conforme especificações constantes do Termo de Referencia e do Edital, objeto do Pregão Presencial nº  /20  , que 
ficam fazendo  parte integrante do presente instrumento, independente de transcrição, correspondendo aos itens: 
*********************************************. 
 
DA EXECUÇÃO 
 
Segunda: O fornecimento do objeto do presente contrato será realizado de maneira parcelada conforme requisitado 
pelo Setor de Compras da Municipalidade. 
 
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
Terceira: O objeto da presente licitação será recebido em até ******** horas, contados da requisição, conforme Edital. 
 
Quarta: Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a 
assinatura e o número do Documento de Identidade (RG), do servidor da CONTRATANTE responsável pelo 
recebimento. 
 
Parágrafo primeiro: os materiais objeto deste Pregão serão considerados recebidos, desde que aferido pela fiscalização 
do Departamento de Compras, constatando-se que à quantidade, tipo e a qualidade do produto fornecido esteja de 
acordo com o solicitado. 
 
DO PREÇO 
 
Quinta: O preço, para a presente contratação, é no valor global de R$ *********** 
(*****************************************************). 
 
Parágrafo primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota 
fiscal/fatura, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo. 
 
Parágrafo segundo: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu 
vencimento ocorrerá em 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida. 
 
DO PRAZO 
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Sexta: O presente contrato vigorará até *********************** ou até a aquisição total dos produtos. 
 
Sétima: Fica expressamente previsto neste contrato, a possibilidade  de acréscimo ou redução das quantidades 
licitadas, respeitando o limite de 25% (vinte e cinco por cento) fixado pelo artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 
 
DAS GARANTIAS 
 
Oitava: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de  dotação própria, constante do orçamento 
vigente, sendo: **********************. 
 
DA RESCISÃO 
 
Nona: Havendo descumprimento do pactuado resultará na rescisão, incidindo-se multa, conforme previsto em cláusula 
anterior, ficando ajustado que o simples atraso no pagamento de qualquer uma das parcelas não ensejará motivo para 
rescisão. 
 
Parágrafo único: Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as 
sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração pelo período de até (05) cinco anos. 
 
Décima: A CONTRATADA declara-se ciente dos motivos que ensejam a Rescisão Contratual, conforme elencado no 
artigo 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações subseqüentes, aplicando-se, no todo ou em parte, 
o que couber no presente contrato. 
 
DA LICITAÇÃO 
 
Décima Primeira: Este contrato fica vinculado ao Edital nº /20 , na modalidade licitatória Pregão Presencial para Registro 
de Preços, bem como à proposta da CONTRATADA, vencedora dos itens relacionados na Cláusula Primeira deste  
Termo, cujos elementos ficam fazendo parte integrante deste instrumento, independente de transcrição. 
 
DA LEGISLAÇÃO 
 
Décima Segunda: A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente  aos casos omissos é a Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, Lei Municipal n.º 1.810 de 20 
de abril de 2007 e Lei Federal 8.666/93, com as alterações subseqüentes, bem como, no que for compatível, o Código 
Civil Brasileiro. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Décima Terceira: As partes elegem o Foro da Comarca de Franca, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer dúvida 
que possa advir da execução do presente contrato. 
 
E por estarem plenamente justas e contratadas, assinam as partes este instrumento, em duas vias de igual teor e forma, 
diante de duas testemunhas, para que produza os efeitos de Lei. 
 
Restinga, ********* de ************* de 20**. 
 
 
 
 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA 
AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 
 
 

********************************************* 
CONTRATADA 

 
 
Testemunhas: 
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ANEXO XII 

 
Município de Restinga – São Paulo 
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE FÓRMULAS, LEITES E DIETAS, PARA 
ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS. 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
 
 

Modelo de Atestado de Capacidade Técnico-Operacional 
 
 
  A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ n.º 
_____________________________, com telefone _________________________, tendo como seu representante legal 
o Sr. (a) _________________________________________________ atesta para os devidos fins que a Empresa 
__________________________________________,  forneceu/fornece os produtos/serviços iguais ou semelhantes ao 
objeto do referido pregão, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a 
mesma, nenhum registro que a desabone. 
 
 
____________________, _____ de ___________________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 
(assinatura e CPF) 
(carimbo do CNPJ) 
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TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N.º.      /20 

 
 
Proponente:     CNPJ n.º  Insc. Estadual n.º     Endereço:  
    Fone:   Cep.   Município    Estado   
 
 
Declara que recebeu o Edital de processo licitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º         /20    , com data 
de emissão    em          de     de 20     e com abertura prevista para    o dia de de 20    , às 
  horas, cujo objeto é  . 
 
 
 
  ,  de  de 20    . 
 
 
 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
* favor preencher e enviar via e-mail para licitacaorestinga@yahoo.com 
* deverá ser apresentado o original fora do envelope de habilitação no dia do certame. 
* é de responsabilidade da empresa o envio de recibo do edital ao Departamento de Licitações e 
Contratos. A não comunicação do recibo poderá prejudicar a empresa, que não será notificada sobre 
eventuais alterações ocorridas no decorrer da licitaçãto. 
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