
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 

- Estado de São Paulo - 

Departamento de Licitações e Contratos 

 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2020 - PROCESSO Nº 

6013/2020 

 

1. FINALIDADE DA RETIFICAÇÃO 

1.1. O Prefeito do Município de Restinga informa que diante da decisão proferida ante 

a falha ocorrida no Edital do Pregão Presencial acima epigrafado, houve as seguites 

retificações: 

No Edital, onde se lê: 

13.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do produto, com 

a apresentação da respectiva Nota Fiscal. 

 

No Edital, Lê-se: 

13.1. O pagamento será efetuado 120 (cento e vinte dias) após a emissão do Termo de 

Recebimento da Obra pelo Departamento de Engenharia do Município. 

 

No Termo de Referência (Anexo I), onde se lê: 

10.2. Efetuar o pagamento pelos materiais adquiridos até o 30º (trigésimo) dia após a 

emissão da Nota Fiscal e o respectivo aceite do Gestor de Contratos. 

 

No Termo de Referência (Anexo I), lê-se: 

10.2. Efetuar o pagamento pelos materiais adquiridos até 120 (cento e vinte) dias após a 

emissão do Termo de Recebimento da Obra pelo Departamento de Engenharia do 

Município. 

 

No Termo de Referência (Anexo I), onde se lê: 

12.1. O pagamento será efetuado pela Prefeitura de Restinga até o 30º (trigésimo) dia 

corrido após a emissão da Nota Fiscal, mediante a sua apresentação, após o ateste 

efetuado por Gestor e Fiscal de Contratos, sendo efetuada a retenção de tributos sobre o 

pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação vigente. 

 

No Termo de Referência (Anexo I), lê-se: 

12.1. O pagamento será efetuado pela Prefeitura de Restinga até 120 (cento e vinte) dias 

após a emissão do Termo de Recebimento da Obra pelo Departamento de Engenharia 

do Município. 

 

Na Minuta de Contrato (Anexo IV), onde se lê: 

DO PREÇO 

Quinta: O preço, para a presente contratação, é no valor global de R$ ***** (*****). 

Parágrafo único: 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, nos termos do Edital do Pregão Presencial nº. 013/2020. 

 

Na Minuta de Contrato (Anexo IV), lê-se: 

DO PREÇO 

Quinta: O preço, para a presente contratação, é no valor global de R$ ***** (*****). 

Parágrafo único: O pagamento será efetuado pela Prefeitura de Restinga até 120 (cento 
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e vinte) dias após a emissão do Termo de Recebimento da Obra pelo Departamento de 

Engenharia do Município, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 

objeto ou Recibo, nos termos do Edital do Pregão Presencial nº. 013/2020. 

 

 

Restinga, 01 de junho de 2020. 

 

 

 

 

 

Amarildo Tomás do Nascimento 

Prefeito Municipal 


