
                 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA    

            
   SÃO PAULO    

            
     

                          
                                    

                   PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  6022/2017    

                 
  PREGÃO PRESENCIAL N.º 0022/2017    

                 
                    No dia 02/06/2017, às 09:00:00 horas, reuniram-se no(a) Rua Geraldo Verissimo, 633 - Centro, o 

pregoeiro, Senhor(a) PAULA TEIXEIRA GONÇALVES, e a Equipe de Apoio, Senhores(as) ALEX CARLOS 

DE MORAIS, KARINA HARUMI KIMURA, OSMAIR PONCE MOREIRA designados a atuar nos autos do 

processo 6022/2017, nº. 0022/2017, para a sessão pública do Pregão Presencial em epígrafe. 

   

                                     Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, 

visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e práticas dos demais atos de 

atribuição do Licitante, na seguinte conformidade: 

   

                 
                        
  1 - CREDENCIAMENTO    

                 
   EMPRESAS CREDENCIADAS         

                                     M. A. BATISTA ME  

                    M. E. G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.  

                                  
     O pregoeiro comunicou o final do credenciamento. 

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) que atende(m) plenamente os requisitos de 

Habilitação estabelecidos no Edital e os dois envelopes contendo a Proposta e os Documentos de 

Habilitação, respectivamente. 

   

                 
                       
  2 - REGISTRO DO PREGÃO PRESENCIAL    

                 
                 
    Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da 

Equipe de Apoio, o pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou 

de execução, com aqueles definidos no edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e 

selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos 

preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IV do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002. 

  

                     Em seguida, o pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. 

A seqüencia de oferta de lances ocorreu da seguinte forma: 

  

                 

    1 - Fórmula infantil especial isenta de cactose, à base de leite de vaca, óleos vegetais e maltodextrina 

(única fonte de carboidratos); é enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e outros 

oligoelementos opção adequada na  intolerância à lactose. Composição: Maltodextrina, oleína de 

palma, proteína de soro de leite, caseinato de potássio, óleo de canola, óleo de coco, óleo de milho, 

fosfato de potássio, citrato de cálcio, lecitina de soja, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, vitamina C, 

taurina, necleotídeos, cloreto de potássio, sulfato de zinco, sulfato ferroso, L-carnitina, vitamina E, 

vitamina PP, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B2, sulfato de cobre, vitamina  

  

                 



             

  B6, vitamina B1, vitamina D3, iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina K, biotina e vitamina B12. Não 

contém Glúten. Lata 400 gramas. (Referencia: Nan sem Lactose) 

  

             
   Fase: PROPOSTAS   

             
   M. A. BATISTA ME R$ 0,0000  10:00:07 Desclassificado  

             
  2 - Formula indicada para redução dos episódios de regurgitação. Eficácia comprovada na redução dos 

episódios de regurgitação, proporcionando mais conforto ao lactante e aos seus familiares. 

Composição: Lactose, leite de vaca desnatado, amido,  oleína de palma, soro de leite desmineralizado, 

óleo de canola, óleo de palmiste, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, vitamina E, 

pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina D, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, 

ácido pantotênico, vitamina B12, biotina), taurina, sais minerais (iodeto de potássio, sulfato ferroso, 

sulfato de cobre, sultato de zinco). Não contém Glúten. Lata 400 gramas. (Referencia: Nan AR). 

  

             
   Fase: PROPOSTAS   

             
   M. A. BATISTA ME R$ 26,0000  10:00:09 Classificado  

             
   Fase: 1ª Rodada de Lances   

             
   M. A. BATISTA ME R$ 26,0000  10:02:36   

             
   Fase: 2ª Rodada de Lances   

             
   M. A. BATISTA ME R$ 26,0000  10:02:36   

             
   Fase: Negociação   

             
   M. A. BATISTA ME R$ 26,0000  10:02:49 Melhor Oferta  

             
  3 - Fórmula infantil de partida, adicionada de prebióticos. Usada em criança de 0 a seis a meses de 

idade. Composição: soro de leite desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite em pó desnatado, oleína 

de palma, óleo de palma, óleo de canola, galacto-oligossacarídeo, 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, vitamina e, pantotenato de cálcio, vitamina a, vitamina b6, 

vitamina b1, acido fólico, vitamina K, biotina, vitamina d, vitamina b12 e I-camitina. Não contem 

glúten. Lata 400 gramas. (Referencia: Nan Confor 1). 

  

             
   Fase: PROPOSTAS   

             
   M. A. BATISTA ME R$ 0,0000  10:00:12 Desclassificado  

             
  4 - Fórmula infantil de partida, adicionada de prebióticos. Usada em criança de 0 a seis a meses de 

idade. Composição: soro de leite desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite em pó desnatado, oleína 

de palma, óleo de palma, óleo de canola, galacto-oligossacarídeo, 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, 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. Lata 400 gramas. (Referencia: Nan Confor 2). 

  

             
   Fase: PROPOSTAS   

             



             

                M. A. BATISTA ME R$ 0,0000  10:00:14 Desclassificado  

             
  5 - Fórmula infantil de partida, adicionada de prebióticos. Usada em criança de 0 a seis a meses de 

idade. Composição: soro de leite desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite em pó desnatado, oleína 

de palma, óleo de palma, óleo de canola, galacto-oligossacarídeo, 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. Lata 800 gramas. (Referencia: Nan Confor 3). 

  

             
   Fase: PROPOSTAS   

             
   M. A. BATISTA ME R$ 0,0000  10:00:17 Desclassificado  

             
  6 - Composição: leite desnatado, sacarose, leite integral, sólidos de xarope de milho, fosfato de 

magnésio, ascorbato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, niacinamida, inostol, iodeto de potássio, 

acetato de DL-alfa tocoferol,, sulfato de manganês, sulfato cúprico, acetato de vitamina A, 

fitometadiona, pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, cianocobalamina 

(vitamina B12), riboflavina, ácido fólico e biotina, sabor chocolate: Lata 380 gramas. (Referencia: 

Sustagem Kids Chocolate). 

  

             
   Fase: PROPOSTAS   

             
   M. A. BATISTA ME R$ 0,0000  10:00:20 Desclassificado  

             
  7 - Composição: Leite em pó desnatado instantâneo, sacarose, sólidos de xarope de milho, leite em pó 

integral, fosfato de magnésio, ascorbato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, inositol, iodeto de 

potássio, acetato de DL-alfa tocoferol, niacinamida, sulfato de manganês, sulfato cúprico, 

fitomenadiona, acetato de vitamina A, pantotenato de cálcio, cianocobalamina, cloridrato de 

piridoxina,  cloridrato de tiamina, riboflavina, colecalciferol, cloreto de cromo, ácido fólico, biotina, 

aromatizante, estabilizantes carragena e lecitina de soja. Não contém glúten.  Contém Lactose. Sabor 

chocolate. Lata 400 gramas. (Referencia: Sustagem) 

  

             
   Fase: PROPOSTAS   

             
   M. A. BATISTA ME R$ 0,0000  10:00:22 Desclassificado  

             
  8 - Nutrição completa e balanceada em pó com 28 vitaminas e minerais. Nornocalórica (1.0 Kcal/ml em 

sua diluição normoprotética (15% do vct) com no mínimo 80% de proteína animal. Lipidios de acordo 

HÀ, 2009 (35% do vet em lipídeos e 7% do vet em gordura saturada, presença de fibras, Isenta de 

glutén e lactose. Sabor baunilha. Lata 400 gramas. (Referencia Nutren 1.0). 

  

             
   Fase: PROPOSTAS   

             
   M. E. G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA. R$ 44,5000  10:01:03 Classificado  

                M. A. BATISTA ME R$ 0,0000  10:00:24 Desclassificado  

             
   Fase: 1ª Rodada de Lances   

             
   M. E. G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA. R$ 44,0000  10:04:07   

             



             

             
   Fase: 2ª Rodada de Lances   

             
   M. E. G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA. R$ 44,0000  10:04:07   

             
   Fase: Negociação   

             
   M. E. G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA. R$ 44,0000  10:04:14 Melhor Oferta  

             
  9 - Suplemento nutricional oral, formulado com nutrientes essenciais para os idosos como ACT 3, que é 

uma combinação única de proteínas (40gr), cálcio (480mg) e vitamina D (11ug) que atua na redução de 

quedas e fraturas. Possui também Prebio1, que é um composto exclusivo da Nestle a base de inulina e 

FOS (frutoligossacarideos) que contribui para o equilíbrio da flora intestinal. Não contém Glúten. Sem 

sabor. Lata 370 gramas. (Referencia: Nutren Sênior). 

  

             
   Fase: PROPOSTAS   

             
   M. E. G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA. R$ 44,5000  10:01:08 Classificado  

                M. A. BATISTA ME R$ 0,0000  10:00:26 Desclassificado  

             
   Fase: 1ª Rodada de Lances   

             
   M. E. G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA. R$ 44,0000  10:04:38   

             
   Fase: 2ª Rodada de Lances   

             
   M. E. G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA. R$ 44,0000  10:04:38   

             
   Fase: Negociação   

             
   M. E. G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA. R$ 44,0000  10:04:46 Melhor Oferta  

             
  10 - Leite em pó instantâneo. Composição: Leite integral, vitaminas (C, A e D), pirofosfato férrico e 

emulsificante lecitina de soja. Não Contém Glúten. Lata de 400 gramas. (Referencia: Ninho 

instantâneo). 

  

             
   Fase: PROPOSTAS   

             
   M. A. BATISTA ME R$ 0,0000  10:00:28 Desclassificado  

             
  11 - Composto Lácteo para crianças a partir do primeiro ano de idade, 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. Lata de 400 gramas (Referencia: Ninho Fases 1) 

  

             
   Fase: PROPOSTAS   

             
   M. A. BATISTA ME R$ 0,0000  10:00:30 Desclassificado  

             
  12 - Fórmula infantil de partida, adicionada de prebióticos. Usada em crianças de 0 a seis meses de 

idade. Ingredientes: Lactose, gorduras vegetais e animais,  leite desnatado, concentrado proteico de 

soro de leite, fibras alimentares (FOS e GOS), xarope de glicose, triglicerídeos de cadeia média, fosfato 

tricalcico, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, inostol, fosfato de magnésio, vitamina C, cloreto de 

colina, taurina, sulfato ferroso, citrato de potássio, vitamina E, niacina, sulfato de zinco, citidina, 

vitamina A, L-carnitina, uridina , D-pantotenato de cálcio, vitamina D, inosina, adenosina, sulfato de 

cobre, guanosina, vitamina B1, B2, B6, ácido fólico, iodeto de potássio, vitamina K, selenito de sódio, D-

biotina, emulsificante lecitina de soja. Não contém glúten. Lata 400  

  

             



                                       

        gramas. (Referencia: Aptamil 1).       

                                       
         Fase: PROPOSTAS       

                                       
         M. A. BATISTA ME R$ 26,0000     10:00:32 Classificado      

                                       
         Fase: 1ª Rodada de Lances       

                                       
         M. A. BATISTA ME R$ 26,0000     10:05:10       

                                       
         Fase: 2ª Rodada de Lances       

                                       
         M. A. BATISTA ME R$ 26,0000     10:05:10       

                                       
         Fase: Negociação       

                                       
         M. A. BATISTA ME R$ 26,0000     10:05:17 Melhor Oferta      

                                       

                                                  
  3 - RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO         

                                                                              
      ITEM: 2 - Formula indicada para redução dos episódios de regurgitação. Eficácia      

                                       
       M. A. BATISTA ME  R$ 26,0000    1º Lugar     

                                       
      ITEM: 8 - Nutrição completa e balanceada em pó com 28 vitaminas e minerais.      

                                       
       M. E. G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.  R$ 44,0000    1º Lugar     

                                       
      ITEM: 9 - Suplemento nutricional oral, formulado com nutrientes essenciais para os idosos      

                                       
       M. E. G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.  R$ 44,0000    1º Lugar     

                                       
      ITEM: 12 - Fórmula infantil de partida, adicionada de prebióticos. Usada em crianças de 0 a      

                                       
       M. A. BATISTA ME  R$ 26,0000    1º Lugar     

                                       
      ITEM: 13 - Leite integral UHT liquido Tetrapack com 1000ml. (Referencia: Ninho integral      

                                       
       ITEM FRACASSADO           

                                                                              

                                                       
Habilitação 

                             

            

                                                                                          
  

Observação 
                             

               

                                       
                                                     Paralisações                             

     02/06/2017 09:06:42 - 49,80 

 

         

                                       
                                                  

                                       
 4 - ASSINATURAS    

                                       
         PARTICIPANTE  REPRESENTANTE  DOCUMENTO                  

                                                                                 M. A. BATISTA ME                                                          

                                                                                     M. E. G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.                                                          

                                                                                 



                

 5 - PREGOEIRO - EQUIPE DE APOIO  

                

                              PAULA TEIXEIRA GONÇALVES     ALEX CARLOS DE MORAIS    

   PREGOEIRO           

                

                               KARINA HARUMI KIMURA   OSMAIR PONCE MOREIRA      

                

                                        

 


