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CNPJ BÂZÃO SOCIAL DO FORNECEDOB VALOR DA PROPOSÍA FINAL

RS r 8.70

Endêíeço:

R CUEA 75

EndeÍeco:

at a PRoFÊssoâ MoREtH^ 606

Íelefonê:
(22) 383r -r 1 94

39 341.555/0001'32 RG ÂLtr"rEN-úS UNTPESSOAL LTDA

28.365,951/OOO'I.83 JJ COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE EIRELI

Estado Cidâde: Endeíeço'
TV NOVA IGUACU,4

MáÍcâ:PoLIDINHO
Fabricantê: POLIOINHO

Modêlo:2021
Descíiçâo: AÍíoz bngo fino lipo I embalagÊÍt de skg (qí. CÂTMÂT - 458906)

Fôbírcante: 8om Prâio
Modelo: pc

oescÍiçáo: Aíoz longo fino tipo 1 embâlãq€m de 5rg (Cod CÂTMAÍ ' 458906)

Telefone:

{24) 3377484r

(2422554626

Emãil:

contâbilidadepâschoâl6,9mail com

Email:

vêralÍÍênlosogínâil coín

RS 18,7S

RS r 8.79

RS 24.35

RS ?4.37

RS 25.64

Rs r r,sg

Mârcâ: Pl,o Ou.o o! srnilâí
Faàíicante: PuÍo OuÍo or, siínibí
Modêlo: Púo OrÍo ou ímilâr
Descriçâo: AÍÍoz beÍEflciado. iipo: a$lhinhâ, b.âÍrco. $-àgrupô: polido, cbssê: lonqo ,im, qtêlidadê: ripo I

Estâdo: Cidade: Endeíêçoi

RJ Rb&JaÍidío R m CÂTABINENSE, §/ll

40 304 289/OOO].57 PADARIA PRINCESA DO MEI.IDANHA LTDA

31.808.966/0001-83 ROTA 393 ALTMENTOS LTDA

MaÍca: BoM PRAÍo
Fabricante: B0M PRÂTO

Modelo: BoM PRATo

Descíição: Aíoz longo Ílno tipo I embalaqem d€ skg (Cód. CATMAT - 458906)

Enderêço: Teleíone:

BODOVTA 88 393 t-Ucto MEIRÀ 57735 (24)3323-0706

I4.69] ,038/OOOI -62 JOSE R JULIO DA SILVA CESTAS BASICAS E UIILIDADES DO LÁ

I0.866.908/OOO1,3ô COMERC!O DE GENEROS ALIMENÍICIOS VIEIRA LTDA

EndereÇo

Moícâ: Bom PÍato
Fôbíicântai Caíealisra Eello 9j
Moddo: -

Descíição: 
^r.oz 

beíÉíiciado, tipo: aqülttntB.tranco, subgtugo: pdiô, cüssê: hÍroo fiílo. quâlidâdê:iipo'l

Estâdoi cidâde: EndeÍeço: Íelêíoo€:
8J SâFcâia Av COTaIL 30m 1343!ÉÉ36,,2J B2')9Á2O-7gn,

Marca:Ceâsâ
FabÍicânte:Ceasa

oescriçâo:Arroz longo Íino tipo I embalâq€m d€ skq

Quaôtidàde

1 Unk ade

DescÍição

café primêiíê li.iha

PÍeço (Oúlros Enles Públicos) 'li MenoÍ Píeço
tN t& 5. da tN 65 & 07 e Júa de ?021

ETEOffi
Rdet\ó.io gêl'âô m diá m/Ug/202'l 16:,t623 (lP: 17.32.7.158)
Côdigo Validáçáo: JXl0878:lRm)6Dlocgsdlií1F4F8HhtCYÍXTdKyíJVlOzRSyTM4lvtscEâmc3mclqi
hilp/lNYÍw,baft od6Írsc6.coín.bílcêítif ca(bÂul6nücidâdê?
lokôn=Jxko8783RmÉOlocgsdi/fI1F4F8HhkC\aYXTdK!ãUMOzRSyÍirlMzcEamc3mchqi

Observação

9124

Item 6 café píimería linha

PÍeço Eslimado: RS l'l99 (un) Percenluâl: Píeço Eslimado calculado: HS I199 Médiâ dos Prcços Obtidos: HS i l.gg
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Óí9ão: §ERV|ÇO ÂUTÔNOMO DÊ ÁGUA E ESGOÍO DE FORMGAr'MG

ObtstO: REGISTRO DE PREÇOS PÂRA ÉVENIUÀI. E FUÍUBA AOUISçÃO DE GÊNEROS

ALIMENTíCOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E MÂIEÀIÂIS D€ COPA E COZIITHÂ

PAFÂ €SÍA ÁUTÀRQUIÀ

DescÍição: cAFÉ EM PÓ HOMOGÊNÉO - CÂFÉ ÉM PÓ HOMoGÊNEO. ToRBADO E MoÍDÔ.

CAFÉ DE PRIMEIRA LINHA DO IIPo SUPÉRIOB GRÃOS SELECIONADoS

AÂÁBnÂ, DIVIoIDOS EM PACoTES DE 5OOG, ÉMBÂIAGEM ÍIPO ALTO VÁCUO;

PACOTE TIPO TIJOLINHO PBÂZO DE VÂLIDADE MÍNMA O€ 3 MESES.

CNPJ BAZÃO SOCIAL DO FOBNECEDOR

ANDORINHA ALIMENTOS LTDA

23.407.794tO001-08 TSRAEL E TSRAEL LTDA

Data:

Modalidade:

SRP:

ldênúficâção:

Lote/ltem:

Ata:

Foote:

Quânlidade:

Unidade:

UF:

12ÍBl2O21 Oa:Oo

PR€6ÃO ELETAÔNDO

srM

27nr

6/6

I inl Aiâ

licitanêl.coÍn.bí
't.300

PÍ
MG

68.5r 3.084/000r-09
TVENCEDOR -

Marca:BlÁGlNl
Fabíicânte: Fabricânle nâo informâdo
MOdEIO: CAFÉ TOBHAOO E MOÍDO 5OOG

DescÍiÇãoi DescÍrÇào nâoiníoímada

EndeÍêço:

ROD MG O5O APOS TREVÂO, SN

TeleÍonê:

(37) 332r-1238/ (37) 9059100r

Email:

comabildâddbc@gmârl conl

VALOF DA PROPOSTA FINAL

Rs 1r,99

RS r4.80

Mâícai3 CoRÂç-çoES
Fabricânlê: Fabíhânte nâôinÍoÍmado
Modêlo: 5O0G

Dêscrição: Descíçâo não infoímadâ

Eslâdo: ci&de:
MG 8âmbúi

Enc,ereqo:

Ê PÁDRE DOMINGOS- I ]7 (35) 3734-r206

Píeço (Outíos Entes Públicos) 1: Menor Preço

t.Ê tl An 5Ô ú lN t5 * C7& &ltDdê m2l

ÓTgào: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DF FORMIGÂ,/M6

ObiêtO: REGISTÊO DE PRÉÇOS PÂRA EVENTUÂL E FUÍUÂA AOUISçÁO DE GÊNEROS

ALIMENÍiCIOS, MATERIÂIS OE LIMPEZA E MATERIÂIS DE COPA É COZII.IHÂ

PÂÂÂ ESTA AUTAROUIA-

DeÉcÍição: cÂFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO - CÂFÉ EM PÓ HOMoCÊNEO, Í0BBÂD0 E MoÍDO.

CAFE OE PRIMEIBA LINHA t)o TIPO SUPEBIOR, GRÀOS SELECIONADOS

ARÁBCA OIVIDIDOS EM PACOIES DE SOOG- EMBALÂGEM TIPO ALTO VÁCUO,

PACOTE TIPO TUÔLINHO, PRAZO D€ \'ÁLIDAD€ MÍNMA OE 3 MES€S,

CN PJ RAzÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

ANDOBINHA ALIMENTOS LTDA

23 4O7 794/OOA1.OA ISBAEL E ISBAEL LTDA

Data:

Modalidade:

SRP:

ldentificâçãoi

Lote/Íem:

Ata:

Fonte:

0uantidade:

Unidade:

UF

12108/?0?t 08:00

PÊEGÀo ÊLETRÔNICo

SIM

27221

6/6

IiotÁlÂ

llcitanel.coín.br

r.300

PT

MG

RS I I .99

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS I'I,09

Rs r4.80

68.513.084/0001-09
r VENCEDOR }

Marcâ:81Â6lNl
Febíiceôtê: Fâbíicânte não inloímado
Modêlo: cAFÉ ToRRADo E MoíDo SooG
Descrição: DêscÍiç:o não iôf oímada

EMaÍaç!:
800 MG 050 APOS ÍnEVÁO, SN

Íalêrona:
(34 332r{238/ (37) 995&rmr

MaÍca: 3 COÊÂç-ÇOES
Fabíicâotê: Fâbíacâmenâoiôfoímâdo
Modêlo: 50OG

Descíçâo: DescÍção não nÍoÍmãdâ

Rêfaló.lo gêÍedo m dla O8/09f2021 16:46:23 llP]' 177.52.7.1*t
Código Vâladaçáo: JXIOSTS3Rm6DlOCgsdM/l F4FSHbrcYYxtdKtãtMQzRSyTM4irzcEemc3mchqi
hfl p J/yrww.baíE(iepíoco6,cdn,bílcerlifi ca(bAulenticíalade?
tok6n=JXÍO8783Rm)6DlOCSsdi,r/rF4FSHbkCYíXTdK)ÃUVIOZRSyTM4MzcEâmc3mchqi

Emâil:

coniâbrldadêlb.rôlmâil côm

10 t24

E*HEffi
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CNPJ

Estâdo:

tJG

Endereço:

R PÂDflE DOI,IINGOS- I 1 7

RÂZAO SOCIAL DO FORNECEDOB VALOR DA PROPOSTA FINAL

Teleíone

t35) 3734.1206

Dêscriçáo

Íeiião tipo I

Dâtâ:

Modalidâdê:

SBP:

ldentificâção:

Lote/ltem:

Ata:

Âdjudicâçáo:

Homoloqação:

Fonte:

Quantk adc:

Unidadê:

UF:

25/OA12O2114:30

PÍegão Eletronicú

stM

NoPíêgão:182021 / UASG:980] 62

/8

tiúÀÂ
26108/202.1 

.161A

26/08/2021 16:39

wwrY.compíâsgoveínâmentais.gôv

.bí

5.000

Embalagêrn 1,00 KG

ObservaÇão

Preço (CoínpÍas Govêínâíiêntais) I: Mediâna dãs ftopostas Fimis
ür ttu1 ?& tN65íteo7&.rnoeTZi

ÓÍgãor Govemo do Estâdo do MâranMo

PRFFFITURÂ MUNICIPÂT DE GOVFBNADOR EDISON IOBÀO

Objêto: Rêqistío de pÍeços paÍa hÍura e êventual aquisiÉo & qÊíÉros âliínênrhb§

destimôs a Íneíenda escolar dos ahnos dâ íÊde munacipâlde ênsim.

Dêscaição: Leguminosâ - Lêgrminosâ, vaíiêdâde: Í4ão caíioca, tipo: tipo 'l

catMat ,164553 - LEGUMTNOSA

Bs 6.40

Rs 5.98

Rs 5,99

CNPJ VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 5.97

Mârce: Du Sul
Fabricanle: CeÍeais Gíão do Sul Éireli.

Modelo: kg

Descíição: FEUÃO DO §JL ClãssiÍicaçáo/CâíacteÍlsticas geíais ,íodulo mvo. tipo'1.gíàos iotêirc§, aspecto bíihoso.liso, rsenb de maréÍia lerÍosa. pedres o
u coípos eslíânhos. ÍÍEos ou paÍasilas e livíê dê umidáde, pâcote de I 0009, cãrioquinha, co.rslituíro de no m himo go1inovêntâ poí cÊíto) dê 9íáô6 nâ cor ca
.âc!ÉíÍ§trcá, laflêdade cúÍêspotüenle oe lamanho e íoímalo natuÍâ|, madoío, limpo e §êco. Sêíá peímíido o limil€ (h 01 1 (h rmpurezas. obedecendo à PoítaÍ
a 161 óe 24107 /A7 $A patâ íêrão clâssificac,o como lipo 01 . Tían§poÍta em camrnMo com caíoceíia tipo bâú. de forma que o píoduto írque píoreqido de c huv
a, pó, íâgulhas e êtc- Amostíâ:a emp.esâ dêveÍá ãpíesenlaÍ 03 âmostrasnâ embâlagiem orighâldo prodúo, de/rdamenle rdentiíicâda, coÍespondente ao píod
ulo a seÍ enlregue na degusleÇão- Embalagem acordiconadâ êm saco pláslico de polÊtileno tíanspârêntê. átóxicr. trânspaÍêote . oÍi9nal de fábrica. Com pe

so i.dividual d€ I kg. A €mbalaqem (ei?íá conler eí€ínamênle os dados de denüficação e yocedência, informaÇãc nL.tÍicionál. númeío do lote. dâla d€ íabÍIc
ô9áo e v?lidacle. quanlidâde do prodúo e número do registío. Rotulâg€m de acoído coín a lêgislaçáo ng€nle

Endereço Telefonê: Emâil:

AV INoUSTHIAL, 3 (99) 883ü1 097 alvesdistÍrbuidoíâ.a l!€s@gmâil.coín

39.746.063/0001-27 D L COMERCTO EtSELt

Marca: Kl SÂBOR

Fabricanter VOVO BAUL COMERCIO DE CÊRÉÀ|S
Modêlo: FE|JÂO DO SUL
Descíiçâo: Fájâo do sul eÍnpacotâcb üpo I cün pêso lquido dê I kq-

I2,I45,04I/0001,55 MEGAVENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

RâlâtáÍb gcÍâdo r'o dia 00/092021 16:46:8 ltP: 1TI .92.7 .1*l
côdigp Vslldâçâo: JXkO8783RmÉDlOCgsdtrÍrl F4FSHtskcYYxtdKyrwQzR8yÍir4tytcEámc3mchqi
htlp:/w$&.bancodêpí6cc.coín.br/Cenif ca(bAulenücidadê?
lobídXl0STS3Rm6DlOcgsdirlF4FBHbkCYYXTdKlnlJViQzRSyTir4ttcEâÍnc3ínchqi '11 124

Cidadê:

Bambui

Item 7 ferlão tipo 'l

Píeço Eslamâdo. BS 6.40 (un) Peícenlual: Píeço Eslimâdo Câlculôdo: BS 640 Médiâ dos PíêÇos Obtidôs: RS 6,40

Quantidade

I Unidâde

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

ALVES DISÍRIBUIDORÁ EIBELI29.100.345/000i-07
iVENCEDOR i

E*ICEffi
E]§*I#



Môrca: Do Sul
Fabricanle: CeÍeais Grâo ck, Súl Êireli.

Modelo: KG

DescíiÇâo: FEUÁO m SUL Classiírcâção/CaíecteÍlslicas qêÍais píodúo novo. tipo 1,gíãos inleríos, aspecto brilhoso,liso, isento de mstériâ lerrosa. pedÍâs o

u coÍpôs esÍanhos, fungos íú pârâsitas e livre de umtdade, pacote de I000q, caíioquinha. consrituído dê m mínimo oo*{noventâ poÍ cênto) dê gaãos nâ cor aâ

íâctêrÍsticá, vâídâde coríespondenle de tômanho e ícrmato natural maduro. limpo ê sec$. Será pêÍm{l.b o limita de 0l % de impuíezas, obe(kcênclo à PoÍtâÍl
e161 & 21107187.*l^ pâta Íerão clássaficâdoaomo lipo 0l. Tíânspoíc eín câminMo coín câríocêíiâ lipo bâú. de íoímâ qi.É o produlo Íique píôlegido dê chuv
a. pó, fagulhas e êlc. ÀmoslÍa: a eÍnpÍesa dev€Íá apíesenlôí 03 amoslras nã ÉÍnbalaoem oíigiml do p.odulo, d€vidamêntê defltilicada, coÍíespcídenie ao píod

uto a seÍ eniíeguê na @Lrstaçáo. Émbâlâgêíh scondcoílác,â êÍn §aco plástico dê poliêtikoo lrânspârênle, etóxico. tíanspârêntê ê original de íábíica- Com pê

so rrdividuald€ I kg. Áembâlagem dêveíá conreí ênemâmente os dâdos de idêntiÍicaçâo e píocêdencrâ, infoímação nuÍicionâl númeío do lore, dâla dê íabna
açào e vâlidadê, qusntidadê do pÍoduto e númeío do ÍeEstio. Rotulâsem de acoÍdo com a legislaqàovigenrê.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOB

30 371.52r1000r-16 JMJ COMEBCTO E SERVTCOS ETRELT

VALOR DA PROPOSTA FINÂL

Rs 6.40

Endereçô:

AV NTWION 8FLTO. I34
Telefone:
(99) 3017-4030

Email:

megôrrndasdi§líibuidoÍa€)gmail.com

Maíca: mNA DÉ

Faôíicântc DONÂ DÉ

Mod€lo: oONA DÉ

DescÍiÇão: Lêgominosa, vâriêda&: íêrão câÍbcâ, tipo: tipo 1

EndeÍêço:

RUÂ DÂ CERÂMICA 342

MBrcâ: XIC^LoO
Fâbíicânte xlcALDo
Modclo: l(6
DescÍição: LagumiD6e. vàÍiârade fêrjào câíiocâ. t po: tipo I

Nome de Contato:
MÂBCIO JOSE COSTÀ PRASERES

Íelêfone:
(98) 30m{DO0

Email:

imj-emp.êe0drné{tos93@gmâ .com

r 0.579.27310001-96 R. C. L. GOMES CoMEBCTO E SERVTCOS LTDA RS 6,7s

Mâíca: Tla oORA
Fâbricaore: TIA DoRÂ
Modelo: KG

DescÍiçâo: FEUÂO t[ SU! ClassifrcâÉo/Caíaüedslicas geíais p.odrrto Íroro, tipo I , gÍács i.teiros, âspecto tÍilhoso. liso. rsmto dê maléÍiâ teÍrosa, pedras c
u corpos esúânhos, Íungos ou paíasitas e livÍe de umidade pacole de I 0009, c5ÍioquinlE, .ú.rslitúído de m mínmo got(noyenta 90Í cento) de gÍãos nâ cor €á
racteÍística, variedsde corÍespondêntê dê tamenho e loÍmatô mtuíal, mâduÍo,liínpo e smo. Será peímitidoo limite dê 01% dê mpurezâs, obedecendo à Poíâíi
a 161 de 24107 /87 +l,A pa.a ÍêiJão classiÍicâ(b como tipo 01 . TÊnspoíle: em cáminhão com caÍroceriâ tipo baú. de íoíma que o produro íique protêgldo de chuv
â. pó. fagulhâs e elc, Ámos(Ía: a êmpÍesa êwrá àpíeseoiaÍ 03 ômoslrâs na êíÍbâlaqêm oírginaldo pÍod{rto, devidãmente idêotiÍicade, caírêspordêíte ao prod
úo ê seí êntÊgrÉ nâ dêgu§lâÉo, Emhalagaín: acondaciona(h eín sâco p6stico de pollêtilêílo líânrpâícnte âtói@, tíênspâíente e onginal de Íá&icâ Com pê

so indrvrduâl & I k9. A embalageín dererá c,ontêí erteínarnÊnle os dâdoê de idêntaíEaçào e píoc€dênc;a, ,níoíÍnação nutriciohal, númêío do lotq Cara de íabrE
ação e valadâde, quantdâde ü) produlo e número do íegistío. Bolulagêm de âcoído com a lêgislação vrsente.

Eslado: Cidade: Endêreço Íelefon€: Email:

MÀ lmpeíatnz ÂV DOnGVAL PINHEIRO DE SOUSá,917 (99)3524{763/ (99) 912?4273 rclsoaíês@ulloot.coo

36.965.r r 5/000 r -68 F A S M SERVTCE ÊtRELr RS 7.s3

Nomê de Contâlo:
FELIPE AUGUSTO §lNTOS

Telêíone:

(98) 91 02-3286

Email:

maranonedistribuidoÍâ@lroimâil,com

40.981.',t4310001-46 T. V. L. CAVALCANTE EtRELt Rs 8,22

Marca: (I-SABOR

FâbÍicanle: X|-SA8OÊ
Modelo: KG

DêscÍição: 'FE UÁO DO SUL ChssÍcaçáo/CâÍaclerÍstiôas gêrâis prodúo novo. tipo l . 9rã06 inlêiros, aspeclo bÍilhoso. liso. rs€nlo dê matéíia reÍÍosa, pedrâ s o
u co.pos esÍanhos, tw{os ou paíôsilâs e livre de umidade. pacote de 100(b, caíioquinha. coírsialutb de m mhimo g09(norcnta poí cento) dê grãos na co, câ
ÍacteíÍstica. vaíiedsde coÍíespordenle d€ lãmênho e íoímalo natural, madtro. limpo e sêco. SeÍá pêímilido o limile de 0l * de impurêzâs, ob€decsndo à Poían
à 161 de 24lol lBl-lulÀ pata íeijão classifica.kr como lipo 0l . Tíânspoíe em câminháo com caÍroceíia lipo baú. dê Íorma que o píodulo íiquê proleqido dê chuv
a, pd, íagulhas eetc. Ànosl.a:â empÍ€sâ dêvêíá apreseoraÍ 03 amosÍas na embalagem oíiginâldo píodulo, devidamenle adeítiÍicâda. coÍespofldente ao píod
utô a ser enlÍegue na degüstâção Embalagem âcondÉionâde cm sâco plástico de polietileno iíânspâÍente, atórico, transparenie e oíiginal de fábrica Com pê
so ndivttual de i kg A embâlagem dev€rá cúnlêí êrlêmâmÊnle os dâ(bs Cê rdeôliÍjcâÇão e procedencB, iÍ\foÍmâÉo ntrtricionâ|, númêío cto lolq dâta dê íabí,c
açãc e râlidadê, quân$dâde (b produlo e núÍnêío do íegistro Rotula9€m de acoído coín â lêgislâqào vrger,tÊ.'

Rdâló.io g€rà(b m dlâ 08 812021 '16:,1623 Íle 12.92.7-154)
Códgo Validaqáo: Jxllo8783RmÉDlocgsdiírlF4FBHhkC\.YXTdKyrtMOzRByÍÍi,i4irUcEâmc3mcàql
hth/vír,úí.hncodêpÍêcos.coíÍt.ba/CerüfcadoAutonlicidade?
lokan=JXIO8783Rm6DlOCgsd[f,llF4FBHbkCYíXTdKtrUVlOzRSyÍlrÁirzcEamc3mchqi 12 t24
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Endereço:

R OSVALDO CRUZ 407

EHEqOffi
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0uantidade

I Unidâde

Descrição

óeo de soja

DescÍição

lerte êrn pó

Obseívação

Data:

Modalidâde:

SRP:

ldêntificação'

Lote/ltem:

Áta:

Foílte:

ObservaçãoQuantidade

Uôrdâdê

óroão:

Objeto:

DescÍição:

CNPJ

órgáo:

obieto:

PÍeço (CompÍas coveÍnamenlais) 'l: Mediana dâs Proposlas Finais

ht t At1 5. É ltt 65 * O; é &ltê de 2O2 l

MIN§ÍÊRÚ DA ÊDUCAÇÂO

Secretaria âecutivâ
Subsecíetâíia de Planejamento e Oíçameôto

lnstituto Fedeíal de EôrcâÉo, Ciencia e Íecírologia de Seígipê

0 ójelo da píesente licÉÇáô é a escolha da pÍ@sta meÉ vâ âi)sâ p6íá a

âquisiÉo de gêneíos âlirnenticios em âtendimento âo Progíâma Nacionâl de

ÀiÍnenEÉo €scolaÍ - PNÂE paía fins dê ênÍÍêntârÍÉnto da êíieíqÉÍlciâ de

saúde gtblica de inpoatáncra antefôaci»al decoaíente do noo coÍoÍBúrrs,

causadoÍ da Covlllg, coírfoíÍrÊ coôdiçÕês, qnôntirâdes e exigéncias

estabêl€cd8s neste Edital e seus anexo.

Óho vegetal comestÍvel - Óleo vegêlal comestlvet, tipo: püo. espécie vegetal:

soÉ. tipo qualidâde. tipo I

RAZÃO SOCIAL Do FORNECEDOR

21.848.764/0001-01
*VENCEDOB *

Quantidade:

Unidade:

IJF:

Emâil:
pvdisríibuidoÍ@{ínâil.coÍn

RS 7.89

VALOR DA PBOPOSTA FINAI-

Bs 7,89

Rs r r,47

VALOR DA PROPOSÍA FINAL

RS 7.99

PV DISÍRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA

Marca: ÀEC
FâbÍicante: AÂDM m BRASIL
ModêIol GÊNEROS ALIMETITÍCIOS

Dêscrição: ôho vegetal comestivel tipo purc espêcie vêgetôL soiâ, tipo quálidâdêr tipo reíhado.

Eslado: Cidade: Ende.eÇo: TeleÍonê:

SE aíâcâju Âv288C,34 Og) 3236.5227

Preço (CompÍas Governamentars) l: Mediana dâs Píopostâs Finais

ttí lAd 5o b lN 15 * nz É.Mb e ?J21

PREFEÍTUBA MUNlclPAL DE RENASCENÇA

Regastío de píeços pars cooúataçáo de eÍnpíesa para ,oÍn€ciíleolo de crstâs

básicâs dê alirnenlos pâía ateoder ao projeto'Promov€r Fârnílias' deseovotvido

peh ÂssistêÍ.iâ Socaale ateidiÍiento de 8êneíício Evêniral - Vulieíatilidade

TêmpoíáÍia..

Leite êín pó - Leitê eín É. o.iqiem: de veâ. teoí gordiría: integral sofutiHadê:
inslântãneo

ra460l9 - LEITE EM PÓ

Oâla:

Modalidade

SBP:

dênrificâção:

Lote/llem:

Ata:

Fontê:

27 tOü2021 0A 10

Pregão Elelíônco

srM

NoPregão 672021 / uÂSG:987809

u40
I lnk Atâ

www compf asgovernamentâis.gov

tr
93

Embalag€m 400,00 G

P8

Descíição

CatMat

Quantidade:

Unidade:

UF:

CNPJ

07.814.016/000r -87

RAZAO SOCIAL DO FORNFCEDOR

NUTR!SC COMERCIO DE ALIMENIOS LTDA

E*êEI

ffi#
R6lÊlôrio g€ra(b rp dle 0€Íü92021 16i4{t:23 (lP: 177.92.7.15a)
Código VâlirreÇão: JXlOSTE3RmlSDlOCasdi/ÍrlF4F8HbkCfíXTdKyxuViOá8yT[,l4li,tcÊâm.Jmchqi
htp:r*rr.baudêpí@.coínn rcêdif câôAutenücidâde?
tok8Í'=JXIOSTS3Rm6OOCgsdttrllF4FBHbrcYYXTdK!4UMAzRSyTir4ti&cEáíhc3mcttqi 't3 t24

Item 8:óleo dê sojâ

Preço Estamado; RS 739 (un) Peíceírlual: Píêço Estimado câlculado: RS 7,Bq Médiâ dos Píeçôs obtidos: RS 7,89

27 /0A12O21 (E:OO

PÍegão Ehtíônico

NÃO

NoPÍeg6o:262021 / UASG:1 581 34

/3

Linl Âtâ

rtrwrv.ctÍnpíasgoveíôameÍ{âis gov.

bí

2.996

Embalagêm 900.00 ML

SE

Item 9: leite em pó

Preço fstimado: HS 11,47 (un) Percentúal: - Preço fslimado Calculâdo: RS I1,47 M&iâ dos PÍeços Obtidosi RS 1 1,47



335

MaÍca: MaRILU
Fâbíicânrê: tJERrtu
Modelo: UND
Descíiçáo: Leúe Êm É, oíigêm de vacâ, teoí qoíduíâ: rntêq.â|, sdubrlide& instantáneo

EndeíeQo Nome de Conlalo: Teleíonel

R MAnTNGA, 13 GEN|R (46)3$e2188

Mârcô: CCGL
Fôbricanlê:CCGL
Modelo UN|D

I»scÍiçáo: : l-eite em É oogem: de vaca. teor qoíduÍs: inlêgÍal, solublidâdê: inslantâneo

Endeaêço:

AC FLORENAL RIBEINO, ]33]
Telefoírei
(,r9) 3328.4718

Email:

f inâncêiro@nutrisc com.bÍ

Eíoail:

novêoÉl"âcâôalimeoto§Íb@gmâil.coín

(,16)3035-10rI
Emâil:

conrato@ivilegEcontâb{idacle.com.bí

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOâ

24.4'I I,938/OOO]ó2 NOVA GERACAO ALIMENTOS LTDA

27.787.054/0001-03 CASA DA LIMPEZA CRISTO REIEIRELI

t 1.399.6u14l0001-'10 R C FERRÊ|Fa& Cn LTDA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 8.S0

Bs r 0,44

Rs 12,90

BS 12.94

BS r2.94

BS 10,08

Meícâ: DANKY

Fâbricâote DÂNKY
Modêlo: DANXY

DescíiÉor tErTE EM Pó TNSTANTÁNEo 4(x) cÂAüÂs coNrtNoo NÁ EM8ÂI-ÂGEM as tr{FoRMAçÔEs xuTRtcloNÁts E coM pRAzo oÉ valtoÀDÉ DE No M
ÍNtMo 6 MFSES ÀPós o ÀTô DE EllTREGÀ

39 649 812/OOO1.06 MC COMERCIO DE ÀLIIúENTOS E TRANSPORTES LTDA

4] .'] 91.505/OOO] -68 ALIMENTE( DISTRIBUIDORA LÍDA
} VENCEDOR *

Estado:

PR

Cadede:

Câscâvêl

EndeÍeço:

R ACELINO DÉ ATMEIDA,385

Estadoi cidade:
SC Planaho Àegíe

Endeíeço:

R DO COMERCIO. S/N

Endeíeso:

Â FRANCISCO PORTE§ I I05

Íeleíone:

145) 3226€834

Têhfoíle.
(49) 33224671/ (19) 3:Xl5{560

Em.il:
íinâílceií@apoeste.coín.bí

Nome de Contalo

JULIANA (1r)32736234
Email:

vendas@villâscestas.com.bí

MaÍcô: Ê0MÁNO
FehÍicantê: ROlraNO
ModelorR0tlaNO
DêSCíiçãO: LEITE €M PÓ INSTA}JÍÂNEO 4OO GRAMÁSCONTENI'O NA EMBATAGEM AS INFORMAÇÔES NUTBOIONAIS E COM PAÁZO DEVATIDADE DE I'iO [,I
ÍNIMO 6 MÉSESAPÓsO ATo O€ ENTREGA,

14.174.321/OOO1-17 LORO & SOUZA LTDA RS r 2.50

MâÍcâ:CCGL
Fabricanle: CCGL
Modelo: PCT

Descrição: LEITE EM PÓ |NSÍANÍÁNEO 40O GRAMÂS CONÍE|OO NÂ EMEAL 6EM AS TNFORMAÇÕES MrInnONÂtS E COM PRÂZO OE VAL|oÂDE 0€ rio l.,
,NIMo 6 MEsEs APÓS o ÂÍo DE ENTREGÀ

EndeíeÇo:

72.131 .40210001'36 VB COi\,4ERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

Oêscúção: LEITE EM P0INTEGRÂL INSTANTÁNEO

Mâíca: aUnOBÂ
FâbÍicenrê: ÂURORÂ

Modêlo: auRoRA
Descriçáor : Leite em ú oíig.m: de v3ca. têoí gorduíâ: intrlial, solubilidâde: inslanrân€o

Ésrâdo cidadê: Endêíêço:
PR FÍaôclsco Eellrão BUÂ PÁoRE MAI{OELDA NO8ÊEGlt 356

Fab.icante: lÍALÂC
Modelo: PCT

Descíição: LEÍrE €M PÓ |NSÍANÍANEO,{OO GRÂMASCONTENDO NÂ EMEAIAGEM ÀS TNFORMAÇÔES NU'RTCTONÀrS E COM PRâzO DE VA|-|DAoE Dt NO M
íNrMo 6 MESÊSÂPós o aTo DÉ ENTREGA

E*THEW
EIT*}#

R6iâló.io gâl'* ÍE diâ 08/0e2021 16:4ô:23 (lÊ 177.92.7.158)
Códlgo Validaçáoi JXlló87&SRm6DlOCgsd[ír1F4F8HbkCYíXTdKy{MOzRSyÍM4i,tzcEamc3mchqi
hlp/wüw.barEodêpÍ€c6.coín.hÍrceíiíca(bAllê icidede?
toton=Jxl(()aT83Rm)6DtOcgsdiflrF4FBHbkCYÍxTdKyrU\ÍOzR8yÍM4t!,izcÊâmc3mchqi 14 t24



Cidade'

RAZÃÔ SOCIÀL DO FORNECEDOR VÂLOR DA PROPOSTA FINAL

Endêíeço:

B MARECHAT DE3DOPO 108 (46) 32431 578

DescíiÇão

Ínaígarina com sâl

Píeço (cornprâs covemâanentais) l: Medianâ dâs Propostâs FiMis
tttc lÁtt 5o & tN 55ê07* Jlto& 2qll

uÍqâo

obiêto

PREFEITURA MUIJICIPAL D€ VARGEM GRÂNOE DO SUL

Registío de Píeços paía aquistão de gàeíos alimentícios paÍa srDíií a

alimentaçâo esclbÍ, as íec€ssidades do6 pacientes ateodidos pêla Residêocia

TeratÉutica Íipo ll e CAPS | 'PastoÍ Pêdro Marques da Silva'. dtÍanle o peííodo

de 12 lneses..

Goídu,a veqêtal - Csdrra ve9êlâ1. úpo: maÍgaíinê. subüpo: cíeínosâ,

coÍÍposção Msica: mínim de 80t (b goíduÍâ, saboa: sêm sal

463700 - GOnD.TRA VEGErÂL

Data:

Modalidaê:

SRP

ldentiÍi.ação:

Lote/ltem:

Alâ:

Fontê:

19,/08/202r m 00

PÍegóo Eletróoico

SIM

NoPíegão 542021 / UASG:987231

t36

I ink Âtâ

wYrw.compÍasgoveÍnamentars.goy

ú
6.520

€mbâlâgêm 500,00 G

SP

Rs 7.25

Descriçãoi

CalMat:

Quantidâde:

Unid.de:

UFi

€stâdor cadôde: EndeÍeço:

SP §ãoPâÚIo R COBONEL XAVIER DÊ TOI.EDO- 2]6

BAZÂO SOCIAL DO FORNECEDOR

PAPA DOCE BOIúBONIERE LTDA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 4.86

TêlêÍone;

{t 1) 3?57-8127/ 01) 325Gr 756

Email:

ohveríâ edsonrochaGEmâil.com

26.742.152/0001-53 GAEEE FOODS CoMERC|o DE ArIMENTOS EiREtl

Fobíicante: DAN VIGOR INO E COM OE LÂTlClNloS
Mode|o: CONFORME ÊDITÂ].

Descíiçrão: MaígEnnâ vêgÉtal sem $[ pole coíÍr í]0 g. pícduto dê pÍtmêiÍâ quâlidâdê à bâse dê: óieos vêqêráis liqúdos ê inrêÍêsteÍiÍiêâdos. Náo coíÍán glite
n. Com mhimo de 80t dê [pfriôs. EÍnbdâgêín p.imáriâ: poles de pdietib|o de sltâ den3kkk, atóxicn iírodoÍo. opaco, com lenps pe.â coôtâlo díêro coíÍr âli
manto. mântendo â peíeilâ !€dâÇão dâ ambdaoam aôte§ e após a abaíuíâ- lnfoímâção nníicid'al (porçào ê I 09): valoí aírêÍgético: 59 a 75 Kcat câíkidrâlo
s:09;píoreiíÉs: t!; godlJíâs tota§: O5 a A2gi gordurâs satúaôs: mánmo dê 2,5q; goíúríâs t.âos: 0g; fibÍa âliÍn ntaí: 09; sódio: 0m9. Produto ÍêÍíigêíâdo. O p
Íodulo cleveíá seí Íolulado de acoÍtic corn ôs Íêsolu@3 BDC 359/03 ê RDC 360/03 da Ânvisâ/Ms Píazo de validâde de 120 dias â coolâí dâ datâ dê eôlregâ d
o 9íodúo,

Enderefp:
R PÂOREJOAO GI,,ÂI.6CRÍ0. 558

Mâíca] D€LICT4

tabíicante: BUIIGE AtlMÊNTOS S/A
Modelo: IJARGAtIINA
DescíÇão: CONFOBMÊ EDITAL

Telêfonê:
(1r) 258+3635/ {1t) 2089{904

EÍnâal:

llcitacâo@gobceíoods.coín.b,r

53.437.3r s/000r -67 COMERCTALJOÁO AFONSO LToA

Íelêíooê:

09)357747m

Prêço Estimâdo

ffi
RêlâLáÍlo gerado no dia 06rDry2021 16:46:23 (lP: 12.92.7.158)
códlgo vâlidãÉo: Jxko87úRínÉotoc$dli/ít F4FSHbkc\ axTdKyxt 4o2RSyTM4lr:cEamc3mchqi
htp:/twrw-bencodêp.êco6.coÍn.trrc€dif câdoÀiêoticidade?
tol(€{t=JxIO6783Rm6OOcg3dirí1 F4FSHbrcYYXTdKyrlJViOzRSyÍM4rbEâmc3nchqi 15 t24

336
CNPJ

Estôdol
PR

Emeil:

c!ínêrcialf íâí)sou:a@tlolmail.coín

Item l0: margarina com sal

Perceílual: ' Píeço Estimado Câlculâdo: RS 6,32 Média dos PÍeços Obtidos: RS 6,32

Ouantidâde

I Unidâde

CNPJ

Observação

RS 6.32

09.624.705/0001-54
* VENCEDORT

Môrca: VIGOR
Fabricante: vGCn
Modêlo: Embâlagem 500,00 G

oescíiÇão: Gôíduíâ vegÉtâ|. tipo: maÍgâÍinâ, subtipo: cÍemo§s. coínpGição Msicl mhimo ch 80% de goí(fuía, sabor: se,n sâl

Rs 5,38

Eslâdo: Cidade:

SP Coíumbataí

Endereço: Nomê dê Cootalo:
R 07. I 59 LU|Z Eot AR00

08.528.442lOOOI.'I7 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LÍDA RS 8,00

tmail:
licilâcaoiôjoáoaionso com bí



33?
CNPJ RAZÀO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Fabíicanlêr bí
Modêlo: NÂClOilAL
DESCÍiçãO: MARGÂRINÂ VEGETÂL SEM SAL POTE COM $O G. PRODUTO DE PRIMEIRA OUALIOÀOE À BASE DE: ÔLEOS VEGETAIS L|QUIOOS E INTERESTERIF
OADoS, NÂO CONIÉM GTÚÍEN, COM MiNIMO DE 8O9T DE UPíOOS. ÉMBÂI-ÁGEM PRIMÁRIA POÍES DE POLIETIT,ENO OÊ ÀLÍA DENSIDAoÊ. ÂTÓxrco, NÔDO
RO, OPACO, COM TÂMPA PAÂÂ CONÍÁTO OIRETO COM ÂI.IMENÍO, MÁNTENOO A PESFEITÂ VEOÂÇÃO DÂ EMBÂI-AGEM ÂNÍES E APÔS A ABENTURA, INFOR

MAÇÃO NUTnÉDNAL (PORÇÃO DE 10G): VALOR ENERGÊICO: 5D Â 75 rcA; CaEBOTORÂÍOS: 0G: PSOTE|NÂS: 0G: GORDUnAS TOÍÀIS: 6.5 À g.2G; GORDUR
AS SATURADAS: MÁX|MO DE 2,5Gi GORDURAS TRAT.IS: OGJ FIBRA AIII,ITIITÁR: OGJ SÓOO: OMG. PflOü,ÍO REFNIGERAM, O PRODUTO D€VENÂ SfR ROÍUTA
DO DEACOFDO COIS AS RÊSOTUÇÔÊSRDC 359/03 É BOC 360/03 DA ANVISA/MS, PRAZÔ DE VALIDÁDT DÊ 120 DIAS A CONTAB DÂ DATA DE EI.ITREGADO P

RODUTO,

Esiado

SP

Cidadel

sáo José do Âio Prêto

Endrrêço

F WI.X FERREIRÁ DE SOUZÀ 25I
Nomê de Contâlo:
BÂBBÂRÂ

Teleíone

07) 32r r,2030
Email:

Ír/iík:i,lal@uticirnalê.coíh.ba

VOuantidade

l Unidade

DescÍição

papelhiçiênico

PÍeço (corÍrprâs Goveanâmêntais) l: Média das PÍopostâs hiciâis
tt tÁn 5o&lN65deOideJ o*2O2t

Observação

Datâ:

Mod€lidsde:

sÂP:

ldentiÍicâção:

Lotê/llêm:

Ata:

Ad.iudicãção:

Fonte:

lUOat2O2l11:10

PÍegâo Ehtrônao

stM

NoPíêgáô:302021 / UÂSG 982067

i1

IiofAÂ
\UOA/2O2114:55

wlw compíaslpveÍnâmentaÉ.gov

bÍ

r 2-000

Pacote 4,00 tJN

PB

RS 3.06

CNPJ

PREFEMJRA MUNICIPÂL OE TAGOA SECA

Bêgist o de p.eÇo6 poía a eventuâl aquisi;áo dê ÍnâteíÉl de Impêzâ üsândo

atendeí as necessadades desta muôiopalidad€..

Papêl higiênico - Papel higênic'o, matêíiâl: celulosê viíOeG bÍgúa: I 0 cm, coÍ
bÍancâ. câíâctêíÉlicas âdicirr6is soiivel eín &ua

39I3íI7 . PAPEL HGÊNEO

Ouantidade:

unidâde:

UF:

Mâícâ: COAL
FabÍicente COALÂ
Modêlo: PCT

t escÍição: Papel higêntco. mâtêíiât cêlulo6€ ürgem. larguíar I 0 crn, coc kanca. cârôcteíÍslicas aúcixrais: sohivêl êm água

Ender!ço: Í!híonê: Email:
RUA MAJOR SOUZA SANÍOS t8l (83) 3137-1178 / (83) «)37-25$ cin Íqrcâ.oliverÍê@hotmail.coíÍt

RÂZÃO SOCIAL DO FORNECÊDOR

CIRUBGICA OLIVÉIRA PRODUTOS CIRUBGICOS LTDA

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Rs l,99

Rs 2,66

R§ 2,68

'I 3.1 3 t .876/0001 -1 q
*VENCEDOR *

Estado: Cidade: EndêÍeço:

CE Foítaleza R HÉNBQUE AUTRê}I. OS

13.096.ô4710001{0 coMÊRctALPRTMEEtRELt

Modelo: PAÍ,tt HIG- 10x30 Ft. DUPi-À
Descíção Papelh,qÉnlco, íolha dupla, lolhas brancas. mâcio, ptcotâdo. compnmênto 30m, lâÍgura locm

Telêíooê:

{85) 32r 43689/ (85) 4r 04{r r S

22,280,9I6/00O'I.85 NOBDESTE POTENCIAL COMESCIO E SERVICOS EIRELI

Eixêoffi
Reiató.b gore.ro m die OBDgf2(»1 16:/í6:23 (lP: 1rI.92.7.í54)
Código Válidaçro: JX[O8783Rm!6DlOC06dIfrlF4FBHbrCWXTdK],rlJMOzRByTl,l4irzcEâm.3mchqi
httpr 

^^rtr.b3.'cod€pÍeco§.coín.bÍ/Cerüfi 
csdoArlênücidds?

tokên=JxÍ0878:]Rm6DlOCg6dÀí/lF4FSHbkCYrXTdKyxUViOzRByTMai/tcEsmc3mcnqi

EÍnail:

coínêÍqal0íme@yalloo.coan.ba

16124

Item I l: papelhigiênico

Preço Estimado. RS 3,06 (!n) Peícentual - Píeço Estimado Câlculado: BS 3.06 Média dos Preços Obtidos: RS3.06

órgão:

objêto:

0êscÍição:

câtMât:



cNpJ RAzÃo socrAl Do FoRNEcEDoB vALoR DA PRoPosrA INEI3 8

Fâbricanlê: Petalas
Modelo: Petalas
Descíiçáo: PAPEL HIGIENICO COM FOL-tiA BRÂNCA SIMPLES MÂCIA E ABSORVENIE, DE PRIMEIRÂ QUALIDADÊ GOFRÂDA E PICOTAoA CoMPOSTO r0o%D
E FIBRÂS cELULóstcÀs nolo coM 30 MTos- pacorE coM,t Rot-os

Endeíeçoi

R DoS MÂRCENÉIROS 2OI

Nome de Contalo:
Hélidâ Cristina 8aÍÍos AlbuqLÉíque

ÍêleÍone:

{8r) 3Os0-0594

21.318.384/OOOI.65 J,T.A, COMERCIO DE AHTIGOS DESCARTAVEIS LIDA RS 2,69

Rs 2.6S

RS 2,69

RS 2.69

Rs 2,75

Rs 4.32

Mâíca: COALA

Fabricanta coat-Â
Modelo: COAIA
DcscÍição: PÂPEI HIGIENICO COM FOIHÁ BRANCA SIMPIES MACIA E ABSoAVENÍE, DE PÂlMElRÂ QUÂLIOÁDE, GOFRÂDA E PICOTADA COMPOSTO lO0% t)
E FteRAs cELúróscas BotocoM 30 MTos- PACoÍEcoM 4 Rolos

End!Íaço:
NUÀ PR€FEIÍO INACIO JOS€ FEITOSÀ 4I I

Têlêíonê:
(83) 873G2196

lmârl
vendas jlâembalag€ns@hotmâil.coín

21 ,187,875/OOOI.I4 NEVALTO DE SOUSA PEREIRA

Marco: COÂl-Á
Fôbíicante:CO^tÀ
Mod.lor COATA

Desdição: PÂPÊLHlGlENlco CoM FOt'rlA BR^NCA SIMPLES MÂC|A EABSoRYENTI, OE PAIMEIRÂ QUALIDAOL GOFflAOA E PICOTADA. CoMPOSTO 100l D

E FtBÂas cEtutôstcAg notocoM 30 MTos- PAcoÍEcoM4 nolos

Fabaicanlê:Novo
Modeloi30 M

Dêscíição: PAPEL HIGIENICO COM FOLHA BRÂNCA SIMPLES MÂCIA E ABSORVENTE, DE PRIMEIRA OUAIIDADE, GOFRADA Ê PICOTADA. COMPOSTO l OO.L D

E FIBRAS CETULÓSICAS RoLO cOM 30 MÍOs- PACoTE coM ,{ RoLoS

08,I 58.664/000I.95 INDUSTRIA E COMÊRCIO DE PRODUÍOS DE LIMPEZÂ CAMPINENSE LTDA

EndeÍeqo

RUA OOUTOR VASCONCETOS, 23

Estedo: cid,adê: Endeíê@:

PB Campma GÍ.Íde R MINISÍnO DI"SON FL,slÂRO,42o

Endêreço:

AV PBOI.FSSOR AI.NIEIDA EAIIRÊ IO, 126

Teleíone:
(83)9970-3Cô0

Emâil:

magserviceÍogmêil.coÍn

Nome dê Contato
José ÂM,âs Frlho

Teleíonê:

(84 39a3-32 1 5

Email:

llcatacaoT2@gmail.coín

ÍeleÍone:
(83) 33? r €067/ (83) Sr r 2€022

Email:

oliveiraeulali@yahoo.con1.bí

07 324 l)7O/OOOl-44 ôLlVElBÂ & EúLÂL|O PRôDIJTOS DE LI|TPEZA LTDA

MaÍca: DUBELIE
FabÍicânlê: DUBELTE

Modelo: PACOTE

T»scíição: PÁFEL HIGIENICO COM FOTXA BAÂTCÁ SIMPLES MACIÂ E ÂBSORVENÍE DE PRIMEIRA QT,ALIOADE GÔFÍIÀDÂ E PICOTÂDÀ COMPOSTO I OOi D
E FIBRAS C€LULÓSICÀ§ ROLO COM 30 MTOS- PAcoÍE coM 4 RoLoS

Mâícâ:SUELIME
Fâbncanle A MESMÂ

Modelo:a MEStra
Descriçãor Pâp€l hiqÉnrcc,. maleíial celulosê virgem. làrgurâ: 1 0 cm, cor brâncâ. róGclÉrísricas adicionâ is: soltivêl em água

Enderêç!:
Rt,a Jos€ B^MATHO COSIÀ t26

Telefone:
(83) 8700.3829

Emeil:

mrícadnho.íÍ)eíilrcia@umâil.coín

Elrdaíêçor

AV mrs 0Ê FEVEBETAO, 94i)

Nome dê Corilâto:
HENRIQUÊ

Teleíone:

(43) 3223€s06

12.673.901/0001-23 MER|LUC|ADASTLVA

05 377,89]/OOO1.I3 COMEBCIAL MOURA & FERNANDES LTDA

2O.A7334U0oOl-23 HC CoMERCTo DE PAPELARTA E SERVTÇoS - ÉtRELt RS 3.50

Modelo: PAPEL HIGIENICO
Dêscíiçáo: PAPÊL HIGIÊTICO COM FOI.I]A SRANCA SIMPLES MACIA E ÂSSORVENÍE DE PRIMEIRÂ QUÂLIDADE. GOFRÁOA E PICOTÂDÀ COMPOSTO 1OO% D

€ FIBnAS CÊLULÓSICAS, RoLO coM 30 MTos_ PÂCOTE coM 4 RoLos

Rêlâlóílo geíâ(b m diá 08109/2021 16:a6:23llP: 1n.92.7.1.5f)
Códlgo Vâlldâção: JX|koSTS3Rm,6OlOCgsdMIlF4FSHbICYYXTdKyxUVlOzRSyTl*4tilzcEamc3mchqi
httprlw\ Íw.bancod€pí6co6.coín-bírcedifi csdoqul€nücidâde?
lorên=JXlko87E3RmÉOOCS§dMIl F4FSHbTYYXTdKlruviOzRSyÍlú4ltscE&nc3mcàqi

Email.

hccomeÍcio@lou look.côm

17t24



Mâíca: VIGO

Êabncanter vlco
Modelo: VIGO

Descíaçào: PAPEL HlGlENlCo COM FOUJA 8R^NCÂ SIMPLES MÂCIA E ABSORVENIE, DE PÂlMElRA OUALIOADE, GOfâÂDA E PICOTÂDÁ. COMPOSTO 100% D

E FIBBAS CELUTÓSICAS, NOLO COM M MTOS. PÂCOTE COM4ROTOS

VALOR DA PROPOSTA INICÁ3 3 9CNPJ

I0,655,938/000I {1 CAVALCANTE & CIA LTDA

Endeíeço.

av DÂs atÁGoÂs 108

Telefonê:

(8,r) 2226{668/ (84) S85}8803
Emâil:

comeÍciâl@pãivâerpress.com,bí

MaÍca: SERIDO
FâbÍicântê: SER,DO

Mod.lo: S€nloô
oescriçáo: PAPÊL HlGlENlCO COM Foi.JlÂ BfiANCÂ SIMPI-ÊS MACrq € aBSORVENTE, DE PRIMEIRÂ ouaLlDÁDE. GOFRAOA E PlcoTAoA. CoMPOSTo l00t D

E FIERAS CELULÓSICÂS, BOLO COM 30 MTOS- PÂCOTE COM 4 ROLOS

Rs 5,00

RS ,í,79

Estado
FN

cidade
Nâtâl

Endeíeço:

AVENIDA DAS FNONTEIÊA§ 65

Quantidade

1 Unidade

Descrição

saÍdinha ern oleo, lata 'l 259

05.659.230/000r {0
r VENCEDOR *

Píeço (Compíâs GovêÍnâmênlais) 1: Mênoí PíeÇo

hE tln 50datN55é07*rl o&20?i

Óíqãoi GOVEâNO DO ESÍAm DE BONDONIA Data:

PÍeÍeitu.â Municipal de ÂÍiquemes Modalidade:

objeto: Aquisiçáo de Gêneros Âliúenticios Não PeÍeciveis'para atmder as ne.ressidades SRp:
dâs Secaetaíiâs MunicDâis do t!,lunicípiode AÍiquemes. Bentilicação:

Descrição: Dolomita ' SaÍclinha em óleo co.nestível, hta c,/ no minimo I259. Embâlâgêm Lote/Íem:
com identrtÍrâqão do prodlno. marca do fabricante, píazo de valdadê ê 

Âla:
câpacidâde. O pÍodúo deveíá teí íegistro no Ministeíio da Âgricuhuía e/ou

Minislérú dâ sâúde. FÍ'nle:

CatMal: 3000 'üILOMITA
Quantidade:

Unidade:

UF:

CNPJ

Telefone:

í3,{) 3663.2015

Emarl

comoÍasco)lre\oecia.com br

l9/0t2021 O9:0O

PÍeqáo EletÍonico

NÃO

NoPÍegâo 242021 / UASG:450522

t79

I inl Atâ

í/ww.coínprasqoveínamêntâis.çpv

bí

520

Unidade

RO

Marca: NÂuÍlQLJÊ

FôbíiCâNtC NAUÍIQUE INO. LÍOÂ
Modelo: SARDINHÂ
Dêscriçáo: se.diÍrÉ em ól€o comesttuel, hlâ c/ m m&iÍno I 259, Embebgem com idefltificação do produlo, mâÍca do íábdcafiq prâzo de vâlidsde e câpêcida
de. O produto dêvêni têr rêgistío no MinisrÉrio.h ÂOÍicuhura e/ou Minis!ério dâ Sâúdê.

Estâdo: Cidade: Endeíeço: Íeleíone:
n0 tuiquemês Âv MÂCHADTNHO, 3975 (69) 353H{86

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

L M COI,4ERCIO DE PRODUTOS ALIIúFNÍICIOS LTDÀ

14t24

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

12: sâídinhâ êm óleo, lata l25g

P.êço Estimado nS 4,7S (un) PeÍcentual - Píeço Estimado Calculâdo: RS 4.79 Médiâ dos Prêços Obtidos: RS 4./q

0bservâção

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 4,79

R€laüáíio geEdo m dla 0gô92021 16:46tX llP: 1n.92.7 JaAl
Código Víldâção: JXkO878:]RÍnÉOtOCgsdMIt F4F8HbrcYíXTdKFtMozRgyÍM4i,tzcEâmc3mchqi
httpr Nw\,.bancodêpí€c6.coÍn.br/Cêílif cadoAlt6nticidedê?
tobr|=Jx&08783Rml6olocgsdtif/lF4FSHbkCYYXTdX)ÀtJviO2RSyTir4ti,izcEáÍn€3rnchqi

20.399.802/000r -23 A. R. FARONT EtRELt RS 480
Marcâ: PESTADOR
Fabíicante:PESCADOR
Modelo: PÊSCÂDOR

Dêscíição: ârdinhâ êm óleo coíneslfuel, lala c/ m minimo I 2&, Embalagem com dentiÍrcação do píodúo, mâÍca do ÍabÍEanle. píazo de validade e câFcidâd
e O píodrito dêveíá reÍ registro m Miaistéíio dã Agíicuhuía e/ou MintsléÍo da Sâudê.

End.reÇo Íêh[oô€: Emâil:
ÊUA PIOUI^. I 71 0 (60) 353Ê1588 / (69) 3536.4 5ea / (69) 353&4588 .ltocontabitGlsupeaE êoín.bí

EI*HEffi



Maíca: Pescâdot
Fabricanle: Pêsca&[
Modêlo: SaÍdiÍüa êÍn d€o comês vel lâtâ c/ no míniÍno 125
Dêscíiçáo: SâÍdinha em ólêo comêstl,el, lãtâ c/ no mínimo 'l 25q. Émbat6qêm com idefltíicâção dô pÍodúo. marcá do íebíicânte prãzo de vâlidâde ê capâcidâ
de. 0 píoduto deeeíá ter íegistÍo íú Minislério da Agíicúhura e/ou M;nisléíio dâ Sârlde

Endereço: Nome dê Contâto: ÍelêÍone: Emâil:

AV JÂRU 2471 CICERO (69) 3535-3068 cicêÍocârbs@rnedismb.coín br

CNPJ

Preço (Oútros Entes Públicos) l: Mêdiânâ dãs Píopostas Finais

RAZÀO SOCIAL DO FORNECEDOR

JAIR RABELO DE SANTANA EIRELI

310
VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 4,80

Quânlidade

I Unidâde

Email

fi lp.morê32í04môil.coín

Rs 7.32

órgão:

obietol

MUNICÍPIO DE FÁTIMÂ/BA

ContíataÇào de emprÊsa espêciâlizâdâ úsândo no FoÍnecimento de Mâteíiais de

Limpezâ e píodutos paÍâ hisienizâÉo íormã parcrláda. conÍoíÍne

especificaCoes ê condiÉoes con$antes do Edital e do teÍílo de ÍefeÍàEia a íim

de âtendeÍ as rEcessidades do Mrnicipro dê FátiÍnâ/8A.

SABÁo ÉM PEoRÂ 200G - §abão êm bâÍ.a 2o0 gÍamas - SA8Áo EM PEDRA

200G - sabão em bâíía 20O gíamas. neuro, qliceíinado, êmbâlâqem c!Ín 5

uodades. ApíesentaÍ registro do píodúo junto ao minisléro dâ sarlde/ANVISA e

aúorizaaâo de funcionarnento da emoíêsâ - ÂFE. No caso do licftame sêr

distribuidoÍ, apresentaí ÂFE/ÂNVISA coíno distÍ;builoí. Apíêsentaí ficha de

infoímação de seguÍaíçâ de pÍoduto qúímico - ÍSPO. dê acoído coín NBF

14725.

Data

Modalidâde

SRP

ldentificâçâo

Lote/nem

Ala

Foírtê

ouantidade

Unidade

UF

Descíição

C NPJ

Marca: vÊLElnO
Fôbíicante: Fabíicânte não inÍormado
Modelo: PCT sUNIDAOE

DêscÍiqáo: Descyi(Éonáo iníoímada

Estado
BÁ

MaÍcarÉSPUMIL
Fabícâôte: FabÍica e nào infoÍÍnado
Modelo: ESPUMIL
Descíição: oescÍiqáo não ntoÍmadâ

VALOR DA PBOPOSTA FINAL

RS 5,30

Email
odâií-,bi@holmarl ccÍÍr

Cadade: Endereço:

AV NOS§!SENHOÍIA OE FÀTIMA, /4?

3I ,882.373/OOO I.67 BMF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Rs 6.90

Estado: Cidade:

BA Cbeío Dântas

Eodaíeço:

FUÂ MAIIOET VIEIÂA DEÂNDNADE, í)
Íelefone:
(75) 99r tó512

Maíca: El(oàoín
Fabaicanlê: Fâbriaânlê não iníormâdo
Modêlo: Sâàôo em peúa
DcscÍiq5o: D€sc.iaão não iôío.mada

Têlêíone:
(71) 9928-808/ Or) 3285{298

I8,64O,OI 5/OOO1.8O ELETROMARCAS COMERCIO DE MÁTEÊIAIS ELETHICOS EIRELI

12,3723N1OOO1.fi J M. DISTRIBUIDOBA E SERVICOS LÍDA

Rs 7.75

RS 7.77

Email:

Í'eloccnlíôig.com bÍ

19t24

RA7ÃO SOCIÂL DO FONNFCEDOB

INOVACAO EIRELI MEr9.634 357/0001-50

Item l3: sabão em pedÍa. pacote com 5 pedaços

PÍeçs Estimador BS 7,32 {ún) Percentual:' Preço EstiÍnado Calculado: iS 7.32 líédia dos Píeços Obtidosi RS 7,32

Descíição

sabão em pedía, pacote com 5 pedaços

ObservaÇão

18/05/2021 1l:00

PREGÃO ELETBÔNICO

NÂO

224
26t26

Liokára

licilânel.conr.br

1.6i2

rcT

BÁ

04.423.9r r/000'r-82

'VENCEDORA

Esiado: Cidade: EndeÍeço:

BA Salrâdoí Av SÁO CRISTOVÀO.2I

lãI lÍlEl R€lâróÍio gerâ& ílo die O8/09/'m21 16:46:23 (tP: 1n.92.7.158)
EníS7 Códrgo Vândâção: Jxlko8783RmÉOtocgsdtif/ t F4FSHbkcÍixTdK)ãUviozR8yÍM4t\,tzcÊâmc3mchqi
fí!ÍIEi{ hllp:/ i/w\r.bancodêp.6cG.cüÍr.br/C€ÍtÍcâdoAulenticidâdê?
E5IlIiõ loren=JxtfaT83Rm6Dlocgsdif,/l F4FSHlskCYYXTdK!,ruviO2R8yÍlú4litzcEamc3mchqi
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RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTÂ FiNAL

Maíca: ÊSPuMlL
FabÍicântê: FâbÍicante nâo iníoímado
Modêlo: BAnRA

oescÍiçáo: Descriçãonão inÍormada

Estado:

BÂ

Cidade: EndereÇo:

R EURICÔ ALVES BOAVENÍURA 2OO

Telêfone:

(75) 3623-5636

Emôil:

cmlemsc.c!írtabilidadeÍsa@gmail.coÍn

PÍeço (Outros Entes Públicos) l: Mediana das PÍoÍrostas Finais

tc ltA!1 5..b tN 65 & 07 ê Jtílo alê 2021

Cidade: End€reço:

AV I.IOSSÂ SENHOâA OE FAIIMA,742
Émail:

odaiÍ-lbJLôhotÍna rl.ccm

(75) S9r r 651 2

Email:

fi tperno!â32GEmârl coíÍr

(7r ) 9928.1808/ (7r) 3285{298
Emâil.

ÍÍreloccnl@ig.côm-bí

Rs 7.32

VATOR DA PROPOSTA FINAL

R§ 5.30

Rs 6,90

Rs 7.75

Rs 7.77

CNP.J

MUNICIPIO DE FÁÍIMÁ/8A

Conkatáção a,ê empresa especializada visando no Fornecimênto dê Mâteíiais de

Limpezâ e produtos'pâíâ higienização Íormâ paíceladê. confoÍÍne

especifcações e condições constantes do Editâl e do teírno de íeÍerência a fim

de âlendeí as necessidades do M'Áicípo de Fáiima/BÂ.

SABÁO EM PEDRA 200G - ssbáo em bârÍa 200 gÍamas - SABÁ0 EM PEDEA

2@G - sabão em baríâ 200 gramâs. ne(Írq glicerinâdo. êínbalâgem c!.n 5

unidades Apíesentar reglstro ú, píoduloirnto ao ministéío dâ sârida/ÂWISA ê

autoíizâÉo de ÍuÍEronaÍnento da empíesâ - AFE. No câso do licitânle sêr

dasiÍibuidoí. âpíesêntaÍ AFE/AI.{VISA co.Í)o disrribuidoÍ. ÀpÍêsêntâí lichâ dê

infoÍmaçâo dê se$ÍânçÉ dê pÍodúo químic$ - ISPQ, de êcordo coín NBR

14725.

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

JAIR RABELO DE SANTANA EIRELI

Data:

Modalidade:

SRP:

ldêntiíicaçáo:

t.ote/[êm:

ata:

Fonie:

Quantidade:

Unidadê:

UF:

18/05/2021 I l:00

PREGÃO ELETRÔNICO

NÃO

22618

26126

tiü Àiâ

lrcitaner coín.bÍ

r.61 2

rcT
8Á

04.423.q] 1/0001-82
*VENCEDORl

Marcã: VELEInO

FabÍicantê: Fakicántenáohfoímâdo
Modelo: PCT 5UNIDADE
DêscÍiÉo: DescÍíÉo não infoírnadâ

Estado:

AA

3r .882.373,i000r -67 8MF COMERCTO DE ALTMENTOS EIRELT

Estado: cidâdê:
AÀ Cíceío Dôntas

EndeÍêço:

NUA MÂNO€L VIÊIBA DE ÁNDRADE- 5Í)

Marca: ESPUMIL
FabÍúants Fabíicantenáoiôíoamâdo
Mo.lelo: ESPUMIL

Descr;ção: Descíição não iníoímada

MâÍca: Ekobom

Fa bricante Fab{icânle nào inÍoÍmado
Modelo: Sãbâo em pedra

Descíiçãoi Descíição não informada

Esrâdo: cidade: EndêÍÊço:

BÀ Sat/adoÍ AV SÂO CBISTOVÀO. 21

Mâícâ: ESPtÀrlt
FabÍicantê: Fabfl cônte náo inf oímado
Modêlo: BÂRBÂ
Dêscrição: Des.íiçâo não inf oímâda

I8,640,01 5/OOO'] -80 ELETROMARCAS COMEflCIO DE MÁTERIAIS ELETRICOS EIBELI

12.372.3771NO1.* J, M, DISTFIBUIDoRA E SERVICOS LTDA

Eslado cidâde Endeíeço:

8A FeiÍa de Sãntanâ R ÉUnlco ALVES BOAVENTURA" 2ô0 (r5)3623-5636

EÍTêE

ffi
Rdâtúb gêr* m dâ 08r@2@l 16:,t6:23 (lP 1Z.C-7.158)
Códgo Validação: JXlO87&3Rm§OOC$diírl F,lFSHbrcYYXÍdKyr(MO2R8yTt l4li&cEamc3mcr|qi
hüp/*ru.b6Írcodopí@.csn.t/C€fi ncá.btuteílici(Hê?
tol@n=Jxt$783Rm:6üOcgsdÀfIr F{F8HbrcYYxTdKyxuvim8yÍÀ44itsc&mc3Ínc}qi

Emâil:

contêmac.contâbrlidadeísâ@gmail-com

20 t24

CNPJ

órgão:

Objeto:

DescÍição:
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RAZAO SOCIAL DO FOBNECEDOR

VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

Fabricante: FâbricânLe não infoímâdo

Descíição: DêscíiÇãc não iofo.mada

Eslado cidade EndeíeÇo:

SE liabâianrnha RUA JOAQUIM JOSE GOMES 85

obsêNação

l9/04/202i 09:00

PREGÃÔ ELETRÔNICO

NÃO

21075

39/39

Iiok.AtÂ

licitânel.coín.br

r50

Und

SE

Rs r.30

VALOB DA PRÔPOSTA FINAI

Rs 0,82

RS O,BS

RS r.s'r

RS r,67

Íeleíone:
(79) 35441 433

Emiil:
ííigoíííios-contâbilidedê!ôhotmâil-coín

Têleíon€:
(79) 3259-2141

Emâil:

wmwcom@hotmeil-coííl

,I0.849,617/OOO].30 
LIVFARIA E PAPELARLq RENASCER LTDA

Fâbíicântê: Fâbri6nlê náô ioíôrmâdo

DescíiÇáo: D€scíçáo não nfoímadâ

Estado: Cidade: €ndeíeço
SE Aíacatu RUA DIVINA PÂSToFÀ 607

26.889,18I,/OOOI -42 S D DE A FEBREIRA & CIA LTDA

Nome de Contâto: Emsil:
pepdaí6íênescêrl @)olmâ com

Email:

§ddistÍibuidoÍa@hotmail.com
Nome de Conlato:
SIIVÂNDBO

32.7 49,2OUOOAI27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

Fabricânte: Fairncanle náo inío.mado

DescíaÇáo: DescÍiçáo náo r^íoÍmada

Endêíêçol

IÁRGO ÍOBtqS 8ÀRRETO. ',I30
Têlêfohê:

o9) 3544-1464

2't 124

Item l4: sabonete sólido.90 grs

PÍeço Estimâdo: RS 1.30 (unj PeÍcenlual: PÍeço Estamado Calculâdo: RS 1.30 M&ia dos PÍeços Oblidos: RS 1,30

Quantidade

'I Unadade

Descíição

sabonete sólido, 90 9ís

Preço (OúÍos Entes Públicos) 1 : M€diana das Propostas Finais

ht tt& 5c cla tN65* 07.1e.l oé2O2t

Ô.9âo: FUNDo MUNTC|PAL DÊ ASssÍÊNctÂ soclÁL UMBAúBA,/SE

Obieto: PE 03/2021 FMAS - Aquisção com ,oÍneciínento paÍcelado de Matêíiâl dê

Higienê e Lirnpeza para aleíldêí as necessiiadês do Cêntro de ReÍeíêociâ dê

Àssistéíc6 Social- CRAS. SeNi@ ft Cõrüvtuô e FoÍtahciírteílto dê Vmcub -

SCFV, AbfiJo Municipal, Proqra.m Bobâ Faoítia/CâdastÍo Úoco e SêcÍetaíiâ

Muniopal de lírlusão Social, iúnto ao Fuido Munlcipal de Assistência Sociâl de

Umbaúbâ no exercício dê 2021

DescaiÉo: Sâbonete êm baaras 'SâborÉte êm barí8,90 gís, âlto têor de núíientes que

hidíalâm â pêle.

CNPJ

Data:

Modalidâde:

SRP:

ldêntificaCão:

Lote/neín:

Ata:

Foíte:

Quantidâdê:

Unidâde:

UF:

Rs 1.30

36.539.558/0001-97
*VENCEDOR T

EndeÍeço:

AVENIOA A S/N

32,875-635/0001.2S W,M.W COMERCIAL E MAIERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

Fabícanle Fabí[anle nào iníoímâdo

Descíção: Desaíçáo não rníoÍmada

Eslâdo' Cadader EndeÍeço: Nome de Contato:

SE Aíâcalu RSERGIPE.]25] IVONAtDO SANTOS

Maícâ: PÁLMOLIVE
FâbÍicanle: Fakrcante não inÍoÍmado
Modêlo: SÂAONETE

oescrição: Descíçáo nào info.mâda

Tel€fonê:
(79) 32r r-2455

(87) 3062{445

t-tF{dtã Relatório g€rdo rlo dia Cr8,/09/202Í 16:46:2311P.ln.52.715a1
Etl{L'- Códiso vâlidâçáo: JXlk0STS3Rm6DlOCgsdMrlF4FSHhkC\.íXTdKyrUViQá8yT[/4MzcEamc3mchqi
ffjS!f, nnp'ii"**.u"ncod€píec6.coín.bÍrcêíüf csdoaritenticidadê?
EEtIi§ ioken=Jx!08783Rm6OOCgsd[fI1F4FBHbkCYyXTdKFUMOzRByTÀrÁirzcEâmc-Smchqi
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ÓÍqàO: FUNDO MUNICIPÂ! O€ ÂSgSÍÊNCIÁ SOCIAL UMSAÚBÂ/SE

Obiêro: PE 03/2021 FMAS - aquisição coín íoíírêcim.nto paícelâdo de Maleíial dô

Hi!)iene e ümpeza para ateíúeí as necessiiades do Centao de Referêôcia de

Âssistênoa Sociâl - CBAS, SeNiço de Convivência e FortâleciÍnenlo de vincub -

SCFV, Abíigo Muú:ipal Progíarna Bolsa FaÍúia/Cadâstro Únco e SecÍetaíiâ

Municipâl de líÉlt são Sociâ|, júro ao Frrodo Municipal de Âsshtêocia Social de

UÍúaúbâ no ereíclcio dê 2ml.

DescÍição: Sabooete em barÍas - sabon€te etn baraas. 90 gÍs, àllo têoí de nutÍientês $É
hid.âtam a peie.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FOÊNECEDOB

VITALLI DISTBIBUIDORA EIRELI

PÍêço (Outros Entês Públacos) 1: Mediâna das Propostas Finais

tíE tt Atl 5. ú tN 65 de 07 * JID ú 2A2t

36.539.558/0001-97
r VENCEDOR T

Fâbíhanle Faà.icânte íão infoímâdo
Modalo: MÁÍtÂN
Descíiçâo: Crêscíi)ão nào inío.madâ

Eslâdoi Cidade. ÉndeÍeÇo:

SE ltabâianrnha RUA JOAQUIM JoSE GOMÊS.85

Fâbíicânle; Fabricânie nào inÍoímado

Descíição: Desrrição nào lnlo.mâda

Estado Crdâde: Endereço:

SE AÍacaiu BUA DIVINAPÂSTORÀ 607

Data:

Modalidãde:

SRP:

ldenliíicaçáo:

Lote/lteín:

Atâ:

Folte:

Quântidade:

Unidadê:

UF:

I 9/M/202'l 09:00

PBEGÃO ELÉÍRÔNICO

NÃO

21075

3Í)/39

Liúála
licitarÉt.com.br

r50

UÔd

SE

Rs r.30

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R§ 0,82

RS 0.8q

Rs 1.30

Rs r,sl

RS r.67

Fâbíicente: Fabricante não inroímâdo
Modelo: MARAN
Dêscíiçáoi DescíiÉo não anÍoímada

Eslado: Cidade: EndêÍêcô:

SE 
^racaju 

R SEHGIPE 1251

Nomê dê conlâlo:
IVONÀIOO SANIOS

Íelefonê:
(79') 3259-2414

Emâil:

wmYrcoÍnLôtlolmail coín

32,875.635/000].29 W.M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA,

I0.849,6'17IOOO].30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA

TeleÍonel
(79) 35441433

Email:

Íngoríílos coorebilidâdê@hormâil.com

Nome dê Contâlo:
MARTHA 09)32 -2455

Email

Pá Êelaí,êrênaScerl Ghotmail com

Telêíonê:
(87) s062-0445

€ínêil:
sd-dislÍibüidoÍa@hormâil.coín

26 889.18I/0001.42 S D DE AFEÊÂEIRA & CIA LÍDA

EndeÍeço

AVENIOA A, S/N

Nom€ dê Conralo
SIIVANORO

Mâícâ: PALMOIIVE
Fâb{icante: Fabíicáírle aão iníoíme(b
Modelo: SAEONETE

Descraçao: oescÍrcÉo nào níoímâde

Fabricanle: FabÍicânle não iníoímado
Modelo: MABÁN
Dêscriçõo: DêscíiÇáo náo iníormadâ

Endeíêçol

LARGO TOBIÂS BÂR8ETO. ]30

32.7 49,20210001.27 JOSEFAALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

leleÍonel

179135141461

Rolaló.b gêÍãdo no dla 08rceú2021 1646:23 ltq. 177 .92.7 1§l
Códlgô Vâlldaçáo: JXI(()878:]RÍiÉO|OC$dMTI F4FBHbkcYÍXrdK)4rtMQzR8yTM4t"àcEamc3mchqt
hfl prrútr.bencodepÍocos.cdn.brr'C€Ítif cadoÂrÍt6ntici.tsdê?
lokôn=JXlOETS3Rm6OiOcgsdlí/lF4FSHbkCYYXTdK)ÂUViO2RSyTMllàcEamcgnchqi

E*EEffi 22t24



34{ê LAUDo DA corAÇÃo

A IENÇÃO - O BaÍEo de tueços ê uma soluÇà tenolqica q(E ateúe as paíànetÍos de peswisa dispGtos efi Leis viFntes, lostntÇ*s NqflÉtivat
Acóídãos, Segularwntcs Ecrctos e Poftatias. Wo assim, por rewir die$as Íontes governanwttaE cot@e,nentares e §/F,s & dominio a,npla o

sjstena não é considerado urna Íonte e sin um nÊio paÍa que as Êquisas sêjam realizadas de forma segura ágil e efrcaz.

Preço estimado dos itens calculâdo pela Íórmula Média AritÍnótica dos pÍeços ótidos:

Item 'l - saco de pele

- 'l preço do poítal Compras Goveínarnentais pÍaticados pela Adminislraçâo Públicâ de licitações hornologadaíadjudicadas no dia
'16/08/202'1, calculado pela fóÍmula túédia das P.opostas lniciais.

Item3-frangointeiro

- I pÍeç! do portal Conpras Governarnenlais pÍalicados pela Administração Pública de licitaçôes hoÍnologadas/adjudicadas no dia

I 8/08/202'1 , catculâdo pela foímuh Mediânâ das PÍopostas Finais.

Item 5 - anoz agulhinha tipo I

- I preço do portâl Compras GovernaÍnenlais pralicdos pela Administração Pública de licitações hoÍnologadas/adjudicadas no diâ

l9/08/2021, calculêdo pela ÍóÍmula Mediana das Píopostas Finais.

Item 7 - feijâo tipo 1

- I preç! do poítal CompÍas Govemarnentais pÍaticados pela Mministraçâo Pública de licitaçôes hoÍmlogâda9âdjudbadas no dia

25108/202'1, calculado pela Íórmula lúediana das Propostas Finais.

Item 9 - leite em pó

- 1 p.eço do poítal Compras GoveÍnaÍnentâis píaticados pela Mministraçáo Pública de licitaioês hornologadavadiudicadas no dia
27lMnO2\ calcudo pela fórmulâ fêdianâ das Pr@ostas Finais.

llem ll - papelhigiênico

ffi
Rdatóíb gcr$ m da 08n9l2o21 16,r6i23 lÊ. 1 .9.7 .15a1
Código Valióçâo: ül((ETS3Rml6OOCgsdMrl F4FSHbrCYYXTdKyrtMQá&yÍirl4iitscEâmc3ín lEi
htpr/w*U-b codepí86.@r.hÍ/C€ílif edotuiêítici{râde?
tol€ír=Jxt087€fnm)6olocgsdMrlF4FBHtsrcYYXTdK),ruViOzRSyTMllúzcEâÍÍÉ3ínchqi 23 t21

Item 2 - coxa e sobre coxa de fÍango

- l pÍeÇo do portalCompras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia

30/08/202,], calculado pela fórmula Mediana das P.opostas Finais.

Item 4-açúcarcristal 5kg

- 1 preÇo do portal Compras Governâmentais praticados pela Ádminislração Pública de licitações homologadas/êd.iudicadas no dia

l7108/2021. calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 6 - café primeira linha

- I preço de Aquisiçôes e contrataçôes simalares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia l2108/202l, cêlculado pela

Íórmula Menor Píeço.

Item I - óleo de soia

' - 'l preÇo do portal Compras Governamentais praticados pela AdminisÍaçâo Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dia

27lOBl2O21, calculado pelâ Íórmula Mediana das Propostas Finais.

llem l0 - margâíina com sal

- '1 preÇo do ponal Compías Governamentêis pÍaticados pelâ Adminislração Pública de licitaÇões hcmologadas/adJudicadas no dia
19/08/2021, calculado pela íórmula Mediana das Propostas Finais.



345
- I preÇo do ponal CompÍas Govemamentais praticados pela Administração Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dia

12108/2021, calculêdo pela Íórmula Média das Propostas lniciars.

llem 13 - sabão em pedra, pacote com 5 pedaços

- I preço de Aquisiçoes e contrataçôes similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 18/05/2021. calculêdo pelâ

Íôrmula Mediana das Propostas Finais.

'€ oescRrrrvo oE FóRMULÂs urLrzADAS

Média das Propostas lniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a rÍÉdia aÍitírÉtica. A média (túe) é calculada soÍnândcse todos os valoÍes de um conjunto de
dados e dividindose pelo núrneÍo de eleínentG deste coírunto.

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços Ílnêis da licilação e sehciona o preÇo do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Menor Preço

- Capta qualquer preço inÍormado pelo fornecedoí, inclusive de itens dentro de lotes, não necessaíiarn€nte refletindo o menor pÍeÇo para o lote, ou
seja. o píeço vencÉdoÍ do lote.

RdaóÍb geíaíro.D ds 00n92O21 16:46:23 (lP: 1r,.92.7.158)
CodigD Vâlidação: JXlO8783Rm)sOlOCgsdMTlF4FSHtskCYYXTdKr.ruViOzRByT[,]áliEcEaíÍrc3mciqa
htlp:/Àitúx.bdrcod€pÍoc6.coín-bír'Cêílif cedcAutênlicidade?
loksn=JxK)8783Rm)6DlOCgsdi/frlF4FSHbrcYyXTdK!4UViOzRByTM4i,tscEamc3mchqi

ErixEoffi 24124

Item 12 - saÍdinha em óleo, lata l25g

- I preÇo do ponalCompÍas Governamentais praticados pela Admanistração Pública dE licitações hcmologadas/adjudicadas no dia
19/05/2021. calculado pela fórmula Menor PreÇo.

Item l4 - sabonete sólido,90 grs

- 1 preço de AquisiÇões e contrataçôes similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia I9104/2021, calculado pela

fóÍmulê Mediana das Propostas Finâis.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
[4. g65.43a/ooot - l-o-,nazÃo socrAL

ENDEREÇO:

CNPJ AV. INTERVENÍOR MANUEL RIBAS

J.F. MENDoNçA & CIA rTDA.

N-343-c€NÍRo _ cEp. s6r5o.oo
NOVA SANTA PR

0
TELEFONE

EMAIL

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.56í.080/000'l-60 - Fone/ Fax- (43) 3266-8100

Email: comoras@nsb.pr.oov.br

1

Leite em pó, integral, instantâneo Sem adição de
açúcar e soro, produto obtido por desidrataçáo
do leite de vaca inlegral apto para a alimentação
humana mediante processos tecnologicamente
adequados. Na informaçáo nutricional o produto
deve conter carboidratos, proteínas, gorduras
totais e saturadâs, sódio e cálcio. Embalagem de
papel metalizada, peso liquido de 400 gr.

R$rrqq

2

Margarina COM SAL, produzida exclusivamente
de gordura vegetal sem gordura trans, cy' no
mínimo 80o/o de lipídios, em potes de
polipropileno com lacre de papel aluminizado
entre a tampa e o pote, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. Contendo peso líquido
5009. A embalagêm deverá conter er:ternamente
os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto e número do
registro. Pote c/ 500 gramas

RS6, 99

Papel higiênico, pcte com 04 rolos de 30 mts
cada HF2,5o

4

Sardinha em Óleo Lata í25g. lngredientes: água
de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de
so.ja e sal, embalagem abre fácil que dispensa o
uso de abridor.

1 (Wl

5. Sabão em pedra, pacotes com 5 (cinco) pedaços
P$ 7,q5

"coTAÇÃo DE PREÇO"

Rua Walfredo Bittencourt de Morces ne 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb. or.gov.br

Item Nome do produto Valor

3.
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NOVA SANTA BARBARA

6.
Sabonete sólido, 90 grs, massa base, essência
corante Cl 45í00 e EDTA, teor de voláteis 19%.

lnx r ,lt

Carimbo com CNPJ -

Assinatura -

oata- c9 loll+o)í

65.43410001.i:
,.F, ÀTENDONçA& oA LTDA,

Lllffi'üHl,fsáH:",â-','Â'

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
fí4,g6s.434

mzÃo socrAL:

ENDEREÇO:

CNPJ:

TELEFONE:

EMAIL:

I,F,

Nr 343 . CENIRO . CEP.
ÁNUEI RIBAS

'P8 I

I

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/000í-60 - Fone/ Fax- (43) 3266-8í00

Email: compras@nsb.pr.qov.br

"COTAçÃO DE PREÇO''

1 Açúcar Cristal 5 kg Açúcar obtido da cana de
açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios

e sabor doce; com teor sacarose mínimo de
99,3o/o PlP, admitindo umidade máxima de 0,3%

P/P; sem fermentaçâo, isento de sujidades,
parasitas, materiais terrosos e detrilos animais

ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico.

2

R$|8, 
g 9

Café, de primeira linha, em pó homogêneo,
torrado moído TRADICIONAL, FORTE ou
EXTRAFORTE, com padrão de qualidade

global. Embalagem a vácuo, SENDO
EMBALAGEM DUPLA PROTEÇÂO, EXTERNA
TIPO CAIXA contendo todas as informações do

produto. Embalagem de 500 gr.

Rsl I 91

4. Feijão tipo I lsento de materiais terrosas,
parasitâs detritos animais ou vegetais e odores

estranhos bolor e umidade, embalagem de
polietileno, atóxico, transparente, resistente, c;/ 1

kg.
RS5 ,99

5 Ôleo de soja. Embalagem PET contendo 900m1. 67, l6

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Cenlro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.sov.br

Item Nome do produto Valor

Q$ 15,9 q

Arroz Agulhinha tipo 1 longo fino Com laudo de
classiÍicação constando umidade máxima 14o/o

e quebrados até 9,5%, embal. polietileno
atóxico, transparente c/ 5 kg, Características

Físicas, Químicas, Biológicas e da embalagem
devem obedecer a legislaÇão Vigente.

3.
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NOVA SANTA BARBARA

Carimbo com CNPJ -

Assinatura -

Data- 09 lo9 l)oC t
e
'14.965.4341A0At - .

J,r. MENDoNçA & CIA LTDA,

AV..,INTERVENÍOR MANUEL RI8A5
r Nc 343 - CENTRO . CEp. 96.2S0_üC.r

L NovA sANrA BÁRBARÁ. pÊ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.Dr.Rov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURÍDICO N9 188/2021

Assunto: Realinhamento de Preço

Solicitante:. Setor de Compras.

lnicialmente cabe a esta procuradoria jurídica justificar a emissão do presente

parecer referencial, pois o elevado número de repetitivas consultas versando

sobre a concessão da repactuação contratual tem, ocasionado o acúmulo

desmedido de demandas neste setor sem que haja efetivamente dúvida jurídica

a ser sanada. Salientamos que, atualmente o setor conta com uma única

servidora, e que tem várias outras situações prioritárias para atendimento.

Assim, ante a necessidade de conferir celeridade aos serviços administrativos

jurídicos, utilizar-se de parecer referencial é medida adequada a satisfazer o

interesse público e resguardar a continuidade dos serviços essenciais.

E, ainda tratando-se agui de ato de orientação jurídica a respeito da figura de

concessão de reequilíbrio econômico financeiro ou realinhamento de preço como

nos foi encaminhado, de ata de registro de preço. não cabe no momento

presente, apreciar a regularidade jurídica dos procedimentos que se encontram

no setor de compras, pois a atribuição de auditoria cabe ao órgão de controle

interno, que poderá ser demandado mediante necessidade. Da mesma forma,

não é de competência apreciar questões de variação de preços, compatibilidade

de valores a serem reajustados, interesse e conveniência administrativa do ato

que se pretende praticar. Destarte, o presente pronunciamento restringe-se

somente a questionamento jurÍdico, qual seja: possibilidade de revisão ou

realinhamento de preços.

350
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ANÁLISE JURÍDICA:

Trata-se o presente expediente de dúvida acerca da possibilidade de alteração da

ata de registro de preços, visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro,

expondo para tanto os posicionamentos existentes na doutrina e jurisprudência

pátria, como base norteadora dos atos a sêrem praticados pelo órgão

gerenciador das atas de registro de preço, a quem cabe efetivamente a análise e

concessão de eventual reequillbrio, realinhamento ou recomposlção de preços

solicitados pelos fornecedores que tiveram preços registrados:

Da inteÍpretação contrária à revisão da SRP, para elevaÍ o preço registrado

Ao menos em três oportunidades, a Advocacia-Geral da União manifestou

entendimento no sentido de que não cabe reajuste, repactuação ou

revisão/equilÍbrio econômico para majorar os preços registrados. O fundamento

estaria no fato de que esses institutos estão relacionados à contratação (contrato

administrativo em sentido amplo), de maneira que o fato gerador de manutenção

do equilÍbrio econômico (reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico) deve

ser reconhecido pela autoridade competente no âmbito da relação contratual

firmada, sem necessária interferência na Ata de registro de preços. Assim, as

situações de reequilíbrio econômico-financeiro, quando necêssárias, devem ser

formalizadas no contrato. Esse entendimento não encontra oposição na

jurisprudência do Tribunal de Contas da União, tendo passado, então, a orientar

a quase totalidade dos órgãos e entidades, independentemente da esfera de

governo a que pertençam.

Da mesma forma, para a Administração Pública federal, argui-se a ausência de

amparo legal, em razão das previsões contidas no Decreto federal ne 7.892h3,

especialmente seu art. 19. Teria, o Poder Executivo federal, por meio da

regulamentação, realizado sua opção de atualização de valor, em consonância

com o art. 15, §3e, inc. ll da Lei 8.666.

NOVA SANTA BARBARA
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NOVA SANTA BARBARA

Sobre as disposições do referido Decreto, a falta de clareza, evidentemente,

prejudicou a interpretação favorável ao reequilíbrio, levando parte da doutrina a

afirmar, razoavelmente, que o choque entre as disposições do art. 17 e do art. 19

se resolve a favor deste.

Há, portanto, sólido entendimento no sentido de não ser possÍvel a concessâo de

reequilíbrio econômico-financeiro pela via da revisão, para majorar os valores

registrados em ata de SRP, qualquer que seja a situação/ocorrência de fatos

inesperados,

Da interpretação favorável à revisão da SRP, para elevar o preço reglstrado

De outra banda, importantes autores defendem a possibilidade jurídica de

conceder reequilíbrio econômico-Íinanceiro pela via da revisão, para majorar os

valores registrados em ata de SRP, entendimento com o qual nos alinhamos.

Com efeito, o direito à manutenção das condições efetivas da proposta eslà

garantido ao contratante privado no inc. XXI do art. 37 da Constituição Federal de

1988, trazendo, a Lei ne 8.666/93, a hipótese de modificação consensual do

contrato para reveÍ seus valores em decorrência da aplicação da teoria da

imprevisão.

Contudo, a circunscrição da disciplina legal ao reequilíbrio unicamente dos

contratos não exclui a possibilidade jurídica de aplicação do instituto à ata de

registro de preços, instrumento que também obriga o particular, durante toda a

sua vigência, a manter o preço ofertado na licitação. À luz das normas

constitucionais, não é defensável que, havendo a concretização de circunstância

previstas na Lei como autorizadora da revisão contratual em razão do impacto

produzido na prestação a ser cumprida pelo particular, seja-lhe imposto celebrar

o contrato sem a correspondente recomposição. Ou, alternativamente, abrir mão

do negócio, mediante a "liberação do compromisso", apesar de ter,

legitimamente, se sagrado vencedor da licitação e estar disposto a cumpri-lo.
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NOVA SANTA BARBARA

Por outro lado, para a Administração, a revisão do preço registrado pode, em

certas hipóteses, mostrar-sê a melhor ou mesmo a única alternativa, sem que isso

comprometa as caracterÍsticas da ata enquanto documento que sêrve,

simultaneamente, a diversos participantes, em distintas situações. Enquanto a

liberação do fornecedor ou a extinção do registro de preços pode ser sinônimo

de ineficiência e ineficácia diante de uma nova licitação que resulte em preços

mais elevados, o reequilíbrio da ata melhora a performance do sistema de

registro de preços, pois evita a perda do interesse por parte dos fornecedores e

elimina custos adicionais que podem surgir com a realização de um novo

certame.

Portanto, havendo possibílidade jurídica de revisão da ata, como ora se defende,

cabe à autoridade competente permitir, ou não, que sua concessão seja

avaliada in concreto, ou seja, conforme as configurações do sistema de registro

de preços em questão.

Nessa exata linha, a nova leí de licitações, Lei ns 14.113 prevê em seu art.82:

que o editol de licitoção poro registro de preços deverá dispor sobre as condições

para olteroção de preços registrodos, Além de eliminar dúvidas quanto à

inexistência, o ptiori e em tese, de obstáculo jurÍdico à revisão da ata, confere à

Administração o poder de disciplinar o tema considerando as características do

objeto e das futuras contratações decorrentes do específico registro de preços a

ser implementado.

o próprio edital da licitação poderá disciplinar o assunto, sem que seja necessário

fazê{o, antes, por meio de regulamento. Em última análise, os entes federativos

poderão disciplinar livremente êm seus regulamentos sobre o reequilíbrio

econômico-financeiro dos preços registrados, podendo, inclusive deixar a critério

do edital a definição.
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Da análise necessária à concessão da revisão para malorar o valor registrado

em ata

É cediço que o direito ao reequilÍbrio econômico-financeiro do controto swge

com a ocorrência do fato gerador após a apresentação da proposta, formalizada

ou não a contratação correspondente, sendo indispensável, todavia, a

pertinência e a repercussão econômica do referido fato gerador nas condições de

sua execução.

Como bem assinala o Tribunal de Contas da União, a Teoria da lmprevisão

prestigia a segurançâ contratual para impedir o absurdo de uma aplicação

irrestrita do princípio da irretratabilidade das convenções, atenuando a

responsabilidade do devedor quando sobrevir circunstância lmprevisível, que

altere a base econômica objetiva do contrato e gere onerosidade excessiva para

uma parte e benefício exagerado para a outra. Portanto, tal circunstância deve

estar objetivamente clara no processo.

É indispensável que uma das hipóteses previstas expressamente no art.65, inciso

ll, alínea "d", da Lei 8.666/1993, decorrentes de álea econômica extraordinária e

extracontratual, seja caracterizada, Na lei no 14.133D021, o dispositivo

equivalente prevê que o reequilíbrio ocorrerá em "caso de força maior, caso

fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou

previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do

contrato tal como pactuado."

Para que a variação seja considerada apta a ocaslonar uma revisão do preço, ela

deverá, então:

a) constituir-se em um fato imprevisÍvel ou de consequências incalculáveis ao

tempo dâ elaboração da proposta ou assinatura da ata;

b) ocorrer de forma súbita, ocasionando um rompimento abrupto na equação

econômico-financeira, "de maneira que se mantenha estável a relação entre as
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Das obrigações do órgão gerenciador e do beneficiário da ata

Partindo, pois, da premissa de que é juridicamente possível o reequilíbrio da ata

de registro de preços e de que é elementar à sua concessão que fique

demonstrado no processo administrativo serem, as alegações da empresa,

verossÍmeis e que o preço requerido está condizente com a nova realidade do

mercado do objeto registrado, a rigor, há que se atuar exatamente da mesma

forma caso fosse, o reequilíbrio, aplicado a um contrato. Assim:

1. Deve, o fornecedor beneficiário da ata, em seu pedido formal, identificar o

fato ocorrido, a conexão entre o fato e a prestação a ser executada em

obrigações do contratado e a justa retribuição da Administração pelo

fornecimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço".

Não é demais acrescentar que, ainda que a situação fática ensejadora do pedido

de recomposição, a empresa deverá comprovar o aumento excessivo dos custos

e a Administração, adotar os cuidados necessários para confirmar as alegações,

caso não estejam suficientemente lastreadas nos documentos e informações

anexados. Portanto, não basta ao detentor do preço registrado olegor o

desequilÍbrio com base em fatos genericamente ocorridos, sendo Íundamental a

comprovação dos fatos e da sua repercussão prejudicial direta no cumprimento

das obrigações constantes da ata. O pedido de reequilÍbrio econômico-financeiro

deverá estar lastreado em documentação que comprove, de forma inequívoca,

que a alteração dos custos dos insumos foi de tal ordem que tornou inviável a

execução da prestação nos termos originais.

Por fim, ultimada a análise do direito à revisão, permanecerá a critério da

Administração concedê-la ou, diversamente, revogar a ata (caso em que não

caberá falar em aplicação de sanção à empresa), conforme critérios de

conveniência e oportunidade explicitados por meio de decisão suÍicientemente

motivada.
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decorrência da ata e, ainda, as razões pelas quais a sua ocorrência torna

impraticável o preço registrado, juntando documentos pertinentes e,

preferencialmente, apresentando memória de cálculo, assim como demais

justificativas destinadas a esclarecer aspectos eventualmente desconhecidos

para a Administração, relacionados ao mercado e suas peculiaridades;

2. Deve, o órgão gerenciador, analisar o pedido e responde-lo de maneira

fundamentada, explicitando suas razões de decidir de forma suficiente e clara,

demonstrando o enquadramento da situação concreta na hipótese do art. 65,

inc. ll, "d" da Lei 8.666/93.

É imperioso que a instrução processual seja suficiente para permitir uma

motivação consistente para a decisão, seja ela qual for, especialmente para

permitir, no caso do reconhecimento do desequilÍbrio, uma conclusão no sentido

da existência de prejuízo anormal, que acarrete um ônus excessivo ao particular

considerando a elevação dos custos totais da obrigação a ser cumprida.

Conclusão

Diante de todo o exposto, são conclusões que podem, objetivamente, ser

extraÍdas para orientar o setor de compras e o órgão gerenciador da ata:

1. É juridicamente possível a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro à

Ata de Registro de Preços para aumentar o valor registrado, desde que

devidamente comprovada a ocorrência dos fatos ancorados na teoria da

imprevisão;

2. O texto da nova lei de licitações, Lei ns 14.133/2021, corrobora essa afirmativa

e, pois tornou norma, possibilitando a cada ente federativo regulamentar o

tema no edital ou em regulamentos próprios;

3. Êm qualquer caso, compete exclusivamente à empresa solicitante comprovar

os fatos alegados, o que não poderá ser feito de forma genérica, mas, sim,
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indicando clara e objetivamente a repercussão dos fatos na execução da

prestação futura tornando-a mais onerosa;

4. Administração sobre o pedido de reequilÍbrio; diante do pedido corretamente

instruído pelo contratado, a Administração, motivadamente, deverá:

1. Reconhecer a existência do direito, se Íor o caso, analisar a situação

concreta e, então, promover a revisão da ata, se esta for a decisão

administrativa de conveniência e oportunidade, considerando o ob.jeto e

suas condições de execução;

2. Reconhecer a existência do direito, se for o caso, informando ao particular,

caso não seja cabÍvel a revisão da ata por razões concretas ou por decisão

da autoridade competente gerenciadora da ata de registro, e que eventual

revisão será concedida somente se efetivado contrato;

3. Não reconhecer a existência do direito, se for o caso, informando ao

contratado seu dever de honrar com o compromisso de fornecer o objeto

pelo preço registrado, sob pena de aplicação de sanção nos termos

previstos no edital.

Nova Santa Bárbara, 23 de setembro de 202L.

Procuradoria Jurídica

.ffi:;""
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DESPACHO REALINHAMENTO DE PREçOS

O Prefeito Municipol de Novo Sonlo Bóôoro, no uso de suos otribuiçôes legois e

regimentois, resolve:

O deportomento de compros reolizou pesquiso de preços

poro oferir os volores proticodos no mercodo, momento em que constotou que

ocoÍreu sim osciloçõo com oumento significotivo dos volores do item supro

mencionodo, o que tornou improlicóvel o continuidode do Íornecimento pelo

controtodo no preÇo originolmente controlodo, sem o reolinhomento duronle o

per'rodo de suo vigêncio.

Outrossim,

consequêncios finonceiros poro

O COVID-I9 tem trozido proÍundos

os conlrotos, como o oumento do volor de

PREFEITURA MUNICIPAL

DEFERIR o pedido de reolinhomento de preço do item

Cesto Bósico, referente ATA DE REGISTRO DE PRECOS 00612021, Pregõo Presenciol

n." OOSl2O2l , onde o empreso COMERCIAI BEIRA RIO [IDA, inscrito no CNPJ sob n.o

40.138.94910001-77, proiocolou requerimento de reolinhomento de preço no doto

de 3l de ogosto de 2021 , reÍerenle o olo em epígrofe, fkmodo com este

município, cujo objeto é o Registro de preços poro evenluol oquisiçõo de cestos

bósicos, poro olender fomílios em situoçôo de vulnerobilidode sociol.

A controlodo solicito otuolizoçõo no volor do Lote 0l de R§

25é,77 lDuzenlos e cinquento e seis reois e selento e sete centovos) poro RS 300,ó7

(Trezenlos reois e sessento e sete centovos) e do Lole 02 de R§ 70,99 (Setento reois

e novento e nove centovos), poro R§ 83,ó4 (oitento e três reois e sessenlo e quolro

centovos). Apresenlou justiÍicolivo oo reolinhomento, notos fiscois de compro de

fornecedores, que comprovom o preço de custo moior que o volor registrodo em

olo.

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n'222, Ceftro, a 43.326ó.8100, X - E6.250-000 -Noya Santa
Bárbara" Paraná - El - E-mail - p4!§bl@!§b4l€et1.!1. - Site - www.nsb.or.gov.br
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insumos vinculodos oo dólor ou em visto do ocréscimo do demondo no mercodo;

ousêncios de empregodos ocosionondo conlroloçôes extroordinórios e de ollo

impocto finonceiro, ou oindo, pogomento de horos extroordinórios poro

monutençõo do otividode denlre outros.

Aplico-se, porlonto, nesles cosos, o leorio do imprevisôo,

cujos requisitos sôo: (l) imprevisibilidode, (2) foto olheio à vontode dos portes, (3)

inevitobilidode e (4) desequilíbrio com gronde impoclo no controlo.

Rua WalÊedo Binencourt de Moraes n" 222, Ceúro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa
BárbarA Paraná - El - E-mail - prgSbÍ@Ub.pr.gOlbr. - Site * www.nsb.pr.eov.br
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Considerondo o disposto no ort. ó5, ll, "d", do Lei 8.66ô193,

com os voriodos hipóteses de moleriolizoçõo do desequilíbrio econômico

finonceiro em rozÕo do pondemio do COVID-I9, é possível identiÍicor os

elemenlos ouiorizodores do reequilíbrio:

o) tolos imprevlsíveis ou previsíveis porém de

consequêncios incolculóveis - o pondemio declorodo pelo OMS foge de

quolquer exercício de previsibilidode, olém de, no momento, consubstoncior-se

em foto superveniente oo controto, incolculóvel, retordodor ou impeditivo do

execuÇôo do ojustodo.

b) Coso de Íorço molor - por trotor-se de evento

imprevisível e inevitóvel.

c) tolo do Admlnlslroçôo ou tolo do Prínclpe - nos

hipóleses em que hó olteroçõo uniloterol do controto ou determinoçõo legol que

importe em modificoções dos condições iniciois e desequilíbrem o equoçõo

econômico-finonceiro.

Destorte, corocterizondo-se os elemenlos e requisitos ocimo

listodos e hovendo o demonslroçôo inequívoco do reloçÕo de couso (pondemio)

e efeito (desequilíbrio econômico-finonceiro - que se demonstro olrovés do

opresenloçôo dos nolos fiscois dos insumos e notícios veiculodos pelos meios de

comunicoçôo o nível nocionol) que impede ou retordo o execuçÕo controtuol é

dever do Administroçõo promover o reequilíbrio, por meio do reequilíbrio
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econômico-finonceiro, ou revisôo dos preços controtodos, com todos os

evidêncios e juslificotivos opensos no processo.

Ademois, em que pese todos os evidêncios demonstrodos.

ocho por bem obrir olgumos diligêncios onles de decidir sobre o pedido

f ormulodo pelo empreso requerenle:

A servidoro Pokício de Souzo dos Anjos Siqueko, reolizou

cotoçõo de preços no dio 09 /O912021 em estobelecimento deste Município, sendo

ele:

J.F. Mendonço & Cio Ltdo, inscrito no CNPJ sob n.o

14.965.43410001-30, onde foi constotodo que os volores pleiteodos o título de

equilíbrio finonceiro, condizem com o reolidode de volores proticodos no

mercodo de gêneros olimentícios.

Assim, considerondo o possível inleresse e o conveniêncio

em prol do interesse público, lendo em vislo que o possibilidode de novo

procedimenlo licitolório seró mois dispendioso o Administroçõo que o
monutençôo do referido Ato, def,ro pelo possibilidode do celebroçõo do Termo

Aditivo, com o recomendoçõo de que o reojuste sejo otribuído conforme

requerimento do detenloro do Alo.

Cumpro-se.

Novo Sonto Bórboro 24d Setembro de 2021 .

c, o
ol

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n'222,Cetto,8 43.3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Sarta
Bárbara, Paraná - El - E-mail - pmnsb@nsb.pr.gov.br. - Site - www.nsb.pr.gov.br
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1" TERMo Auttvo À me og necstRo DE pREços N.o 6/202Í

Reí. Pregáo Elehônico no 51202í

o uulttCÍpto DE NOVA SlNm aÁneffiA, com sede na Rua walfredo Bittencourt de

Moraes,222 - CentÍo, Nova Santa Báóara - Paraná, CEP - 86250-000, inscrila no CNPJ sob no 95.561.080/0001-

60, representado neste ato poÍ seu Prefeito Sr. Claudemh Valério, brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.382{

SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 563.69í.409-'10, denominado Órgão Gerenciador, e a empresa COMERCIAL

BEIRA RlO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n". 40.í38.949/0001-77, am endereço à

Rua Monteiro Lobato,297, Loja 02 - CEP: 86210000 - Baino: Centro, Jataizinho/PR, nêstê ato rêpresênlada pelo Sr.

Valdenir Rosa, inscrito no CPF sob no. 547.080.799-15, RG n'3.971.039{, denominada Beneficiária da Ata, em

conformidade com as Leis N' 10.520/02, N" 8.666 de 21106O3 e suas altera@es posteriores e das demais normas

*- legais apliúveis, RESOLVEM de mmum acordo alravés do presente TERlilO ADlTlV0, aditar a Ata de Registro de

Preço n' 6/2021, referente ao Prêgâo Eletrônico no 5/2021, cnjo objeto é o regislro de preços para eventual aquisição

dê cestas básicas, para atender famílias em situação de vulnerabilidade social, firmada en 0110412021,

medianle as seguintes cláusulas e mndiçoes:

CúUSULA PRIMEIRA

0 presente teÍmo âditivo tem por Íinalidade o realinhamento de preços dos Lotes 001 e 002,

rêferente a Ata de Registro de Preços n" 612021, deconente do Pregão Eletrônico no 52021, em atendimento a

solicitação da Beneficiária da Ata, mnforme segue.

CúUSULA SEGUNDA

0s valoÍes passarâo a ser o descrito no quadro abaixo:
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LOTE: 001 -
Lote 00í

1 3671 Cêsta bá§ica contendo 54 itens. s.'oo, m rooal
úiráú dô ldlocoblâdo eín É islrr6ÍEo, viEniBdo. €ínbabgcrn
poaetlêíD bloso .tóxirÍeistêl)tê. Polê 4m gÍrnô. Vdibdê
f4ínina dê I lnês4s.03 (bês)pdês dê Aghã crisE{do..çro
rídinê, sâbd clr&1eíislto, isênto de mateíids bío€6, paêsib.
dêtib6 arÍÍEi3 ou vêgêlts, odoíês estânl!6, iEoíxlcixBdo en
ànbáb0aín dê poleoelD dórto. trEpú€írlê, íÊlisbítâ, cdrLírdo 5

úb6. Valdade MiÍima dê 12 ínoaas. 03 (fêa) ,ct3 dô ánoz üpo 1

bBo ÍíD pdido q!.ê coííêí$â búo d. chsÉíiiáÉo cqbdo
uÍribd. íúxima dê llla qleàÍâd6 íé 9,5*, êmbdsgoín d.
pole{bm elóüico , t'àílspáÍênla, Íesístêntê coírbndo 5 b. V8trdade
miíin dê l2 n6.ê..01 (uín)pd. ó€ 8âb mõligáyd, s.à.íe§
s.ítd6. p€cot ê 6m G..02 (&iB) pcrês de Bodt (t s.db)rr@
s€àaí íÉsaíá Pat? dê 400 gíznss tsi$a de tiJo bítfaa& cüí
bíÍo r áaib Ídico, a(,rs, güúÍe ylgdal. crríE da niào, áqrâ
irvdlidq er*io, sd, €drb:tzdü. hctim 3ê ír,e, bmêít6 qrimiE (
bicabooado & aúm ê dê sódo), âciÍihnt€, ffi ládco,
íünat súo ê m.hddd dê bníüa Folê6e, (lNS 1 l0l i). m (doÍs)
pctá dê Sobdtâ (tÍs.oilo) sdgsó águe ê sd Palâ cüfl 4m
tulras Faiüa dê tiJo hít'icádâ cúÍ íãIo e áci& $lco, gfifrâ
vegêld (s.*r púru), âddo, eú o & nldle, aSE inv..tido, !d,
h.míro b*ró(iD. kmeí|b quhico. lrcárbd|áb dô 3âio. (fiS 500

0, acttlad., á(j& ácüco 0NS 270), molD'?úíês d.leinhg
ú!lârs6, (lNS 1 101 D mêratirsdfto do !óúo (lNS 223), m.rima
dE|asê. 03 (tas) pcles dê Cdá, dê píin€i{? &iÉ, sn d lE llogêneo,

Várias

Marcas

Vários

UN 2ffi,77 300,67

Lote Item Código
do

produto/
serviço

Descriçáo do prod uto/serviço Marca
do

produto

Unidade
de

medida

último
Valor

regislrado

Valor
Readequado

Rua Walfredo Bittencourt de Mo@es no 222, Centro, t 43. 3266.8100, A - 86.250-000 - Novâ Santâ Bárbara,
Paraná - El - E-mail - licitacâo@nsb.or.oov.br - Site - www.nsb.Dr.oov.br
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bíredo miro ÍMDlClOt{ 1, FoRÍE ou EXÍRÁFORTE. cün 9ed.ão
dê $iaHde gloà81. Emôabgem á váo$, SENDO EM8À-ÀGEM

ÍUPLÂ PROTEçÁO. EXTERiLA Tpo CAui conlêído bd6 as

hbmaÉes do píoúno. ÊmbâIeo.ín dê 500 gr. 02 (du8s)câixâs de

Càá mâh lohÀs ê tâlo6 lo6ledc do eíva .tê. p6Íâ hilsáo. Cx 2í)
gÉír.3. Vd&dê miÍiÍnâ de I meaaa. 02 gduai) úid.dê d€ Cíêmê

dêíbl cüIl ll.or e cá5io. EÍüdágÊín coín m müfiD 140 gí. 02
(duas) wira&a de Exrâb d€ EndE. .drêiÚú. fadciülal.
Énlbeláçm H3 dê 340 9í. m (dú) pde de FadÍ*u dê míÉir.
Íl@ds Uiú pacdê 5009 . VaIddê minimâ dê I 

'tr...6. 
02 (dds) pde

de Fainhâ da Íritb endEh iocáde tiju p@b 5009 Validâdê

mlÍiÍú dê I mâsês. 01 (um) pd. do FrinM de ti$ êapadâ|. pct ci
0, tg V.ldlbde miÍúÍÉ de I m6ae5. 03 {ttô) pdê3 d. Fêii5 üpo I
b.r[o dê mltedds Ercáa, püôiB rh[ir6 âíÍnú ou y.gêlds e

ddEs 6nedE bobí 6 un*,.&, úntdaggn do pdiêdaíb, at&ico,
i"{§paofl&, Íesislêniê, d , f§. 02 (&Ê) pdÊ6 d. F ôó d. ntal§
dnealo p.cotê I kib ve5âdô nlüi. do I mê§.s. (N (q(o!o)
rr*rá(rê. de Gêlâüm eín É Seboí. d6ÍÍiÍ. Ellúdágúín c/ no ÍiÍiíb
209. SaboÍ!§ soílidos. 01 (um) pclê dê l-6ib êm É, hLgld,
iíEt ntàe Sêm a(&lo d6 âqhã e roí0. pÍodulo ouldo pd
dosÜal@ do k le dê ve iÍfogd ado píe â elnExÍ,áo h.rnglâ
oEÍánta Fúraso6 baÍbbgidiarta ad6qt ad6. |b hlúruç&
Írrtidüd o FDdub del,c cotsí crôdrtb§, Fdê{íl.s, !píü,.â§
hlá ê ,áÀrad6, aúIo ê cáhi). Emàâbgêm t . p€pd mêt{zeóâ,
p€.o llqddo dô 400 gÍ. 02 (dds) pdês d. U*5Íáo Av. lrriâ Cdn
o!os, ühíim.lo, oíÍrpo6lo d. íuúiô úru dê 9íiÍÍrdí3 aaldade,
sãs o tÍnÉ§, isonlas Í,ê matdi l b{r6o. parÀrib. dnàobdo àn
pâcd6 cdn 5m g. A cdÍ1poêiro cêntasinâl aprdiüda davrá s6.:

F'o§ír6 : 12,5$ hído6 :&; . g.cit6 =739. 02 (dds) pcLs dc
trldÍáo liD 630qÉb !&1 cdn ovc Cüdo coím ivaósrlês
b&is: íeirrra da tiJo ospad a ovG. 5êín a(&áo rh cqEÍtas.
t I! da índéna lÍr6a psasb6,líY8§ ê d.h'hs ámrd a
vÊgàl*. Cor lt|êiÍàÍr.llta *níêàr,â. sáàoí 6 odoí (áaialÍlslico.
Tdngo da coz,mânto: 10 rinrrto6. Coí aírdo pêso li$Jiro da smgr. 0l
(uma) úÍded. d. Magrim Cotl SÂ1. FDd]zih erdJsiv?m0ob d6

$íúrâ v.gdC s.ún g0íduà !áíÉ, c/ m mÍimo À)Í d. hiIG, sn
pots6 dê polFqrlem com bcÍê dê ,€pd elúúirdo e,lm e Enp6 e

o poL. êisleí{es, qüe gaÍaÍídi â hlgíirade do FDdüo âté o
ímrí10 do cú§ÚIú. Coda,ldo pêêo tqrijo 509. 

^ 
ômbaLgán

delEaá coí{aa axlêírsnênb 6 dad6 da iranliícâçlo ê F@daÍEà,
hhnaçlo n ic,oÍd, nuírEío do bte, dab de vaüdâdê, $,8nü&de
ô F0ód0 ê ÍúneÍo do Íeíisto. Pole d 5,00 graíur. 03 (üê)
ü*jád.. de Cfêo dê sqâ. Íêfilrdo, ÍÍesco c./ 9m ÍÍ{. 01 (m) pde dê

Pep6l ltI&*!. pde cün ü d6 i,. 30 m§ ca&. (,3 {tê.) úidád.â
dê sabolEta {Í&, 90 !ís . mea bâsê, !§éftia, a!.alê ct a5100

e EOÍA teü da voálêir l99.. m (dus) u*He. dê Sáão €m
peúE, p.cci.3 cün 5 (oíEo) pêd.ço6. 02 {dú) pde3 ê Sal, fÍ*
iíado, do.eto dê sódo, irato d apola$b ê aÍÍj{.rnêdante INS-535
(bíüi.nâto d6 3ôdio) pacltê d. í Kg Vâlidadê minme dê I m.5ê§.
01 (unâ)üirad. dê SadntE êm Ôbo lata 12Q. ln üfáb§: á916
dê coít3ttÍ,áo (e FóÊio 3uco), ôlêo vêlEt3l dê soie ê sd,
àrtâbgâh aàí! hjl $ê dsp.íEâ o uso de abíúoí.

LOTE: 002 -

Lote 002
1 760 Cesh básica emergência, contendo í5

[ê nS. Sêndo: O1 (um] od! d. A(.i.ü CÍisbl 5 ka ÂatcaÍ ob{ido da

Ea d6 rgiad, crbbl;com aap€do. coí, dÉio píôFio6 ê sáôoí
boco. cdn t!ü stro6ê mlflno de gs.3% PF. a&fitlÉo úÍIdâdo

[nariru * O,ff pn;sem tenrnuçao. isenlo ê sr*rd€6.
bs6Íá§, ÍirâLri* hírE6 ê dê!ib6 Íinis dl vêqêliai
@úooíBdo eín plásüco elôüo. O, lún) p.rê dê tuÍor ,q0ullirrâ

lD I bEo ftD Con hrlo de d6siÍc.ção coíslrldo uÍi,€de
inàÍÍrá 1aí a qu€bíâdo6 aÉ 9,5X, €Ínbd. polêtilêír atóIlco,
trlsp8íê ê d 5 kg, Crãdeí1§i(ás Fbil6, QüiÍi(5, 8iíóÍicâs ê

da eín&lagom dêtem oôêdecêí. k€isbcJoyr$ ê.01(Lún)pdêde
BoHú (tii5.db) doce sabq ftis0fia Pacole de 1$ gÍrn s FEinha
dê liJo íoí|,Íceda cdn bro ê áaido íóaco, q.ld, F.ttur vêrelá|,
cÍúE dê.dlD, aflca in slido. drib. sd. e§*ilr'lb lêdim sê
s(i., kn nb $,nüs ( biutoír.do ê fiàú a d. 3ódo),
aillaü, áciro l&to. {sÍrslizrrlê ê ínelDràdoÍ óê bnh.
Fdâa§ê, (lNS 1101 0.01 (úm) @ dê BddÉ {tii.río) §alOado

áqirâ € sál Pâcolê c.ín 100 grâmar Fainha de túo Íodjfc.da c.In
tuíÍo e àcido 6lico, goíúla wgÊtd l§{r. }alma), ínó0. ort8lo dê
íÍralâ, egrcar iftríliô, sC, ÍüflElno t dógico, ÊíÍÉ o q,,iíiao,
tirôoírdo dê §ódo. {NS $0 ii), rnuhntê, á.i,o táÊ1ho (tNS 270),

'neMoíes 
dê khlra pío§6., 0NS 1101 0 íEtabb.rlfro d. !ódo

(1{S 223), üúyÉ nhásê. 0l (um) cirâ dê CM íÍálê ldlrs e ls5§
L,slâdG d. êíYa{nalê, pa. iú,É&. Crtta coín ÍD miíúÍú 250!í. 0l
(um) pdâ dê C€íé, dê píiÍnêiÍe lnnô. êm É lffrog&tso, lolldo
íÍbkjo fR Dlclo{ÁL, FoRIE ou EXIMFORTE. coín pedíao do
q/lldadc doàd. Embabgôín r vâcrD, SENm EMBA!ÂGEM oUPLA
PROÍEçIO. EXTERM ÍPO CÀlIú cü[€ír(b hdas I aní mâÉê3
do píodlto. Embdâgãi rb 51tr g. 01 (un) lr*rá& d6 Ertab d.
EÍ€b, dE íri'.do. !"adcinâ|. fuúdage,tl bb ô 34) 9Í. 02 (üÉ)
pó d. FdúlB (h Ma'doca hÍad. lipo tii(r Palo .m poapí.íiLíb

Vários
Marcas

Vários

UN 70,99 83,64

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes 
^o 

222, Centro, 143. 3266.8100, M - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Parâná-El - E-mail - licitacaotonsb.Dr.oov.br - Sitê - www.nsb.pr.qov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
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NOVA SANTA BARBARA
coín í10§- 0l (umlpcE dê Fêi& l,po I bêob dê mlarieis lôíÍ6âs,
pereÍbs dúiloc ãnifiis ür voo€leis e odoíes estrnll6 bdoí ê

'Í*bde. 
súdâgeín de poHaíro, a!âoco, faísprút!, resslêntê,

d 1 tg- 01 (un) pcle de FlÔá dc íilD snaeb b€hb de maleíiá
tslcas. píen s dêd06 dirÉs dl vêOêhh ê odoaa3 aaütdc
bobí e tn*Hq êmà&gsn d. p.*í,híb. aório, taEpüroL,
Ieisbib, a.i í K9.01 (!m) pclo da lrarrào A'ê Maiâ Coín ov6,
,ilãninâdo. dnpo.b dê mât&iá píinu dê píimia $rCii*h. sái ê

lIpas. isenls da matêíieú EÍ6q peíaibs, êllüúdo ãn pacoiês

cdn 500 gí- 

^ 
cdrD06iro cêí*êaiírBl âFuiÍd dêl/Êíá rêí

pdênlas : 12.59; bido6 :20; e glcib .739. 01 (m) pd! dê
MãÍáo t9o Épa$Éts sêcâ, caín Bc Conlêrúo cfiD irrEd€htêa
bâús: ffi|. do liJo e6pêdd e ov6, sem adção do cq8nlês.
ivrÊ dê mâlériâ bíro6â, paÍâ!it6, h,va! ê d€ffis âÍiÍiai3 ê
,c{etais. Co: laaiam€rÍê dnídadâ, s3àaí 6 odoí caràct lslico.
fâllpo dâ cDrhdlo: 10 fliub6- Coí't€ítô pe§o húb d. saúgí. 01

(m)úíiLd. (b Ôb (b Í,is. Enb€bgún P€T.últ n& mí .01
(uÍr) pdo do Sd Íofrl.ô C(rn iüb potásio, cdft.nÉ l«iibÉo,
!ãl) úrided., ácôí1d.jdEdo €rnbd. polotíeío aló0dco, I tg

cúusuurencem
Ficam ratificadas lodas as demais condições contidas na ata de registro de pÍeços original,

, exceto aquela alteÍada pelo presente termo.

Nova Santa Báóara, de setembro de 2021.

c

nciador

" 4.039.3824 SSP/PR

VALDEN
ROSA

54708079

I

Valdenir Rosa

Empresa: Comercial Beira Rio Llda

CNPJ: 40.138.949/000í-77

Bêneficiária da Ata

a walfredo Bittencourt dê Moraes n" 222, centro, t 43. 3266.8100, E - 86.2s0o00 - Nova santa Bárbara,Ru
Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.Dr.oov.br - Site - www.nsb.or.oov.br

E por ser vontade das parles e validade do que foi ajustado, lavmu+e o presente Termo em 02

(duas) üas de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes.
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PODER EXECUTryO

Â8o VIII
IMPRENSA OFICIAL -
Lel D' 660, dê 02 dc âbril de
2()13-

RêapoÀ.ávcl p.la Edlçáo:

5.

I - Atos do Poder Erecutivo

O Prefeito Municipal de Nova Santa Bfubara, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lci n'. 979 de 24 de novembro de 2020

\, DECRETA:

06 - SECRETARIA MIJNICIPAL DE EDUcAÇÃo, EspoRTE E cuLTuRA
002 - Depanamento Municipal dc Educação e Escolas
12.361.0210.2016 MaDutenção do DepartameDto de Ed[cação e Escolas
l9l I - 3.3.90.93.00.00 122 - indeniação c Restituiçâo 6.60'.1,06

09 - SECRETARTA MuNtcIpAL DE AssIsrârcre socw
001 - Sccrctaria Municipal de Assistência Social
08.244.0380.2031 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
3265 - 3.3.90.30.00.00 003 - Material de Consumo ................ 22.000.00

TCL 78.607,06

Aí. 2" - Como recurso para abcrtura do crédito adicional suplementâr efehrado pelo artigo anterior, é oferecido o supeúvit financeiro

Supeávit Financeiro '18.607,06

TOTAL 78.607,06

AÍt. 3'- Este decrcto cntrará em vigor na data de sua publicação.

Nova Santa Bárbara, 30 de setembÍo de 2021

Chudemir Vslério
Prefeito Municipal

PARTES: O MUNICÍPIO DE NovA SANTÁ BÁRBÀRÂ, com sede na Rua Walfredo Bittencouí de Moraes, 222 - Cerltro, Noya Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250400, inscrita no CNPJ sob n'95.561.080/0001{0 c a empÍesa COMERCIÂL BEIRÁ RIO LTDA, pessoa
jurídica de dircito privado, ioscrita no CNPJ sob n'. 40.138.949/0001-77, com endereço à Rua Monteiro tobaro,297,Lnja 02 - CEP; 86210000 -
Baüro: Cetrtro, Jataizinho/PR.

O presetrte teÍmo aditivo tem por fioalidâde o realiúamento de proços dos t tes OOI e OO2, refere e 8 Ata dc Registro de Preços n 6t2021,
decoÍrentc do Pregão Etctrônico n" 5/2021, em ateodimeoto a solicitação da Bcneficiária dâ Ata. Os valoÍes passarão I ser o descrito no quadro
abaixo:

Dlário OÍlclal Elêtrônlco do llunlcíplo dê Nova §antâ Bárbara
Rue: WâlfÍÉdo Binêocouíl dê Moraês n'222 - Contro

Fon l/Far (,l:}) 3mG-8'100
E{dl: dâ.irofi dd@osb.Dr.qov.bí / Dínnsb@ísb.pÍ.qo/.br

DECRETO N' 0471202I

Súmula: Àbre Crédito Adicional Suplcmentar, da quantia dc R$ 78.607,06 (setenta e oito mil e seiscentos c s€te Íeais e seis centavos) e dá outras
pmüdências.

Arü 1' - Fica úeúo no coÍrente exercício financeim, um crédito adicional SuplcmentaÍ da quantia de RS 78.607,06 (setenta c oito mil e sciscentos
e sete Íeais e s€is centavos) para refoÍso de dotações constertes do oçamento programa, a saber:

05 _ SECRETARIA MUNICIPAL DÊ OBRAS, DO TRABALHO E CERÀÇÃO DE EMPREGOS
001 - SecÍetâria Muoicipal de Obras, do Trabalho e Geração de Errprcgos
15.122.0070.2009 - Manuten@ da SecrÊtaÍiâ Municipal de Obras, do Trabalho e ceração de Emprcgos
785 - 3.3.90.39.00.00 003 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica ....................... 50.000,00

EXTRATO DO T'TERJI-IO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.'6/202I
Ref. PÍeeio Eletrônico n' 5/2021



LOTE: 001 -
Irtc 001

I 36'l I básicr contetrdo 54 iteN. Sendo: 02 (dois) unidade

em pó instaltâleo, vitaminado,
leitoso atóxico/rcsistente. Pote 400

alidade MiDima de 8 meses. 03 (três) pctes de Açúcar crisral
uniforme, sabor caÍacteústico, isento de

parÀsitas, detritos anill|ais ou vegetais,

acondicionado em embalagem de

tra[spaÍente, resistente, contcndo 5 quilos.
de 12 meses. 03 (três) pctes dc Arroz tipo I longo

que contenha laudo de classificação constando
de l47o qucbÍados até 9,5%, cmbalagcrn de

, transpaÍEntc, resistentc conrndo 5 kg.
ima de 12 meses. 0l (!m) pcte de Bala mastigável,

pacote de 600 CÍ. 02 (dois) pctcs de Bo

) doce sabor maisena Pacote de 400 gramss Farinha
go fortificada com feÍo ç ácido fólico, açucar,

creme de milho, açucar invertido, amido,
lizante lectina se soja, fermentos quimicos (

amônia e de sódio), acidulante, ácido láctico,
melhorador de farinha pÍotcase, (lNS I l0l i). 02 (dois)

Bolacha (biscoito) salgado água e sal Pacote com
Farinha de trigo fortificada com feno e ácido fól
vegetal (soja palma), amido, exhato dc malte,

sal, fermento biológico, fcrmcnto
de sódio, (INS 500 ii), acidulaote, ácido

270), melhoradores de farinha pÍotease, (INS ll0l i
de sódio (INS 223), enziÍía xilanase. 03 (tfês

de Café, de primeira linha, em pó homogêneo,
TRâDICIONAL, FORTE ou EXTRAFORTE,
de a vácuo,

EXTERNA
contendo todas as infonnaçõcs do pÍoduto

dc 500 er. 02 (duas) caixas dc Clüí mate folhas
tostados de erva-mate, para itfusào. Cx 250

alidade minima de 8 meses. 02 gduas) unidades dc
com Ílúor e cálcio. Embalagem com no miniÍno 140 g,

(duas) unidades de Extrato de tomate,
onal. Embalagem lata de 340 gÍ. 02 (dois) pcte

arinha de mandioca flocada biju pacotc 5009. V
inima dc 8 mcses.02 (dois)pcte de Farinha de milho amarel

búu pacol.500g Validade mínima dc 8 meses. 0l (um
dc Farinha dc trigo cspecial, pct c/ 0l kg v

de 8 meses. 03 (três) pctos de Fcijão tipo I Iserto
s tenosâs, paÍasitas deúitos aoiÍÍlais ou vegetais

estranhos bolor c umidadc, embalagem de
tnnsparÊnte, resistcnte, c/ I kg. 02 (dois) pctes

de milho amarelo pacotc I kilo Validadc minima de

04 (quatro) unidades dc Gclatinr em pó Sabor a definir
mbalagem c/ no minimo 20g. Sabores sortidos. 0l (um)

Leite em pó, integral, instantâneo Sem adição dc açúcar

, produto obtido por desidratação do leite de vaca
para a alimentação humana mediante

adequados. Na informação nutricional
deve conter carboidratos, proteinas, gorduras totais

sódio e cálcio. Embalagem de papel metali?ad4
iquido dc 400 gr. 02 (dois) pctes de MacaÍrão Ave Maria

vitaminado, composto de matéria priÍna de

idâde, sãs e limpas, isentas de material terroso,
em pacotcs com 500 gr. A composição

deverá ser: protefuas = l2,5gi liptdios =2g;
ídios =73g.02 (dois) pctes de MacarÍão tipo

com ovos Contendo como iogredientes básicos:
trigo especial e ovos, sero adiçÀo de coraltes. Livre

terrosa, pamsitos, larvas e detritos animars e

ligeiramente amarelada, sabor e odor
de cozimento: l0 minutos. Contendo peso liquido
0l (ürnÂ) ünidâde de MâÍgârim COM SAL,
vamente de gordura vegetal sem gordura traos, c/

80% de de com

VáÍias
Marcas
Vtuios

UN
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Diárto Oticial ElêtÍônlco do llunlcípio dê Nova Santa Bárbara
Rua: WalíÍodo 8inâncouí dê Morâ6§ n'222 - Cenlío

Fonê/Fâr: (43) 326ffií0O
Eínell: dlâ.k)of cial@nsb.pí.gov.bÍ / pmÍLsb@nsb.pÍ.gov.br

Lote Cródigo do
n dtrto/iervico

Descriçío do produto/§erviço Mrrcs do
produto

Uoidade
de medida

útimo valor
reÊistrado

VsloÍ

256,7',| 300,6?



de papcl aluminizado entre a tampa c o potc, resistentes, que

garantam a integridade do produto até o rnomenlo do coDsumo.

Cotrtendo peso liquido 5009. A cmbalagem deyerá conteÍ
extemamente os dados d€ idcntificaçâo e procedêlcia,

iÍrformação trutricional, trúmero do lotc, data de validade,
quantidade do produlo e número do Íegistro. Pote c./ 500
granas. 03 (três) ulidadcs de Ólêo de soja, refinado, fiasco c/
900 tr . 0l (um) pcte de Papel higiênico, pcte com 04 rolos de

30 mts cada. 03 (tés) unidades de Sabonete solido, 90 gls ,

massa base, essência, corantc Cl 45100 e EDTÀ teor de

voláteis t9%. 02 (duas) unidades de Sabão cm pedra, pacotes

com 5 (cinco) pedaços. 02 (dois) pctes de Sal, finado iodado,
cloreto de sódio, iodato d epotassio c anti-umectanre INS-535
(fenociaaeto dc sodio) pacote de lKg Validade minima de 8
meses. 0l (uma) unidade de Südiúa cm Ólco t-ata tzSg-
Ingredientes: água de constituiÉo (ao póprio suco), óleo
vcgetsl de soja c s8l, cmbalagem abre fácil quc dispcnsa o uso

dc abridor.

LOTE: 002 -
L-ote 002

I 760 C€str básics emcrgêncir, cootendo l5 iten§. Sendo: 0l (um)
pcte de Açúcar Cristal 5 kg Açúcar obtido da cana dc açúcar,
cÍistal; com aspecto, cor, cheiro própúos e sabor doco; com teoÍ
sacorose minimo dç 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de

0,3% P/P; sem fcrmentsção, isento de sujidades, parasitas,

materiais tcÍrosos c detritos animais ou vegetais;
acoadicionado em plístico aóxico. 0l (um) pcte de AÍÍoz
Agulhinha iipo I longo fino Com lsudo dc classiÍicação
constando umidadc máxima 14% e qucbrados 8té 9,570, embal.
polietilcno atóxico, transpaÍente ç/ 5 kg, Caractcristicas
Fisicas, Quimicas, Biológicas eda embalagcm devem obedecer
a legislação Vigcnte. 0l (um) pcte de Bolaçha (biscoito) doce
sabor Ínaisena Pacote de 400 graÍnas Farinha de tÍigo
fortificada com ferro e ácido fólico, açucar, gordura vegetal,
creme de milho, açucar itrv€rtido, amido, sâ1, estabilizâDt€
lcctina se soja, fermcntos químicos ( bicaôonado de arúnia e

de sodio), acidulante, ácido láctico, aromatizante e melhorôdor
de fariúa proteas€, (lNS ll0l i). 0l (um) pcte de Bolacha
(biscoito) salgado ágüa e sal Pacote com 400 gramas Fariúa
de úigo fonificâda com ferro e ácido fólico, gordura yegelal

(soja palnâ), amido, cxtrato de maltc, açucar invenido, sal,
fermento biológico, fernento quimico, bicaôonato de sódio,
(INS 500 ii), acidulantc, ácido láctico (lNS 270), melhoradores
de farinha protease, (INS I l0l i) metabissulÍito de sodio (INS
223), enzima xilanase. 0l (um) caixa de Chá mate folhas e talos
tostados de erva-mate, para infrrsão. Caixa com no mínimo
2509r. 0l (um) pcte de Café, de primeira linh4 em pó
homogêneo, torrado moido TR^DICIONAL, FORTE ou
EXTRÂfORTE, com padrão de qualidade global. Embalagem
a vácuo, SENDO EMBALAGEM DI.JPLA PROTEÇÀO,
EXTERNA TIPO CAÍXA contendo todas as informaçôes do
pÍoduto. Embalagem de 500 gr. 0l (um) unidade de Extrato de
tomate, concentrado, tradicional. Embalagem lata de 340 gr. 02
(dois) pctc dc Farinha de Mandioca torrada tipo biju Pacote em
polipropilcno com 5009. 0l (um) pctc dc Feüão tipo I lserto
de materiais tcrrosas. parasiBs detritos animais ou vegelais e
odores estranhos bolor e umidade, embalagem de polietileno,
atóxico, transparente, rcsistente, c/ I kg. 0l (um) pcte de Fubá
de milho amarclo lsento de materiais terrosas, parÀsias detrito§
animais ou vegetais e odores estranhos blor e umidade,
embalagcm dc polictileno, atóxico, transparente, resistente, c/
I Kg. 0l (um) pcte dê MacaÍão Ave Maria Com ovos,
ütaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade,
sâs e limpas, isentas de material tenoso, parasitas. embalado
em pacotes com 500 gr. A composição ccntcsiÍnal aproútDada
deveá ser: proteinas = 12,59; lipídios =29; e glicídios =739-
0l (üm) pcte de Macarrão ripo espaguetc secá, @m ovos
Cootetrdo como ingredicntes bâsicos: fadúa de trigo especiat
e ovos, s€m adição dc corantes. Liwe de rDatéria terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Cor: ligeiramentc
amarelada, sabor e odor caracteristico. Tempo de coámellto:
l0 minutos, Contendo peso liquido de 5009Í. 0l (um) unidade
de Óleo de soja. Embalagem PET contÇndo 90oml. 0l (um)

Vários
Marcas
Vários

LN 70,99 83,64
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Dlárlo Oflclal Elêlrônlco do Hunicípio dê Novâ Santa BáÍbara
Ruâ: Waírêdo gatlêncouít dê Moreos n'222 - C6nlÍo

Fono,/Far (43) 326Hlm
E-lÍlail: diaÍiooficisl@nsb.pr.gov.bÍ / pmnsb@nsb.pí.gov.br


