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NOVA SANTA BARBARA
ESTPDO DO PARANA

ATA DE REGISTRo DE PREÇo N." 8202't - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" 9/2021 - PMNSB

0 MUNrcíPlO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público interno, inscrito no

CNPJ sob n" 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-'10, dorâvante

denominado Órgão Gerenciador, êm conformidade com a Lei Complementar Federal n.o '12312006 e n'
14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n." 7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Federal N0

3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.666, de 21 de junho de '1993, com

as alterações posteriores, em Íace da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNlco N"

9/202í, homologado pelo Prefeito l\4unicipal, que RESOLVE rêgistrar os prêços para eventual aquisição de

gêneros alimentÍcios não perecíveis, oferecidos pela empresa ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -

COM. DE ALIM. E MAT. DE LIMPEZA - ElRELl, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0.

16.579.17410001-90, com endereço à Avenida Benjamim Giavarina, 1097 - CEP: 862'10000 - Baino: Jardim

Maria Julia, Jataizinho/PR, neste ato representada pelo Sr. Alexandrê Sêxtak Batistela Junior, inscrito no CPF

sob no. 800.919.849-80, RG n" 131810342, doravante denominado Beneficiária da Ata, cu.ja proposta foi

classiÍicada, observada as especifica@es, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bêm como as

cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de gêneros alimêntícios não perecíveis,
para suprir as necessidades das Secretanas Municipais, conforme especificado no ANEXo 01, que integra o

Edital de Pregão Eletrônico N.' 9/2021, independentemente de transcriçã0. O Orgão Gerenciador não se

obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEX0 0í,
podendo até realizar licitação específrca para adquirir um ou mais itens, hipótese em quê, em igualdade de

condições, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei n" 8.666/93, reafirmada

no art. 70, do Decreto no ô.906/03.

cúusuLA sEcuNDA- ESpEctFtcAçÃo Do oBJETo E pREços REGtsrRADos

ITENS

Código

do
produto/

serviço

Descrição do produto/serviço 0uantidade

LOTE

019 -
Lote

019

7770 Bíscoito doce rosquinha de coco
SEM LACTOSE. Pcte 400gr
contém (Farínha de tÍigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico, amido de milho, açucar
invertido, gordura vegetal

lhidrogenada, sal, fermento
quÍmico, bicarbonato de sódio,
bicarbonato de amônio e
piroÍosfato dissódico),melhorador
de farinha (metabissulfito de
sódio),emulsiÍicante (lacticina de
sojâ) e aromatizante.

TODES

CHINI

PCTE 4,ee 1.297,40

I

Rua WalÍiedo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100. M - gó.250_000
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PREFEITURA F/UNICIPAL

Lote Item Marca

do
produto

Unidade

medida

Preço

unítário

Preço total

260,00
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cuúsull ouenrA - DA oorAçÃo oRÇAMENTÁRn
As despesas decorÍentes desta ata correráo por contâ dâs seguintes dotaçóes orçamentárias

Dotaçóes

Exercício

da

despesa

Conta da
despesa

uncional programáticâ Fonte de
recurs0

Natureza da despesa Grupo da fonte

2021 350 lOa.OOr.O+.tZZ.OOOOZOOO 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 520 IO+.OO,l.OO.tZS.OOOS.ZOOZ 0

2021 710 los 001 .15.122.0070.2009 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2021 1ô10 IOO.OO,l.TZ.SOO.OZOO:OrS 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercício
2021 1620 loo.oor.rz.soo.ozoo.zor s 111 3.3.90.32.00.00 Do Exercícto

2

LOTE

Lote

033

1 804 CANELA EM P0 100 gr CPA PCTE 120,00 615,60

LOTE

062 -
Lote

062

1 719 Gelatina em po. Sabor a deÍinir.

Embalagem c/ 85 gramas, caixa

com 36 unidades.

LA

REND

CX 52,00 34,99 1.819,48

LOTE

075 -

Lote

075

1 JDÔ/ Macanão para sopa tipo letrinha

colorido Seca, com ovos,

fabricada a partir de matérias-
primas selecionadas sãs, limpas e

de boa qualidade. Preparada com

03 ovos por quilo, no minimo,

corespondente a 0,Msgr de

colesterol por quilo, sem adição de
corantes. Tendo, no máximo,

umidade de 13gr por '1009r. Livre

de matéria terrosa, parasitos,

larvas e detritos animais e

vegetais. Embalagem: Primária:

sacos de polietileno atóxico,

resistentes, termossoldado,

contendo peso liquido de 5009r.

GALO PCTE 780,00 3,49 2.722,20

LOTE

090 -

Lotê

090

1 759 Pipoca de milho doce Composta

de milho canlicado e açúcar.

Embalagem de saco de polielileno

de 109r. Fardo com 50 pacotes

MINEIR

0
FD 79,00 22,11 1.746,69

LOTE

107 -

Lote

107

1 732 VINAGRE DE ALCOOL COM

LIMAO Embalagem de 750 ml

CHENI

N

UN 389,00 3,91 1.520,99

TOTAL 9.722,36

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Cenrro, 8 43. 3266.8100, B - 86.250-000
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ALEXANDRE 
^Írn.do 

dê íqô.
sErÂK |fri1i&,,* *
EATISTÊLÂ 8ÀTr5T.!^

ruNroR:8oosr e l§§Rffl§$o
84980 |rooi64r,m.

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VGÊNCA
0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) mêsês, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

13.3.90,30.00.00 lDo Exercício
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2021 24so loo.oos.rz.roo.ozso.zozr 0 3,3.90.32.00.00 Do Exercicio

2021 2460 IOO.OOS.TZ.SOO.OZSO.ZOZT
'111 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2021 2720 IOA.OOr.tO.lOr.O:ZO.ZOZS 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2730 lOa.OOr.tO.:O,Í.O3ZO.ZOZS JUJ 3,3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2970 IOA.OOZ.,1O.SO,1.OTSO.ZOZZ 0 3,3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3260 lOO.OOr.Oe.Z+a.OaAO.ZO:r 0 3,3.90.30.00.00 Do Exercicio

2021 3370 lOS.OOr.OO.Z++.OeOO,zOrz 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3400 lOS.OOZ.Oa.Z++.0+OO.ZOa: 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3490 lOS.OOZ.Oa.Z++.0+OO.ZOe+ 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3s00 los.ooz.oa.z++.0+oo.zoe+ 705 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3520 lOS.OOZ.Oa.Z++.0+OO.ZOe+ 741 3,3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3700 los.oor.oa.zar.o+ro.oors 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3790 IOS.OOS.OaZaS.O+SO,ZOIO 0 3,3.9Ô.30.00.00 Do ExercÍcio

2021 38ô0 IOO.OO+.Oa.ZAr.O+ZO,ZOaZ 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

CúUSULA QUINTA . DA VALIDADE DoS PREÇos

A presentê Ata de Rêgistro de Preços terá validade de í2 (doze) mêsês, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validâde desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santâ Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazê-lo através de outra licitação quando.julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ala, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneÍiciária, nesle caso, o contraditório e a ampla deÍesa.

cúusulA sExTA . Do CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem íornecedores rEistrados;
- pelo Orgão Gerenciador, quando carâcterizado o intêresse públim. O Proponêntê terá o seu registro de preços

cancelado nâ Ata, por intermédio de processo adminiskativo especíÍico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos Íortuitos ou de forp
maior;

- o seu prêço regjskado se tornar, comprovadamente, inexequível em função dâ elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem o cuslo do pÍoduto. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos
preços regishados deverá ser formulada com a anlecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a
aplicação das penalidades previstas no edilâ|, caso não aceitas as razóes do pedido.
- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

'não aceitar reduzir o preço registrado, nâ hipótese deste se lomar superior àqueles praticados no mêrcado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificaÇão técnica exigida no processo licitatório;
- por razóes de intêresse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Regisko de preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ala de Registro
de Preços;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Cenro, I 43: 3266.8100, I - 96.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitac ao(r)nsb.or. br -'rwwv nsb.or.eov.br
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- caracterizada qualquer hipótese de inexecuçáo total ou parcial das condições estabelecidas nesra Ata OS í I
Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrenles; A comunicaçâo do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, .iuntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusulA sÉTtMA - DAS oBRtcAçoes oa geNerrclÁnn on lm
A Ad.ludicatária obrigar-se-á a:

- Entrêgar o produto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicações descritas no Termo de Referência

- ANEXo 0í, bem como no prazo estabelêcido ê quantitativo solicitâdo pêla Prêfêitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

flscais e comerciais, decorrentes da entrega do objeto;

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias útêis, conlados a partir da autorizaçáo de Íornecimento emilida
pelo Departamento de Compras. Caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamenle solicitada à

enhega para o próximo Íornecedor classiÍicado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na

legislação e neste edital.

CúUSULA DECIMA - DO LOCAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitações de fornecimento, em

horário comercial de segunda a sexla{eira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

Íicando a Prefeitura lVunicipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licita nsb ov.br - ww!v-!lsb.pr.cov.br

CúUSULA oITAvA - DAs oBRIGAÇÕES Do MUNrcíPIo

Caberá a Preíeitura:

- prestar as inÍormações e os esclarecimentos, atinentes ao objêto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as oriênta@es passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especificações constantes do Alo Convocatório, em particular, de seu ANEXo 01.

CúUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

0 pagamento ocorrerá em âté o 30 (trinta) dias após a entrêga dos produtos, mediante aprêsentação da nota
fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pêla Secretaria da Recelta Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos úibutários federais e à

Dívida Ativa da Uniâo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições
sociais previstas nas alíneas ''a', "b" e'c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o g.2j2l1ggj, às
contribuiçôes instituídas a título de substituiÉo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na êxislência de débitos junto aos óÍgãos citados, a Prefeitura
aguardará a regularização por partê da mntratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. sendo que a
Prefeitura Municipal de Nova Sânta Bárbara Íará o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá
constar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancáÍia receptora do depósito, e/ou ouhos
dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do
montante a pagar os valores correspondentes a multâs, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela
licitante vencedora, previstos em lei ou nos lermos do Pregão Eletrôhico n" 912021. Nenhum pagamento será

4

NOVA SANTA BARBARA
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efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS coNDIcÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- AssumiÍ inteira responsabilidade pela entrega dos produlos, de acordo com as especiÍicaçôês constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta alâ, salvo se houver prévia âutorização da Administração da

Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara.

- Mantêrem duÍante a execução da ata de registro de preços todas as condições dê habilitação e qualiÍicaçâo

exigidas na licitaçã0.

cúUSULA DÉcIMA TERCEIRA - DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justifrcativa aceita pêlo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamênte, nâs seguintes sanções:

. Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do âta, em caso de recusa do 1-0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,30/o (zero vírgula três por cento) por dia de Íomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçáo, além do desconto do

valor mrÍêspondente ao fornecimento não realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias comdos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administrasão Pública,

por prazo de até 05 (cinm) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o conlraditório ê ampla

defesa.

A aplicação das sanções prêvistas nesta Ata não êxclui â possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As imporhâncias relativas a mullas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneflciária da Ata,
podendo, entretanto, conÍorme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades sêÍão âplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçôes.

Considerar-se-á justiÍicado o atrâso no atendimento somentê nos seguintes casos:

a)greves;

b) epidêmias;

c) cortes frequentês de eneÍgia elétrica e água;

d)enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificaçoes substanciais nos materiais;
g) escassez, íalta de materiais e/ou mão{e-obra no mercado;

h) atrasos demrrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contÍatados diretamenle pelo
Município.

5
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇAO

A Beneficiária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fornecedorês e subcontÍatados, se admitida

subcontratação, o mais alto padrão de etica durante todo o processo de licitaçã0, de contratação e de execução

do objeto. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) 'prática corrupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de inÍluenciar a açáo de servidor público no processo de licitação ou na execução da ata;

b) 'prática fraudulenta': a Íalsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução da atâ;

c) 'prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo enhe dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgâo licitador, visando estabelecer preços em níveis

artificiais e não+ompetitivos;

d) 'prática coêrcitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução da

e) 'prática obstrutiva': (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declaraçóes

Íalsas aos rêpresêntântês do organismo Íinanceiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente

a apuração de alegações de prática prevista, deste fOitat; (ii) atos cuja intenção se.ja impedir

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçã0.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo Ílnanceiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este orgânismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física,

inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, paÍa a outorga de contralos

financiados pelo orgânismo se, em qualquer momênto, c0nslatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agênte, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitação ou da execução um contÍalo Íinanciado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição

para a contratação, deverá concordar e aulorizar que, na hipótese da ata vir a ser Íjnanciado, em parte ou

integralmênte, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, peÍmitirá que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execuçâo da

ata e todos os documentos, contas e regislros relacronados à licitação e à execução da ata.

cúusuLA DÉctMA euINTA. DAs DtspostÇÕES FlNAts
lntegram está Ata, o edital do Pregão Elêtrônico N" 9/202'l e â proposta da empresa classiÍicada em ordem
crescênte respectivamênte, no certâme supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com observância
das disposições constântês das Leis no 105202002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçôes pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA sExTA - Do FoRo
Fica eleito o foro da comarca de são Jerônimo da serra - pr., cóm renúncia de qualquer outro, por mâis
privilegiado que se.ja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas destâ licitação.
E, para Íirmeza e validade do que Íoi pactuado, lavrou-se a presente atâ, que depois de lida, será assinada pelos
representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento
da ata.

6
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Alexandre Sextak Batistela Junior

Empresa: Alexandre Sextak Batistela Junior - Comercial de Alimentos ê Material de Limpeza - Eireli

CNPJ: 16,579.17410001-90

Beneficiária da Ata

retra

CheÍe de Gabinete - Fi sável pelo acompanhamento da ata

o Silvestre

Aparec Lima

Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

uza
Secretária Municipal de Saúde sável pelo acompanhamento da ata

Sylmara recida rim Valério
secretária Municipal de Assislência social - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

7
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Secretário Municipal de Obras, do Trabalho e GeraÇão de Empregos - Fiscal responsável pelo acompanhamento
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N." 9/2021 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" 9/2021 - PMNSB

O MUNrcíPlO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade juridica dê direito público interno, inscrito no

CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittêncourt de lúoraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu PrêÍeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563-691.409-10, doravânte

denominado Orgão Gerenciador, êm conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n"

14712014, Lei Federal a." 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Federal N0

3.555i00, Decreto lVunicipal no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com

as alterações posteriores, em face da clâssificaÇão das propostas apresentadas no PREGÃo ELETRÔNlC0 No

9/2021, homologado pelo Prefeito l\.4unicipal, que RESoLVE rêgistrar os preços para evêntual aquisiÇão de

gêneros alimentícios não perecÍveis, oferecidos pela empresa ALYSON SIDNEI TE0D0R0 ANTUNES -

COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA - ElRELl, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ sob n". 37.51 6.954/0001 -6'l , com endereÇo à Rua Barão de Antonina, 401 - CEP: 86210000 - Baino:

Centro, Jataizínho/PR, nêste ato representada pelo Sr. Alyson Sidnei Teodoro Antunes, inscrito no CPF sob

n". 098.246.129-12, RG n' 12.840.023-0, doravante denominado BeneÍiciária da Ata, cuja proposta foi

classiÍicada, observada as especificaçôes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as

cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

cúusuLA SEGUNDA - EspEctFtcAÇÃo Do oBJETo E pREços REGtsTRADoS

ITENS

Código

do
produto/

serviço

Descrição do pÍoduto/serviço Marca do
produto

Preço

unitário

Preço totâl

ILOTE: 002
- Lote 002

4JJ lAçúcar Cristal 5 kg Açdar

lobtido da cana de açúcar,

lcristal; com aspecto, cor,
cheiro próprios e sabor doce;
com teor sacorose minimo
de 99,3% P/P, admrtindo
umidade máxima de 0,3%
P/P; sêm fermentâção,
isento de sujidades,
parasitas, materiais terrosos
e dêtritos animais ou
vegetais; acondicionado em
plástico atóxico.

GLOBO UN 1.360,00 12,40 16.864,00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licita nsb ov.br - ltÀAv. n sb. pr. gov. br
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CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o regisho de preços, a eventual aquisição de gêneros alimêntícios não perecíveis,

para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conÍorme especiÍicado no ANEXO 0'1, que integra o

Edital dê Pregão Eletrônico N." 9/202'1, independenlemente de transcrição. O 0rgão Gerenciador não se

obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXo 01,

podendo até realizar licitação especíÍica para adquirir um ou mais itens, hipótesê em que, em igualdade de

condições, o beneÍiciário do registro terá preÍerência, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei n" 8.666/93, reaÍirmada

no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

Lotê Item Unidâde

de

medida

Quantidade

1

I



, !..-*,+.

lt*tl
PR EFEI TU RA l,,'lLjl'l I Cl PAL 9$4
NOVA SANTA BARBARA

-rE'Ír|:i'-d:: rSrPlO OO PgngNÀ

LOTE: 008
- Lote 008

1 818 Arroz Agulhinha tipo 1 longo

fino Com laudo de
classiÍicação constando

umidade máxima 14% e
quêbrados até 9,5%, embal.
polietileno atóxico,

transparente c/ 5 kg,

Características Físicas,

Químicas, Biológicas e da

embalagem devem obedecer
a legislação Vigente.

NORTE

SUL

UN 613,00 20,00 12.260,00

LOTE: 034
- Lote 034

1 819 Canjica branca - tipo 1 Pcte

c/ 500 gramas
CAMPO

VIVO
UN 620,00 2,50 1.550,00

LOTE: 044
- Lote 044

1 tYt Creme de Leite 200 gr HULALA UN 250,00 2,40 600,00

LOTE: 053
- Lote 053

1 788 Extrato de tomate,

concentrado, tradicional.

Embalagem lata de 340 gr

XAVANT

E

UN 390,00 1,30 507,00

LOTE: 072
- Lote 072

1 3659 Leite lntegral UHT Longa

Vida, caixa com 12

embalagens de 01 litro
(12x1).

TIROL CX 405,00 42,50 17.212,50

LOTE: 073
- Lote 073

700 Macarrão Ave Maria Com

ovos, vitaminado, composlo
de matêria prima de primeira

qualidade, sãs e limpas,

isentas de material terroso,
parasitas. embalado em
pacotes com 500 gr, A
composição centesimal

aproximada deverá ser:
proteínas = 12,59; lipídios

=29; e glicídios =739

JOIA PCTE 190,00 1,90 361,00

LOTE: 076
- Lôtê 076

1 800 Macarrão parafuso Com

ovos, normal, vitaminado,

composto de matéria prima

de primeira qualidade, sãs e
limpas, isentas de material

terroso, parasitas. embalado
em pacotes com 500 gr
aproximadamente. A
composição centesimal

aproximâda deverá ser:
proteínas = 12,59; lipídios

=29; e glicídios =739

JOIA PCTE 1.010,00 1,90 1.919,00

)

Rua WalÍiedo Bittencourr de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000

1

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - lrcitacaoí4tnsb.pr.gov.br - u,twv.nsb.p!gpy.b{



PREFEITURA IÚUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍ,qDO DO PARANÁ

LOTE: 077
- Lote 077

1 814 Macarrão tipo espaguete

seca, com ovos Conlendo
como ingredientes básicos:

Íarinha de kigo especial e

ovos, sem adição de

corantês. Livrê de maténa

tenosa, parasitos, larvas e

detritos animais e vegetais.

Cor: ligeiramente amarelada,

sabor e odor característico.

Tempo de cozimento: 10

minutos. Contendo peso

liquido de 5009r.

JOIA PCTE 185,00 '1,90 351,50

LOTE: 079

- Lotê 079

1 744 Milho para canjiquinha
(quirerinha) Embalagem de

500 gr.

CAI\4PO

VIVO

PCTE 630,00 íôô 1.253,70

LOTE: 083
- Lote 083

1 6167 [/istura para bolo pronta de

no mínimo 4009. Sabores:

Chocolate, baunilha, laranja,

coco, cenoura, fubá, limã0,

abacaxi, aipim e milho,

ITAIQUA

RA

UN 550,00 1,95 1.072,50

LOTE: 100

- Lote 100

1 $74 Refrigerante 2,5 litros - fardo

com 06 unidades

PEPSI FD 259,00 42,59 1 í.030,81

LOTE; 105

- Lote 105

1 6169 Suco concentrado.

Embalagem 500 l\.4l

lngrediente: Agua

conservadoras,

metebissulfâto de sódio e

benzoato de sódio,

acidulantes ácido cítrico-

Sabores laranja e maracujá

DA

FRUTA

UN 30,00 5,49 164,70

TOTAL 65.146,71

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VrcÊNclA
0 prazo dê vigência da Ata de Regisho de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validâde e eÍlcácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Olicial do Município de Nova Santa
Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRA
As despesas decorrentes desta ata correrão por conta das seguintes dotaÇões orÇâmentárias

Dotaçóes

Exercicio

da

despesa

Conta da

despesa

Funcional programática Fonte dê
recurs0

2021 350 03.001.04.1 22.0060.2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2021 Ârn 04.00'1.06.1 25.0065.2007 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2021 710 05.001.15.1 22.0070,2009 0 3,3.90.30.00.00 Do Exercício
2021 1610 06.001.12.306.0200.2015 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercício
2021 1620 06.001.12.306.0200.201 5 111 3.3.90.32.00.00 Do ExercÍcio
2021 2450 06.005.'1 2.306.0290.202'1 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

965
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2021 2460 loo.oos.rz.eoo.ozso.zozr 111 3.3.90,32.00.00 Do Exercicio

2021 2720 loa.oor.ro.aor.oezo.zozs 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2730 loa.oor.ro.eor.o:zo.zozs 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2s7o loo.ooz.ro.aor.ooso.zozz 0 3,3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3260 lOS.OOr.Oa.Z++.OSaO.ZO31 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3370 los.oor.oa.za+.0:oo.zotz 0 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2021 34oo los.ooz.oe.z++.0+oo.zo:e 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 easo loo.ooz,oo.z++.0+oo.zol+ 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 35oo los.ooz.oa.z++.0+oo.zoe+ 705 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2021 3520 lOS.OOZ.Oa.Z++.0+OO.ZOl+ 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 37oo los.ool.oa.z+l.o+ro.ools 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3790 lOS.OOr.OA.Z+r.O+rO.ZOrO 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3860 IOS.OO+.OA.Z+r.O+ZO.ZO:Z 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

CúUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinaturâ da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrândo mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Art.57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no ô.90ô/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prêfêitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo Íazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneÍlciária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneÍiciária, neste caso, o conkaditório e a ampla defesa.

CúUSULA sExTA. Do CANCELAMENTo DA ATA DE REG|STRo DE pREços

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pêla Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prâzo de vigência;

- quando não restarêm fomecêdores registrados;

- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo adminisÍativo especíÍico, assegurado o contraditório e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força

maior;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em Íunção da elevação dos preços de
mercâdo dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitaçáo dos fomecedores para cancelamento dos
preços registrados deverá ser formulada com a antecedêncra de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a
aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razôes do pedido.
- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não âceitar reduzir o preço regishado, na hipótese deste se tomar supêÍior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicação técnica exigida no processo licitalório;
- por razóes de interesse público, devidamente motivadas e justificâdas;

- não cumprir as obrigaÉes decorrentes desta Ala de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro
de Preços;
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- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabêlecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrenles; A comunicação do cancelamento do preço regislrado, nos

casos previstos, será feita pêssoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos quê deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉflMA - DAs oBRtcAçôes ol eeNrrErÁnn ol lu
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicaçôes descritas no Termo de Referência

- ANEXo 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela PreÍeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá eslar vencida) duÍante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Respondêr por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

Íiscais e comerciais, decorrentes da entrega do objeto;

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, conlados a partir da autorização de fornecimento emitida

pelo Departamento de Compras. Caso a entrega não sela efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à

entrega para o próximo íornecedor classiÍlcado, cabendo âo licitante inadimplente as sançóes previstas na

legislaçáo e neste edrtal.

CúUSULA DÉCIMA. Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entreguês nos endereços a serem informados nas solicitaçoes de fornecimento, em

horário comercial de segunda â sexlajeira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

ficando a Prefeitura lr.4unicipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉcruA PRIMEIRA - Do PAGAMENTo

0 pagamento oconerá em até o 30 (hinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota
fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários Íederais e à

DÍvida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b'e "c'do parágrafo único do artigo í1 da Lei Federal n.o g.212l1ggj, às
contribuiçóes instituídas a título de substituiçã0, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos cilados, a Prefeitura
aguardará a regularização por parte da conlratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. sendo que a
Prefettura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamênto mediantê deposito bancário. Deverá
constar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros
dados indispensáveis para a eÍetivação do pagamento. O MunicÍpio dê Nova Santa Bárbara poderá deduzir do
montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela
licitante vencedora, previslos em lei ou nos termos do pregão Elehônico n'gt2o21. Nenhum pagamento será

5
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cúusuLA otrAVA - DAS oBRTGAçoes oo nuHrcÍpto
Caberá a Prefeitura:

- prêstar as informações e os esclarecimentos, alinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneflclária

da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientaçôes passadas pelo Orgão

Gerênciador ou com as especificaçóes constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXo 01.
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eÍetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Ílnanceira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

cúUsULA DÉCIMA SEGUNDA - DAs coNDIcÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A benêÍiciária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteirâ rêsponsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especifcações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍlciária da Ata Íicará obrigada a:

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durantê a execução do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorizaçâo da Administração da

Preíeitura Municipal dê Nova Santa Bárbarâ.

- Manterem durante a êxecução da ata dê rêgistro de preços todas as condiçôes de habilitação e qualificação

exigidas na licitaçã0.

cúUSULA DÉcIMA TERCEIRA - DAS SANÇoEs ADMINISTRATIVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Atâ

de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamenle, nas seguintes sanções:

. Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, êm caso de recusa do 1.0

colocâda do itêm em assinar a Ata de Regislro de Preços;

. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconlo do

valor correspondente ao fornecimento não realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensão temporária do dirêito de participar de licitaçâo e de fornecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍlciária da Ata,
podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançóes cabÍveis, sejam estas administrativas ou
penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçóes.

Considerar-sê-á justiÍicado o atraso no atendimento somênte nos seguintes casos:
a) greves;

b)epidemias;

c) cortes Írequenles de energia elétrica e água;

d)enchentes;

e) impêdimento dê suprir os serviços com maleriais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substancials nos materiais;
g) escassez, Íalta de materiais e/ou mãodeobra no mercado;

h) atrasos dêcorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos lermos contratados diretamente pelo
Município.
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CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

A Beneficiária da Ata deve observar e fazer observar, por seus Íomecedores e subcontratados, se admitida

subcontrataÇão, o mâis alto padrão de ética durante todo o processo de licitaçã0, de contratação e de execução

do objeto. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticâs:

a) "prática corrupta': oÍerecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagêm com o

objetivo de influenciar â ação de sêrvidor público no processo de licitação ou na execução da ata;

b) "prática fraudulenta': a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução da ata;

c) 'prática colusiva": esquematizar ou eslabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representântes ou preposlos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artiÍiciais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva': causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participa@o êm um procêsso licitatório ou afetar a execução da

ala,

e) "prática obstrutiva': (i) destruir, falsiÍicar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declaraçoes

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir malerialmenle

a apuração dê alegaçôês dê prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir

matêrialmente o exercício do direito de o organismo financeird multilateral promover inspeçã0.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de ÍlnancÍamento, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilateral,

mediânte adiantamento ou rêembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física,

inclusive declarando-a inelegivel, indefrnidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, conslâtar o envolvimento da empresa, diÍetamente ou por

meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentâs, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

lícitação ou da execução um contrato financiâdo pelo organismo.

ParágraÍo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição

parâ a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese da ata vir a ser Ílnanciado, em parte ou

integralmente, por organismo flnanceiro multilateral, mediante adiantamênto ou reembolso, permitiÍá que o

organismo Íinanceiro e/ou pessoas por elê formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da

ata e todos 0s documêntos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da atâ.

cúusuLA DÉcMA eutNTA - DAS DrspostçôES FtNAts
lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico N" 9/202í ê a proposta da empresa classiÍicada em ordem

crescente respectivamente, no cêrtame supra numerado. Os casos omissos serâo resolvidos com observância
das disposiçóes constantes das Lêis n0 1052012002, Lei 8,666/1993 e demais legislaÇÕes pertinêntes.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - Do FoRo
Fica eleito o foro da comarca de são Jerônimo da serra - pr., com renúncia de qualquer outro, por mais
prÍvilegiado que se.ja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.
E, para Íirmeza e validade do que foi pactuâdo, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos
representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamênto
da ata.

Nova Santa Bárbara, 201 0412021
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Secretário Municipal de Obras, do Trabalho e GeraÇão de Empregos - Fiscal responsável pelo acompanhamento

EST PDO DO FAR,À.llA

Prefe

rio
dade Competente

n" 4.039.382-0 SSP/PR

N SIDNEI Aesinôdo de Íoma digitnl po.
ÂIYSON SIDTTtITEODORO

I tsUUUt{U ANTUNLSO98246 t 29 t,l
ANTU N ES:0982461 291 2 Dàdos: 2021.0420 14:oo:r 4 {r'cro

Alyson Sidnei Teodoro Antunes

Empresa: Alyson Sidnei Teodoro Antunes - Comercio de Alimentos e Materiais de Limpeza - Eireli

CNPJ: 37.516.954/0001{l'

Beneficiária da Ata

CheÍe de Gabinete - lo acompanhamento da ata

n pa Limaa

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cu ra - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

Souza

Secretária Municipal de Saúd nsável pelo acompanhamento da ata

syl da ontorim Valério
Secretária Municipal dê Assistência Social - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

Mart

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaofritn sb.pr.qov.br' - uçrv.nsb.pr.qov.br
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ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N." í0/202í - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" 9/202,I - PMNSB

O MUNrcíPlo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrilo no

CNPJ sob n" 95.561.0B0/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencôurt de lr/oraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563.ô91.409-10, doravântê

denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n'
14712014, Lei Federal a.o 10.52012002, Decreto Federal o." 7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Fedenl No

3.555/00, Decreto lr,lunicipal no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com

as alterações posteriores, em face da classificação das propostas apresenladas no PREGÃO ELETRÔNICO No

9/2021, homologado pelo Prefeito l\4unicipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de

gêneros alimenticios náo perecíveis, oferecidos pela empresa CoMERCIAL BEIRA Rl0 LTDA, pessoa jurídica

de direito privado, inscrita no CNPJ sob n".40.138.949/0001-77, com endereço à Rua Monteiro Lobato,297,0

Loja 02 - CEP: 86210000 - Bairro: Centro, Jataizinho/PR, nêste ato rêprêsêntada pêlo Sr. Valdenir Rosa, inscnlo

no CPF sob no. 547.080.799í5, RG n' 39710390, doravante denominado Beneficiária da Ata, cuja proposta foi

classiÍicada, observada as especificaçÕes, os prêços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as

cláusulas e condiçóes abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de gênêros alimentícios não perecíveis,

para suprir as necêssidades das Secretarias Municipais, mnforme especiÍicado no ANEXO 0'1, que integra o

Edital de Pregão Eletrônico N." 9/2021, independentemente de ttanscrição. O Orgão Gerenciador não se

obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXo 01,

podendo até realizar licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipotese em que, em igualdade de

condições, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos termos d0 art. 15, § 40, da Lei n" 8.666/93, reafirmada

no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

cúusuLA sEcuNDA - ESpEctFtcAçÃo Do oBJETo E pREços REGtsTRADos

ITENS

Código

do
produto

/serviço

Descriçáo do produtolserviço Marca uantidade

n

Rua Walfredo BinencouÍ de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.9100. E _ 96.250_000

Lote Itêm Unídade

Jê

medida

Preqo total

I
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LOTE: 00í
- Lote 001

1 3966 Achocolatado em pó

instantâneo o rótulo deve

possuir todas as informaçoes

nutricionais, modo de preparo,

validade ê dala de produçã0,

indicaçoes de consumo e

conservaÇão, A quantidade

indicada deve ser exatamente

a medida. Composição:

Açúcar, Cacau em pó,

l\,4altodextrina, Sal refinado,

soro de leite em pó,

aromatizantes, vitaminas A, C

e D e vitaminas do complexo B

e estabilizante lecitina de soja.

lsento de gorduras trans,

farinha, sujidades e materiais

estranhos. Porção 209 (2

colheres de sopa) = Valor

Energético 80 kcal.

Embalagem de lata ou pote

plâstico 400 grâmas.

D'mille UN 1.705,00 2,70 4.603,50

LOTE: 003
- Lote 003

1 +JJZ Açúcar Rêfinado 1 kg Globo UN 130,00 1ao 440,70

LOTE: 004
- Lotê 004

1 4380 Adoçante liquido. Embalagem

com 100 ml

lVaratá UN 45,00 E 4E 231,75

LOTE: 005
- Lotê 005

1 1755 A[/EIXA PRETA SECA inteira

sem carç0, obtidas de frulas
maduras, limpas e
desidratadas. Pcte 5009r

D'mille PCTE 30,00 15,04 451,20

LOTE: 006
- Lote 006

1
ilraE Amendoim cru embalagem de

500 gr.
D'mille UN 140,00 8,85 1.239,00

LOTE: 007
- Lote 007

1 794 Amido de milho embalagem de

1kg
D'mille UN 242,00 6,30 1.524,60

LOTE: 009
- Lote 009

1 688 Arroz parboilizado tipo 1 longo

Íino Com laudo de
classificação constando

umidade máxima 14% e
quebrados até 9,5 %, embal.
polietileno atóxico,
transparente, c/ 5 Kg,

Características Físicas,

Químicas, Biológicas e dâ
embalagem devem obedecer a

legislação Vigente.

Diamante UN I .150,00 1,90 25.í 85,00

LOTE: 0'Í3
- Lote 013

1 740 Bala mastigável, sabores
sortidos, pacote de 600 Gr

Prodasa PCTE 425,00 4,75 2.018,75

LOTE: 0J4
- Lote 014

1 5745 Biscoito amanteigado de leite
330 gr. Contendo 3 pacohes

individuais

Renata PCTE 1.230,00
tr'tE

4.612,50

2
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LOTE: 015
- Lote 015

1 7771 Biscoito cream cracker SEM

LACTOSE. Pcte 4009r contém
(Farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico, âmido

de milho, açucar invertido,
gordura vegetal hidrogenadâ,

sal, fermento químico,

bicarbonato de sódio,

bicarbonato de amônio e

piroÍosfato dissódico),

melhorador de farinha
(metabissulÍito de sódio),

emulsiÍicante (lacticina de soja)

ê aromaüzantê.

Liane PCTE 250,00 4,75 1.187,50

LOTE: 016
- Lote 016

1 7767 Biscoito de leite SEM

LACTOSE. Pcte 4009r contém
(Farinha de trigo enriquecida

com feno e ácido fólico, âmido

de milho, açucar invertido,
gordura vegetal hidrogenada,

sal, fermento químico,

bicarbonato de sódio,

bicarbonato de amônio e
pirofosfato dissódim),
melhorador de farinha
(metabissulíto de sódio),

emulsificantê (lacticina de soja)
e aromatizanle.

ne TE 0,00 4,75 1.235,00

LOTE: 017
- Lote 017

1 7768 Biscoito de MAISENA SEM

LACTOSE. Pcte 400 gr contém
(Farinha de trigo enriquecida

com feno e ácido fólico, amido
de milho, açucar invertido,
gordura vegetal hidrogenada,

sal, fermento químico,

bicarbonato de sódio,

bicarbonato de amônio e
pirofosÍato

dissódico),melhorador de
íarinha (metabissulfito de
sódio), emulsiÍicante (lacticina

dê soja) e aromatizante.

Liane PCTE 260,00 4.40

J
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LOTE: 018
- Lote 018

1 7769 Biscoito doce rosquinha de

chocolate SEM LACTOSE.

Pcte 4009r contém (Farinha de

trigo enriquecida com Íerro e

ácido fólico, amldo de milho,

açucar invertido, gordum
vegetal hidrogenada, sal,

fermento químico, bicarbonato

de sódio, bicarbonato de

amônio e piroÍosfato

dissódico), melhorador de

farinha (metabissulÍito de

sódio), emulsifi cante (lacticina

de soja) e aromatizanle.

Liane PCTE 250,00 3,49 872,50

LOTE: 020
- Lote 020

1 5748 Biscoito recheado 335 gr

Sabor a defrnir

Galo PCTE 60,00 6,10 366,00

LOTE: 021

- Lotê 021

1 5750 Biscoito, tipo Wafer.

Embalagem com no mínimo

140 gr. Sabor a deÍinir

Renata PCTE 1.180,00 1,69 1.994,20

LOTE.022
- Lote 022

1 692 Bolacha (biscoito) doce sabor
maisena Pacote de 400
gramas Farinha de trigo

ÍortiÍicada com feno e ácido

fólico, açucar, gordura vegetal,

creme de milho, açucar
invertido, amido, sal,
estabilizante lectina se soja,
fermentos químicos (

bicarbonado de amônia e de
sódio), acidulante, ácido
láctico, aromalizante e

melhorador de farinha
protease, (lNS 1101 i)

Racine UN 2.225,00 2,68 5.963,00

0TE: 023

Lote 023

1 r Bolacha (biscoito) salgado

água e sal Pacote com 400
gramas Farinha de higo
fortiflcada com íeno e ácido
fólico, gordura vegetal (soja
palma), amido, extrato dê
malte, açucar invertido, sal,
fermento biológico, fermento
químico, bicarbonato de sódio,
(lNS 500 ii), acidulante, ácrdo

láctico (lNS 270), melhoradores]
de farinha protease, (lNS 1101 

|

í) metabissulÍito de sódio (lNS 
I

223), enzima xilanase. 
I

Racine UN 1.890,00 2,68 5.065,20

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - Iicitacao@nsb.U€Oqbr - u.lyw.nsb.pr.gov.br
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OTE: 026

Lote 026

1 4338 Bombom, pacote 1kg

Embalagem com

aproximadamente 47 unidades

contendo Açúcar, gordura

vegetal hidrogenada,Íarinha de

trigo enriquecidâ com ferro e

ácido fólico,massa de

cacau,cacau em pó, soro de

leite em pó,manteiga de

cacau,Íarinha de soja integral,

leite em pó integral,gordura

vegetal,avelã,castanha de

caju,lêite em pó

desnatado,fermento químico

bicarbonato de sódio.

Sonho

Valsa

PCTE 165,00 35,50 5.857,50

LOTE: 028
- Lote 028

1 4339 Caldo de came com 6 tabletes

de 57gr

Apti UN 105,00 1,85 194,25

LOTE: 030
- Lote 030

1 4340 Caldo de Galinha, com 12

tabletes de 'l14gr
Apti UN 65,00 2,00 130,00

LOTE: 031

- Lote 031

1 4341 Caldo de Galinha, com 6

tabletês de 57gr

Apti UN 40,00 1,80 72,00

LOTE: 036
- Lote 036

1 b9/ Chá mate íolhas e talos
tostados de erva-male, para

inÍusã0. Caixa com no mínimo
2009r

D'mille CX 1.480,00 2,45 3.626,00

LOTE: 038
- Lote 038

1 7757 CHOCOLATE EM PO

SOLÚVEL, cacau em pó

solúvel, açúcar e
aromatizantes. Pcte 200 gr

Apti PCTE 105,00 11,50 1.207,50

LOTE: 039
- Lote 039

1 1763 Chocolate granulado 5009 Dona

J ura

UN 100,00 7,59 759,00

LOTE: 040
- Lote 040

1 718 Coco Ralado, pacote 100
grâmas Ingredientês: polpa de
coco parcialmente

desengordurada, desidratada.
Sem adiÇão de aÇúcar.

D'mille PCTE 295,00 2,30 678,50

LOTE: 041

- Lote 041

1 723 Colorau (coloríÍicio) em pó

pacote c/ 500 gramas.
D'mille PCTE 278,00 4,10 1.139,80

LOTE: 047
- Lote 047

1 6378 Doce de leite. Caixa com 50

unidades no mínimo 20 gr cada
doce

Bonn CX 76,00 20,60 1.565,60

lf
OTE: 048
Lote 048

1 792 Doce de leite. Pote de 4009r
lngredientes: Leite, açúcar,
amido de milho, blcarbonato de
sódio INS 500ii, conservante
orbato de potássio INS 202 e

zima lactase. Não Contém
lúten

lDa serra UN 250,00 1.237.50

LOTE: 049
- Lote 049

1 6379 Doce teta de nega. Caixa com
50 unidades

Bonn CX 76,00 22,95 1.744,20
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LOTE: 050
- Lote 050

1 4353 Ervilha 200 gr Preparada com

vegetais selecionados, e

produzida em conformidade

com a legislação vigente.

Características fisicas,
químicas, biológicas e de

embalagem deve

rigorosamente seguir as

normas da Iegislação

corrêspondente. Embalagêm
primária em latas com peso

líquido e drenado com 200 gr,

impresso as identiÍicaçóes

completas exigidas por lei.

Goiás

Verde

LATA í40,00 ,,10 294,00

OTE: 051

Lote 051

1
tl a Ê,4 Ervilha lata com 2 Kg.

Preparada com vegetais
selecionados, e produzida em

conformidade com a legislação

vigente. Características Íísicas,
quimicas, biológicâs e de

embalagem deve

rigorosâmente seguir as
normas da legislação

correspondente. Embalagem
primária em latas com peso

líquido e drenado com 2 kg,

impresso as identiÍicaçoes

completas exigidas por lei.

Goiás

Verde
LATA 80,00 16,90 1.352,00

LOTE: 052
- Lote 052

1 3662 Extrato de tomate,

concentrado, tíadicional, com
no minimo 840 gramas.

D'Ajuda UN 575,00 Ãoô 3.444,25

LOTE: 054
- Lote 054

1 75ô Farinha de lr/andioca tonada
tipo biju Pacotê em
polipropileno com 'l kg

Amafil PCTE 206,00 5,90 1.215,40

LOTE: 055
- Lote 055

1 812 Farinha de milho amarelo em
Flocos tipo biju Embalagem de
polietileno, atóxico,
transparente, resistente, c/
5009

D'mille PCTE 641,00 3,10 I .987,10

LOTE: 056
- Lote 056

1 / /o Farinha de trigo especial c/ 5
Kg Produto composto de '100%

farinha de trigo especial para

consumo, obtido alravés da
moagem de trigo e enriquecida
com ferro e acido fóiico.
Contém Glúten.

Spessatto PCTE 364,00 17,00 6.188,00
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LOTE: 057
- Lote 057

1 764 Feijão tipo 'l lsento de

mateÍiais terrosas, parasitas

detritos animais ou vegetais e

odores eslranhos bolor e
umidade, embalagem de
polietileno, atóxico,

transparente, resistente, c/ 1

kg.

Coradinh

o

PCTE 2.361,00 6,35 14.992,35

LOTE: 058
- Lote 058

1 762 Fermento biológim seco
Utilizado pâra paniÍicâção.

Acondicionado em sachets de

10 (dez)gramas. (caixa com

48x 10gr)

Atalaia CX 56,00 áq qq 2.799,44

LOTE: 059
- Lote 059

1 708 Fermento em pó químico,

embalagem de 100 gr.
D'mille UN 457,00 1,85 845,45

LOTE: 060
- Lote 060

1 5261 Flocos de milho açucarado

lngÍedientes: Milho, açúcar,

extrato de malte, sal,

êstabilizantê, lecitina de soja,

vitaminas: A, B1, 82, 812, C,

niacina e ácido fólico, minerais

feno e zinco. Contém glúten.

Peso líquido 1 kg.

Alca

Foods

UN 1.070,00 13,50 14.44s,00

LOTE: 061
- Lote 061

1 3666 Fubá de milho amarelo lsento

de materiais lenosas, parasitas

detritos animais ou vêgêtâis e

odores estranhos bolor e

umidade, embalagem de
polietileno, atóxico,

transparente, resistente, c/ 1

Kg.

Zanin PCTE 901,00 2,70 2.432,70

LOTE: 063
- Lote 063

1 7165 Geléia 250 gr. Sabor a definir Áurea UN 40,00 4,90 196,00

LOTE: 064

Lote 064

1 Gêneros alimentícios a base de
farinha de arroz Composição
Íarinha de anoz, açúcar,

amido, sais minerais
(carbonato de cálcio, fosfato de
sódio dibásico, fumarato
ferroso, sulfato de zinco),
vitaminas (vitamina C, niacina,
vitamina E, ácido pantotênico,

vitaminâ A, vitamina 81,
vitamina 86, ácido fólico,
vitamina D) e âromatizante
vanilinâ. Contêm Glúten.
Contém haços de leite.
Embalagem de 400 gramas.

UN 00 9,20 4.600,00
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LOTE: 065
- Lote 065

1 736 Gêneros alimentícios a base de

Íarinha de milho Composição:

açúcar, amido, sal, sais
minerais, aromatizantês e

vitaminas embalagem de 400
gÍamas.

All Nutri UN 500,00 9,80 4.900,00

LOTE: 068
- Lote 068

1 738 Leite condensado. Lata com

395 gr
Mococa LATA 200,00 5,20 1.040,00

LOTE: 069
- Lote 069

1 816 Leite de coco lngredientes:

Leite de coco, estabilizante,

INS 460i, espessante INS 466,

conservantes INS 211, INS 223

e acidulante INS 330. Não

contém glúten. Vidro com 200

ml.

lngacoco VD 80,00 1,90 '152,00

LOTE: 071

- Lote 07í
1 728 Leite em pó, integral,

instantâneo Sem adição de

açúcar e soro, produto obtido
por desidratação do leite de

vaca integral apto para a

alimentação humana mediante
processos tecnologicamente

adêquados. Na informação

nutricional o produto deve

conter carboidratos, proteínas,

gorduras totais e saturadas,

sódio e cálcio. Embalagem de
papel metalizada, peso líquido

de 400 gr.

Danky PCTE 5.100,00 9,90 50.490,00

LOTE: 078
- Lote 078

1 717 Maionese Frascoplástico
emulsão cremosa obtida com
ovos e óleos vegetais com
condimentos, substancia
comestívêl sem corante, 500 gr

Suavit UN 130,00 ,oÃ 383,50

LOTE: 080
- Lote 080

1 739 l\.4ilho para pipoca tipo '1

Embal. polietileno atóxico,

transp. c/ 500 gr.

D'mille PCTE 366,00 2,40 878,40
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