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NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo n.o 1312022

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
gêneros alimentícios, para suprir as necessidades das
Secretarias Municipais.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
0910312022 às 08h29min do dia 2310312022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min
do dia 2310312022.
rNícro DA sESSÃo DE DrspurA DE pREÇos: às
09h00min. do dia 2310312022.
LOCAL: www.bllcompras.com

VOLUME III
DOrAçÃO

Rua Walftedo Bitlencourt de Morâes, 222, TeleÍone - 43.32ôô-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: liciracaor{r,nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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Dotaçôes
Exercício
da
despesa

Conta da
despesa

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2022 5bu 03.001 .04. í 22.0070.2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 520 04.001.06.'r 25.0080.2007 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 750 05.001 15 452.0090.2008 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 1530 06.001 . 1 2. 306.0200.201 4 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercicio
2022 1540 06.001.1 2.306.0200.2014 141 3 3.90.32 00.00 Do Exercício
2022 2420 06 005. 1 2. 306.0290.2020 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercício
2022 2425 06. 005.'1 2. 306. 0290.2020 111 3.3.90.32.00.00 Do Exercício
2022 2430 06.005. 1 2. 306. 0290.2020 141 3.3.90.32.00.00 Do Exercício
2022 2640 07.002. 1 3. 392 0320.2023 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2730 08.001 . 1 0. 301,0330.2024 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2740 08.001 .'l 0. 301 .0330.2024 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3300 09.001.08.244.0380.2030 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3440 09.oo2.o8.24 4.0400.2032 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3441 09. 002.08.244.0400.2032 //bJ 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3442 09. 002.08.244.0400.2032 764 3.3.90.30.00.00 Do Exêrcício
2022 3443 09. 002.08.244.0 400.2032 766 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3570 09.002.08.244. 0400.2033 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3580 09.002.08.244.0400 2033 705 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
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NOVA SANTA BARBARA
2022 lsoro los.ooz.oa.z+a o+oo.zotz lt+t le.s.so.so.oo.oo Do Exercício
2022 |eeoo los.oos.oe.z+s.0410.6034 lo le.g.go.3o.oo.oo Do Exercício
2022 laaso los.oos.oe.zas.o43o.2o35 lo ls.s.so.3o.oo.oo Do Exercício

VALOR frlÁXlltO: R$ 1.228.955,44 (um milhão, duzentos e
vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e
quarenta e quatro centavos).

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes,222, Telêfone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mâil: licitacao:a nsb nr'gov br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA I\4UNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDÔ DO PARANA

ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o 282022 - PMNSB

REFERENTE Ao pREcÃo ELEÍRôNtco No í2022

O mUHrcínO DE NOVA SlNtl eÁnelRA, com personalidade jurídica de direito público interno, inscrito no

CNPJ sob n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua WatÍrêdo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, reprêsentada 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, doravante

denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com â Lêi Complementar Federal n.o 123/2006 e n'
14712014, Lei Federal n.0 10.52012002, Decreto Federal n.ô 7.89212013 e n' 8.250/2014, Decreto FedeÍal No

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

as alteraÇóes posteriores, em face da classificâção das proposlas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO N"

5/2022, homologâdo pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisiÉo dê

gêneros alimentícios, oferecidos pela empresa A S T ANTUNES COMERCIO 0E ALIMENTOS E MATERIAIS

DE LIMPEZA LTDA, pessoa juridica de díreito pÍivado, inscrita no CNPJ sob no. 37.516.954/0001-61, com

endereço à Rua Joaquim Francisco Lopes, 209 - CEP: 86210000 - Baino: Centro, Jataizinho/PR, neste ato

representada pelo Sr. Alyson Sidnei Teodoro Antunes, inscrito no CPF sob no. 098.246.129-12, RG n'
12.840.023{, doravante denominado Beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as

especiÍicâÉes, os preços, os quantitativos na licitação supracilada, 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 alimêntícios, para supÍir as

necessidades das Secretarias Municipais, mnÍorme especificado no ANEXO 0í, que integra o Edital de Pregão

ElêtÍônico N." 512022, indêpêndentêmênte de transcrição. O Orgáo Gerenciador não se obriga a adquirir os

produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até realizar

licitação espêcífica para adqukir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário

do rcgistro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93, rêafirmadâ no art.70, do Dêcrelo no

6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃo Do oBJETo E PREçoS REGISTRADoS

1353

ITENS

LOTE: 049
- Lote 049

1

lCoxa 

e sobre oxa de franso 
luentucl lxc

724 1.810,00 5.385,00r'o I

Rua Walfredo Bittencourt de Morâes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - Iicilacao@lsb.pt.ggLb[ - wwu,.nsb.pr.gov.br

Lotê Item 3odigo
io
,roduto/
serviQo

Descri@o do produtolserviço Marca do
produto

Unidade

de

medida

Quantidade Preço

Lnitário

Preço

lotal
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

cueúsuu reRcem. ol vrcÊHcn
0 prazo de vigência da Ata de Registo de Prêços será de í2 (dozê) mêsês, a mntar da assinatura do mesmo,

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

BáÍbarâ.

cuúsuu euanrA - DA DorAçÃo onçlNerrÁnn
As despesas demnenles desta ala conerão poÍ conta das seguintes dotaçoes orçamentárias:

135{

LOTE: 083
- Lote 083

1 7772 Leite êm po SEM LACToSE.
Com no mínimo 3009. Proteína

extensamente hidrolisada de

soro de leite, mâltodextrina,

óleos vegetais (palma, canola,

coco, girasol), fibras alimentare
(gâlactooligossacarídeos e
frutooligossacarídeos), Íosfato
kicálcio, cloreto de potásio, óleo

de peixe, cloreto de magnésio,

citrato trissódico, óleo de

moritirella alpina, carbonato de

Einco, nucleotídeos (uridinâ,

citidina, adenosina , inosina,

ouanosina), vitamina E,L-

carnitina, niacina, ácido

, biotina, sulÍato de

, ácido fólico, vitamina A,

na 812, vitamina B'1,

na 82, vitamina D,

na 86, sutfato de

, iodeto de potiássio,

na K, selenito de sódio,

ésteres de ácido

e mono e diglicerídeos
contém glúten.

POLLY UN 220,00 17,43 3.834,60

TOTAL 19.2í9,60

Dotações

2022 ISOO IOS.OO1.O+.TZZ.OOZO.ZOOO o F.3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

2022 lszo lo+.oor .oo.r zs.ooeo.zooz o p.3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

2022 lzso los.oor.rs.asz.ooso.zooa o F.3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

2022 h$0 IOO.OO1.1Z.aOO.OZOO.ZOil o F3.9o.32.oo.oo Do Exercício

2022 lrsao loo.oor.rz.eoo.ozoo.zofl 141 b.3.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2022 IZ|ZO IOO.OOS.TZ.SOO.OZSO.ZOZO o b3.9o.32.oo.oo Do Exercício

2022 12425 106.005.12.306.0290.2020 11 1 B.3.SO.Sz.OO.OO Do ExercÍcio

2022 B+SO IOO.OOS.TZ.SOO.OZSO.ZOZO 141 F.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 l2M0 107.002.13.392.0320.2023 o F3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

2022 Ptso loa.oor.ro.aor.oaao.zoza 0 p.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 V74o loo.oor.ro.sor.osao.zoze 303 p.r.so.so.oo.oo Do Exercício

2022 lasoo los.oor.oo.z«.oseo.zolo o F.3.m3o.oo.oo Do ExeÍcício

Nova Santa Bárbara, Paraú - El - E-mail - licitacao(a)nsb.pr.eov.br - ww\r'.nsb.pr.gov.br
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250400
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2022 13440 109.002.08.244.0400.2032 p F.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 13441 109.002.0S.244.0400.2032 163 F.3.m.30.00.00 Do Exercício

2022 lttqz los.ooz.oe.zll.o+oo.zoaz il0n lr.s.so.ao.oo.oo Do Exercício

2022 13443 109.002.08.244.0400.2032 1766 13.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 lrszo los.ooz.oa.z«.oloo.zose p B.a.so.so.oo.oo Do Exercício

2022 lrsgO hS.OOZ.08.Z+.04OO.Zoar IZOS b.S.e0.ao.oO.oO Do Exercício

2022 ISO1O hS.00Z.Os.Z44.04OO.ZOes ltCt F.S.SO.aO.OO.OO Do Exercício

2022 lsaoo ps.oos.oa.z+a.o+ro.oou p B.r.eo.ro.oo.oo Do Exêrcício

2oz2 lgoso los.ooe.oo.zla.o+eo.zoss b b.g.so.so.oo.oo Do Exercicio

cúusuLA sExÍA - Do cAr{cELAMENTo DA ATA oE REctsTRo DE pREços

A Ata de Regisho de Preços pdeÉ ser cancelada pela Adminisfação:

- automaücamente:

- por deorrso de prazo de úgência;

- quando não reslarêm fomecedores rEistrados;

- peb Ôrgão Gerenciador, quando caracteúado o interêsse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por inlermédio dê processo administraüvo específim, assegurado o contraditório e amph

defesa:

A pedido, quando:

- mmprovar êstar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorÍência de casos Íortuitos ou de Íorça

maior;

- o seu preço registrado se lomar, comprovadamente, inexequÍvel em função da elevaçáo dos preços de

mercado dos insumos que com[oem o custo do prcduto. A solicitação dos fomecedores parâ cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada mm a antecedência de15 (quinzê) dias, facuttada à Administraçâo a

aplicaçáo das penalidades preüstas no edital, caso não aceitas as razoes do pedido.

- por iniciaüva do Órgão Gerênciâdor, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste sê tomar supeÍior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnicâ êxigida no processo licitatório;

- por razões de inleresse públim, devidamente motivâdas e justificadas;

- não cumprir as obrigapes deconentes desta Ata de Registro de Prêços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo eshbelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Prêços;

- câracteÍizada qualquer hipótese de inexecrçao lotal oú parcial das mndi@s estabêlecidas nesta Ata de

Rêgistro de Preço ou nos pedidos dela demrentes; A comunicaçáo do cancêlâmento do preço regisüado, nos

câsos previstos, será feita pessoalmente ou por mnespondência mm aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registo de preços.

1355

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250400
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.eov.br

cúusuLA eutNTA - DA VAL|DADE Dos pREços

A presente Ata de Registro de Preços terá validadê de 12 (doze) mêsês, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a AdministÍação Pública e satisÍazêndo os

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

validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Nova Santa Bárbara, não será obrigadâ â adquiÍiÍ os

produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema dê Registro de Preços, podendo fazê-lo

âtravés dê outÍa licitaçâo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquêr espécie

à empresa beneÍiciáriâ, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmêntê previstas para

tanto, garantidos à beneÍlciária, neste câso, o mntraditório e â âmpla defesa.

3
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cúusuue sÉrm - DAs oBRrcAÇÕEs ol seNEncÉnh ol ara
A Bênêficiáriâ da Atâ obrigar-seé a:

- Entregar o produto adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas no Têrmo dê Referência

- ANEXO 01, bem como no prâzo estabelêcido e quantitâtivo solicitado pelo Município, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada:

- Manter-se regular (documentaÉo obrigatoria não pderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços:

- Responder por todo o ônus reíeÍente à entrega dos produtos, tais como, encargos tÍâbalhistas, prêvidenciáÍios,

Íiscais e comerciais, deconentes da entrega do objeto;

CúUSULA oITAvA - DAS oBRIGAçoES Do MUNrcÍPO

CabeÉ ao Município:

- prestar as informaçôes e os esclarecimenlos, atinentês ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneÍiciária

da Ata;

- rejeitar os produtos entÍegues equivocadamente ou em desamrdo mm as orienta@s passadas pelo Órgão

Gerenciâdor ou com as êspecificaÉês constantes do Ato Convocatorio, em parlicular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA NONA- Do PRAZO DE ENTREGA Do oBJETo
0 prazo de entrega será dê até 05 (cinco) dias úteis, contâdos a partir da autorização de Íomecimento emitida

pelo Departamento de Compras. Caso a entrega não sêja efetivada nestê prazo, será imêdiatamente solicitadâ à

entrega para o próximo íornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previslas na

legislação e neste edital.

CúUSUI.A DÉChtA. OO LOCAL DA ENTREGA

Os pÍodutos deverão ser entÍegues nos endereços a serem inÍormados nas solicita@es de fomecimento, em

hoÉrio comercial de segunda a sexta-feira, com seguo, ftete, carga e descarga inclusos no valor da mêrcâdoria,

ficando o Municipio de Nova Santa Báóara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉcmA PRINEIRA- Do PAGAMENTo

O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrêga dos produtos, mediante apresentaÉo da nota

fiscal ammpanhada da certidão expedida mnjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os crájitos tributários federais e à
Dívida Aúva da União (DAU) por elas adminisfados, inclusive os créditos tributáÍios relativos às contribuiçoes

sociais pÍevistas nas alíneas'a', "b'e'c'do paÉgrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.2121991, às

mntribui@s instituídas a titulo de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a lerceiros e Certificado de

Regularidade de SituaÉo junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, o Munícípio

aguardará a regulaÍizaÉo por parte dâ Beneíiciárja da Ata, iniciando6ê novo prazo para o pagamenlo. Sendo

que o Município de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deposito banúno. Deverá constar da

nota Íiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dâdos

indispenúveis para a efetrvação do pâgamento. O Município de Nova Sânta Bárbara poderá deduzir do

monlante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vêncedora, previstos em lêi ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 5f2022. Nenhum pagamento será

eíetuado a beneficiária da Ala enquanto pendente de liquidaÉo qualquer obrigaÉo financeira, sêm que isso

gere direito a reajustamenlo de preços ou a coneÉo monetária.

cúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAs coNDIcoEs GERAIS A sEREM ATENDTDAS

A benêficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigéncias:

4
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- Assumir inteira responsabilidade pêla enlrêga dos produtos, de acordo mm as especifcações constantes do

presenle Edital e Anexos, bem como da respectiva propostâ;

A beneficiária da Ata ficaÉ obrigada a:

- Não contralar servidor pertencente ao quadro do Município, durante a execuÉo do objeto contratâdo.

- Não veicular publicidade acerca do ob,eto desta ata, salvo se houver préüa âutorizaçáo da AdministraÉo do

Município de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuÉo da ata de Íegistro de pÍeços lodas as condições de habilitação ê quâlificâÉo

exigidas na licitaçáo.

cúusuLA DÉCIMA TERCEIRA - DAs sANÇÔEs ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parciâl dâs obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgáo ou enüdade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acaÍretar, isolada ou cumulativamênte, nas seguintes sanções:

. AdveÍtência;

. Multa de 10% (dez por cenlo) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 1.o

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

o Multa de 0,3% (zero vírgula Íês por cento) por dia dê fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o vâlor êstimado da contrâtação, além do desconto do

valor conespondente ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias mrÍidos, uma vez comunicados oficialmentê;

. Suspensão temporária do dheito de participar de licitação e de Íomecer 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

deÍesa.

A aplicação das san@es preüstâs nêstâ Atâ náo exclui a possibilidâde dê aplicaÉo de outras, preyistas em Lei,

inclusive responsabilizaÉo do íomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçâ0.

As impoÍtânciâs rehtivas â muttas sêrão desmntadas dos pagamentos a serem eÍêtuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, entretanto, mnforme o caso procrssarsê a mbrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanço€s cabíveis, seiam estas administrativas ou

penais, preüstas na Lei n0 8.666/93 e alterações.

cúusulA DÉctMA QUARTA - DA FRAUDE E DA coRRUpçÃo
A Beneficiária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fomecedores ê submntratados, se admitida

subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitaçâo, de contratação e de execução

do objelo. Pâra os propósitos desta cláusula, deíinem-se as seguintes práticâs:

5

Considerar*+á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) mrtes frequentes de ênergia elétrica ê água;

d) enchentes;

e) impedimento de supÍir os serviços com mateÍiais devido à inteÍÍupção das vias de acesso às mesmas;

0 acÉscimos de volumes ou modificaÉes substanciais nos mateÍiais;

g) escassez, falta de mateÍiais e/ou mão-deobra no mercado;

h) atrasos decoÍrentes de outÍos sêrviços e/ou instala@ inerentes âos teÍmos contralados dirêtamentê pelo

Município.
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PaÍágrafo Segundo - Considerândo os propositos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como mndição

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

integralmente, por organismo financêiro multilâtêral, mêdiantê adiântâmento ou reembolso, permitirá que o

organismo Íinânceiro e/ou pessoas por êle Íormalmênte indicadas possam inspêcionar o local de execução da

ata e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitaÉo e à execuÉo da ata.

cúusuLA DÉ0MA QUTNTA - DAS D|SPOS|ÇOES FtNAtS

lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 512022 e a proposla da empresa classificada em ordem

crêscente respêcüvamentê, no cêrtame supra numerado.0s casos omissos seÍão resolvidos com obseÍvância

das disposições conslantes das Leis no 105202002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CúUSUI.A DÉCIMA SEXTA . DO FORO

Fica eleito o foro da ComaÍca de São JeÍônimo da Sena - Pr., mm renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado quê seja, para serem diÍimidas possíveis dúvidas oriundas destâ licitaÉo.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

represenbntes das partes, Órgão Gerenciador e a beneíiciária da Ata, ê pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nnvâ Sân1â Rártnrqf04/2022

0tah

Cleudêmir Valério
Prefeito Municipal . Autoridade Cômpetênte

RG n'4.039.3824 SSP/PR

Nova Santa Bárbara, Paràá - El - E-mail - licitacao(ànsb Dr_gov br - www.nsb.nr.sov.br
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes f 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250{00

a) 'prática corÍupta': oÍerecer, dar, recêber ou solicitar, direta ou indhetamenle, qualquer vantâgem com 0

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitasão ou na execuÉo dâ ata;

b) 'pÉtica fraudulenta": a falsificação ou omissáo dos Íatos, com o objetivo de influenciar o pmcêsso de

licitação ou de execução da âta;

c) 'pÉtica colusiya': esquemalizar ou estabelecer um acordo entÍe dois ou mais licitantes, mm ou sem o

conhecimento de representântes ou prepostos do órgão licilador, visando estabelecer preços em niveis

artifi ciais e náo{ompetitivos;

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

propriedade, visândo influenciar suâ pârticipação em um processo licitatóÍio ou afetar a execuÉo da

ata;

e) 'pnática obstrutiva': (i) destruh, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou Íazer declarações

falsâs aos rêpÍesentantes do organismo financeiro multilaleral, com o objetivo de impedir materialmente

a apuraçáo de alegaÉês de prática previslâ, deste Edital; (ii) atos cuja intençáo seja impedir

materialmente o exercicio do direilo de o organismo financeiro multilateral promover inspeÉo.

Parágrafo Primeiro - Na hiÉtese de financiamento, parcial ou integral, por organismo íinanceho multilateral,

mediente adiantâmento ou reembolso, este organismo imporá sançáo sobre uma empresa ou pessoa Íísica,

rnclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos

Íinanciados pêlo organismo se, em qualquer momênto, conslâtar o ênvolvimênto da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em práticas corruptâs, fraudulentas, colusivas, mercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitação ou da execuÉo um contrato frnanciado pelo organismo.

6
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ALYSON SIDNEI 
^'siÉdo 

dêÍoma dieiràl

TEODORO POI ALYSON 

',DNEI

ANTUNES:099246.1 À.{TUN6íe824612e12
Oôdc 2022-ü-20 16:rta:102912 {3oo

Alyson Sidnei Teodoro Antunês

1359

Empresa: A S T Antunes Comercio de Alimentos e Materiais de Limpeza Ltda

CNPJ: 37.516.954/0001-61

Beneficiária da Ata

Secretária Municipal de , Esporte e Cultura

Secretária Municipal dê Assistência Social, do Trabalho e GeraÉo de Empregos

,furm*ky
Nutricionista CRN 14'114/P - Fiscâl Íesponsável pelo acompanhamento do contrâto

7
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ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o 29/2022 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NÔ 5/2022

O MUNrcÍPlo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade lurídica de direito público intemo, inscrito no

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

Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasilelro,

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

denominado Órgáo Gerenciador, em conÍormidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n"

14712014, Lei Federal n." 10.52012002, Decrêlo Fedêrâl n; 7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Fêdêral N0

3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.ôô6, de 21 de junho de 1993, com

as alteraçôes posteriores, em face da classiÍicação das propostas apresentadas no PREGÃo ELETRÔNICO N0

5/2022, homologado pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para êventual aqulsição de

gêneros alimentícios, oÍerecidos pela empresa VINICIUS APARECIDO DE ALMEIDA LTDA, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob n0. '18.333.846/0001{9, com endereço à Rua í9 de Dezembro, n" 1023 -

CEP: 86200000 - Bairro: Jardim São Francisco, lbiporã/PR, nesle ato represêntada pelo Sr. Vinicius Aparecido

de Almeida, inscrito no CPF sob n0. 080.313.899-77, RG n' 10743894-7, doravante denominado BeneÍiciária

da Ata, cuja proposta íoi classiÍicada, observada as especificações, os preços, os quantitativos na licitação

supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo eslabelecidas:

CúUSULA PRII,EIRA. Do OBJETo

Constitui objeto desta Ata o registro dê preços, a eventual aquisição de gêneros alimêntícios, para suprir as

necêssidades das Secretarias Municipais, conÍorme especificado no ANEXO 0í, que integra o Edital de Pregão

Eletrônico N.'5/2022, independentemente de transcriçáo. O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os

produtos relacionados do licitantê vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até realizar

licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneÍlciário

do rêgistro terá preferência, nos têrmos do aÍ. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reaflrmada no art. 7o, do Decreto n0

6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - ESpEctFtcAÇÃo Do oBJETo E pREços REGtsrRADos

ITENS

Código

do
produto/

serviço

Descriçâo do produto/serviço Quantidade Preço

unitário

LOTE: 008
- Lote 008

1 818 Arroz Agulhinha tipo 1 longo
Ílno Com laudo de
classificaSo constando

umidade máxima '14% e

quebrados até 9,5%, embal.
polietileno atóxico,
hansparente c/ 5 kg,

Características FÍsicas,

Químicas, Biológicas e da

embalagem devem obedecer
a legislação Vigente.

CASSARO

TTI 5 KG

553,00 't5,50 8.571,50

ESI ADO DO PARANA

Lote Item do Unidade

mêdidâ

Preço total

UN

1
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LOTE: 009
- Lote 009

1 688 Anoz parboilizado tipo 'l

longo fino Com laudo de
classificaSo mnstando
umidade máxima 14% e
quebrados até 9,5 o/0, embal.
polietileno atóxico,
transparente, c/ 5 Kg,

Caracterislicas Físicas,

Químicas, Biológicas e da
embalagem devem obedecer
a legislação Vigente.

BUTUI 5
KG

UN 1.240,00 't5,70 19.468,00

LOTE: 057
- Lote 057

1 792 Doce de leite. Pote de 4009r
lngredientes: Leite, açúcar,
amido de milho, bicarbonato
de sódio INS 500ii,

conservanle sorbato de
potássio INS 202 e enzima
lactase. Não Contém Glúten

TRIANGUL

O UND

UN 220,00 3,20 704,00

LOTE: 062
- Lote 062

1 788 Extrato de tomale,
concentrâdo, hadicional.
Embalagem lata de 340 gr

BONARE

UND

UN 320,00 1,83 585,60

LOTE: 065
- Lote 065

1 716 Farinhâ de trigo especiâl d 5

Kg Produto composto de
10070 farinha de trigo
espêcial para consumo,

obtido através da moagem

de trigo e enriquecida com
feno e ácido Íólico. Contém
Glúten.

COAI\/1O PCTE 343,00 16,50 5.659,50

LOTE: 06ô
- Lote 066

I 764 Feijáo tipo '1 lsento de
materiais tenosas, parasitas

detritos animais ou vegetâis
e odorês estranhos bolor e

umidade, embalagem de
polietileno, atóxico,
trânsparente, resistente, d 1

kg.

CORADINH

OKG
PCTE 2.360,00 6,89 16.260,40

LOTE: 072
- Lote 072

1 3666 Fubá de milho amarelo
lsenlo de materiais lerrosas,
parasitas detritos animais ou
vegetais e odores estranhos
bolor e umidade, embalagem
de polietileno, atóxico,
kansparente, resistente, c/ 1

Kg.

ZANIN KG PCTE 1.016,00 2,90 2.946,40

2
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LOTE:080
- Lote 080

1 5262 logurte integÍâl sabor

morango lngredientes: Leite

integral, preparado de
morango (morango em
pedaços, frutose, água,
amido modrÍicado, aroma
natural de morango, corante
natural cârmim e

consêrvante sorbato de
potássio), leite em pó

integral, Íermenlos lácteos e

mistura de estabilizantes e
espessantes (concentrado

protéim de leite e soro de
leite, amido modificado,

espessante pectina citrica e
estabilizantê goma gua0.
Não contém glúten.

CAMPO
VIVO LT

LT 1.100,00 4,70 5.170,00

LOTE:081
- Lote 081

,1

738 Leile mndensado. Lata com
395 gr

BÃO DE

MINAS

LATA 280,00 4,30 1.204,00

LOTE: 085
- Lole 085

1 3659 Lêite lntegral UHT Longa
Vida, caixa com í2
embalagens de 01 liko
(12x11.

LIDER 12

LITROS

CX 665,00 45,40 30.191,00

LOTE: 090
- Lote 090

1 800 Macanão parafuso Com

ovos, normal, vilaminado,
mmposto de matéria prima

de primeira qualidade, sâs e
limpas, isentas de material

tenoso, paÍasilâs. embalado
em pamtes com 500 gr
aproximadamênle. A
composição cênlesimal

aproximada deveá ser:
protêínas = 12,59; lipídios

=29; ê glicídios =739

JÓA 5OO

GR

PCTE 980,00 2,20 2.156,00

LOTE: 091

- Lote 091

1 814 Macârrão tipo espaguete
seca, com ovos Contendo
como ingredientes básicos:
farinha de trigo especial e

ovos, sem adição de
corantes. Livre dê mâtáriâ

tenosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais.
Cor: ligeiramente amarelada,
sabor e odor característico.
Tempo de cozimento: 10

minulos. Contendo peso

liquido de 5009r.

JÓA 5OO

GR

PCTE 695,00 2,18 1.515,10

3
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LOTE: 094
- Lote 094

1 6380 Margarina SEM SAL,
produzida exclusivamente de
gordura vegetal sem gordura

kans, d no mínimo 80% 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 momênto

do consumo. Contendo peso

liquido 5009. A embalagem
deverá conter externamente

os dados de idêntificação e
procedência, informaçâo

nutricional, número do lote,

data de validade, quantidade

do produto e número do
registro. Pote c/ 500 oramas

CLAYBOM
5()() GR

PT 330,00 6,45 2.128,50

TOTAL 96.560,00

dk

tüãI
=ffi*
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CLAÚSULA TERCEIRÂ . DA VGÊNCN
0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) mêsês, a contar da assinalura do mesmo,

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

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRA

As despesas decorrentes desta ata coneráo por conta dâs seguintes dotaçóes orçamentarias

Dotaçóes

Exercício

da despesa

Contâ dâ
despesa

Fonte de
recurso

Grupo da fonte

2022 360 03.001.04.1 22.0070.2006 0 3.3,90.30.00.00 Do Exercício

2022 520 04.00'1.06.1 25.0080.2007 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 750 05.001.15.452.0090.2008 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 '1530 06.001.12.306.0200.2014 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 1540 0ô.001.í2.306.0200.20't4 141 3.3.90.32.00.00 Do Exêrcicio

2022 2420 0ô.005.1 2.306.0290.2020 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 2425 06.005.í 2.306.0290.2020 111 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 2430 06.005.1 2.306 0290.2020 141 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 2640 07.002.1 3.392,0320.2023 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 2730 08.001.1 0.301.0330.2024 0 3,3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 2740 08.001.10.301.0330.2024 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3300 09.001.08.244.0380.2030 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3440 09.002.08.244.0400.2032 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 u41 09.002.08.244.0400.2032 763 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3442 09.002.08.244.0400.2032 764 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3443 09.002.08.244.0400.2032 766 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3570 09.002.08.244.0400.2033 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3580 09.002.08.244.0400.2033 705 3.3.90.30.00.00 Do Exêrcício

4
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2022 3610 los.ooz.oa.zaa.omo.zoes lt+t ls.s.so.so.oo.oo Do ExercÍcio

2022 3800 los.ooa.oa.z+s.o+ro.oos+ l0 F.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3890 los.oos.oa.z+s.o+eo.zoes lo la.e.so.so.oo.oo Do ExercÍcio

cúusull eunm - DA VALTDADE Dos pREços

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantâjosa para a Administração Pública e satisÍazendo os

demais requisitos da norma, Art.57, § 40 da Lei 8.66ô/93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Nova Santa Bárbara, não seÍá obrigada a adquirir os

produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo

alravés de outra licitaÉo quândo iulgar mnveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie

à empresa beneliciária, ou, cancelar a Ala, nâ ocorÍênciâ de alguma das hipóteses legalmente previstas para

tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o mntraditôío e a ampla defesa.

cúusulA sExrA . Do cANcELAiTENTo DA ATA DE REGtsrRo oE pREços

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

- automâticâmente:

- por deorrso de prazo de vigência;

- quândo não Íêstârem íomecedores registrados;

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

cancêlado na Ata, por intermédio de processo administrativo específco, assegurado o mntraditório e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

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

maior;

- o seu preço reglstado se lomar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compôem o custo do produto. A solicitaÉo dos fomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicaÉo das penalidades previstas no edital, caso náo aceitas as razões do pedido.

- por iniciaüva do Órgáo Gerenciador, quando a vencedora:

- náo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótêse deste se tomar superior àqueles praücados no mercado;

- perder qualquer condiçao de habililação ou qualificâção t&nica exigidâ no processo licitatório;

- poÍ razões de interesse públim, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigaÉes demnentes desta Ata de Registro de Preços;

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

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecuÉo total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata de

Regisho dê Preço ou nos pedidos dela demrrentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos âutos que deram origem ao rêgistro dê preços.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250400
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cúusulA sÉnMA- DAS oBRTGAçôes ol eeHertcÁRA DA ATA
A Beneficiária da Ata obrigar-se-á a:

- Enkegar o produto adjudicado eskitamente de acordo com as especificaçôes descritas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Município, responsâbilizando-se

inleiramente pela entregâ inadequada;

- Manter-se regular (documentação obrigatória não podêrá estar vencida) duranle loda a vigência da Ata de

5
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Registro de Preços;

- Rêsponder por todo o ônus referenle à entrega dos produtos, tais como, encargos kabalhistas, previdênciáÍios,

Íiscais e mmerciais, deconentes dâ entrega do objeto;

cúusuu omvl - DAS oBRtcAçoes oo murrcípp
Caberá ao Municipio:

- prestar as inÍorma@s e os esclarecimenlos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientaçóes passadas pelo Orgáo

Gerenciador ou com as especif,ca@es mnstantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

O prazo de entrEa será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorizaçáo de fomecimento emitida

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

entrega para o próximo fomecedor dassificado, cabendo ao licitânte inadimplente as sanções previstas na

legislação e neste edital.

CúUSULA DECIMA. DO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicilações de fornecimento, em

horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, fÍete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

ficando o Município de Nova Santa Báóara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúU§ULA DÉcuA PRII,EIRA - Do PAGAMENTO

O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

Íiscal acompanhada da cerlidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receila Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionâl (PGFN), referente a todos os créditos tÍibutários federais 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 11 da Lei Federal n.o 8.212199'1, às

contribuiçôes instituídas a título dê substituiçáo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regulandade de Situação junto ao FGTS. Nâ existência de débitos junto aos órgâos citados, o Município

aguardará a regularizaÉo por parlê da Beneficiária da Ata, iniciando+e novo prazo parâ o pagamento. Sendo

que o Município de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deÉsito bancário. Deverá mnstar da

nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta banúria receptora do deposito, e/ou outros dados

indispensáveis para a efetivação do pagamento. 0 Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

monlante a pagar os valores correspondenles a multas, indenizaçôes, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos êm lei ou nos termos do Pregâo Eletrônico n" 512022. Nenhum pagamenlo será

efetuado a bêneficiária da Ata enquanto pendentê Cê liquidâÉo quâlquer obrigação Íinanceira, sem que isso

gere direito a rêajustamento de preços ou a correção monetáriâ.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAs coilD|cÔEs GERAIS A sEREm ATENDIDAS

A bêneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo mm as especifica@s constanles do
presente Edital e Anexos, bem mmo da rêspectiva proposla;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratar seNidor pertencente ao quadro do Município, durante a execução do objeto conlratado.
- Náo veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração do

Município de Nova Santa Bárbara.
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- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condiçÕes de habilitaçáo e qualiÍicação

exigidas na licitação.

cúusuu oÉcttrlA TERcEIRA - DAs sANçÕEs ADMINISTRATIvAS

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

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

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanÉes:

. Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado lotal do ata, em caso de recusa do 1.o

mlocada do ilem em assinar a Ata de Registro de Preços;

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

máximo de 'l0o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataÉo, além do desconto do

valor mnespondente ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhidâ no prazo máximo

de 15 (quinze) dias mnidos, uma vez mmunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Administraçao Pública,

por prazo de até 05 (cinm) anos;

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

defesa.

A aplicação das sanções previstâs nesla Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previslas em Lei,

inclusive responsabilização do Íornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçáo.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanlo, conÍorme o caso pmcessar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais san@s cabíveis, se.Fm estas administrativas ou

pênais, previstas na Lei no 8.ô66/93 e alterações.

Considerar-seá justficado o ataso no atendimento somente nos seguinles casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) mrtes fÍequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os seMços com mateÍiais dêüdo à intenupção das vias de acesso às mesmas;

0 acréscimos de volumes ou modificages subslanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mâode{bra no meÍcado;

h) afasos deconentes de oulÍos servips e/ou inslalação inerentes aos termos conhatados diretamênte pelo

Município.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA coRRUPçÂo
A Beneficiária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida

subcontrataÉo, o mais alto padrão de ética durante lodo o processo de licitâção, de contratâção e de execução

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

a) 'pÍática coÍrupta': oÍerecer, daÍ, receber ou solicitar, direta ou indirelamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a aÉo de servidor público no processo de licilação ou na execuçao da ata;

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

licitação ou de execução da atai

c) 'pÉtica colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licilanles, com ou sem o

7

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250{00
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoúun sb.or.sov.br - rtlvw.t»b.pr.gor,.br



it..
PREFETURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 1t67
ESTADO DO PARANA

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer prEos em níveis

artif ciais e não+ompetitivos;

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

propriedade, visando influenciar sua parlicipação em um processo licitatório ou afetar a execuçâo da

ata;

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

falsas aos represenlantes do organismo Íinanceiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente

a apuração de alêgaÉes de práüca prevista, desle fdital (ii) atos cuja intenção seja impedir

materialmente o exercício do direilo de o organismo financeiro multilateral promover inspeçá0.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese de financiamênto, parcial ou integrâ|, por organismo financeiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empÍêsâ ou pessoa Íísica,

inclusive declarando-a inelegivel, indeÍnidamente ou por prazo determinado, para a outorga de mntratos

financiados pelo organismo se, em qualquer momenlo, conslalar o envofuimento da empresa, diretamentê ou por

meio de um agente, em práticas conuplas, fraudulentas, mlusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participaÍ dâ

licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

PaÉgrafo Segundo - Considerando os propositos das cláusulas acima, o licitante vencedor, mmo condição

para a contrataçâo, deverá concordar e autorizar que, na hipótese da ata vir a ser Íinanciado, em paÍle ou

inlegralmente, por orgânismo financeiro mulülateral, mediante adianlamento ou reembolso, permiürá que o

organismo Íinanceiro e/ou pessoas por ele ÍoÍmalmenle indicadas possam inspecionar o local de execução da

ata e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da atâ.

cúusulA DÉcilA eurNrA - DAs DrsposçôEs FrNArs

lntêgram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 5/2022 e a proposta da empresa classificada em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiçóes constantes das Leis n0 í0520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CúUSULA DÉGMA sExrA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta liotaçã0.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presenle ata, que depois de lida, será assinada pelos

represenlantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bárbara, 08104 12022.

-{
g*-.

Claudemir Valério
PreÍeito Municipal . Autoridade Competente

RG n" 4.039.382{ SSP/PR

Nova Santa Bárbara. Paraná - El - E-mail - licitacaoírDn sb.or.sov.br - u,rvw.nsb.Dr.go r,.br
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vtNrctus ApAREcrDo fiii2i,ti;n'#i,'J1E' 
*'

DE ALMEIDA:08031389977

ALM E I DA:0803 I 389977 X1d.&:'zo" 
04.oa 1 1 )7 :47

Vinicius Aparecido de Almeida

Empresa: Vinicius Aparecido de Almêida Ltda

CNPJ: 18.333.Mô/0001-09

da Ata

,írryJ
Cristiar,o de

Secretário Municipal de inistração

gí""^ d/,ç!"
Antônio ntino da Silva

Secretário Municipal de Obras

raz de Lima

Secretária Municipal de Educaçã0, Esporte e Cultura

Secretá de Saúden

Sy a Valério

Secretária Municipalde Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos

T0*;t*
Silva Rodriguês'

Nutricionista CRN 141í4/P - Fiscâl responsável pelo ammpanhamento do contrato
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ATA DE REGISTRO DE PREçO N." 30n022 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELÉÍRÔI{EO NO 5/2022

O MUNEIPIO DE NOVA SaNfa gÁngnnq, com personalidade juridica de direito público intemo, inscÍito no

CNPJ sob n" 95.56'1.080/0001-ô0, mm sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

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

casado, poÍtador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 563.ô91.409-'10, doravante

denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/200ô e n"

14712014, Lei Federal n.0 '10.520/2002, Decreto Federal n.0 7.8922013 e n" 8.250/2014, Decreto Federal No

3.555/00, Decreto Municipal no 04Í/2009 e, no que couber, a Lei Fedenal n0 8.66ô, de 21 de.lunho de 1993, com

as alterações posteriores, em Íace da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNrcO No

5/2022, homologado pelo PreÍeito Municipal, que RESoLVE registrar os preços para eventual aquisição de

gêneros alimentícios, oferecidos pela empresa L N PEREIRÂ CASA DO PÃO , pessoa juridica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob n0. 3'1.615.940/0001-19, com endereço à Avenida Cicero BittencouÍt Rodrigues,406 - CEP:

86250000 - Baino: Centro, Nova Santa Báóara/PR, neste ato representada pelo Sr. Leonardo Nunes Pereira,

inscrito no CPF sob n0.3M.516.408-16, RG n' 10196433-7 SESP/PR, doravante denominado Beneficiária da

Ata, cuja proposta foi classiÍicada, observada as especificações, os preços, os quantitativos na licitação

supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de gêneros alimentícios, para suprir as

necessidades das Secretarias Municipais, conforme especiÍicado no ANEXO 0í, que integra o Edital de Pregão

Elekônico N.' í2022, independentemente de transcnçâo. O Orgão Gerenciador náo se obnga a adquirir os

produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até realizar

licitação especiÍica para adquirir um ou mais itens, hipotese em que, em igualdade de mndições, o beneÍiciário

do registro terá preÍerência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto no

6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - ESpEcrFlcAÇÃo Do oBJETo E pREços REGtsrRADos

ITENS

LOTE: 024
- Lote 024

1 77 47 Bolo recheado e confeitado
(üpo aniversário). Com massa

de branca. Cobertura de
chantilly. Recheio de creme

com leite mndensado ou doce

de leite e frutas

SM KG 245,00 24,20 5.929,00

LOTE: 025
- Lote 025

1 7190 Bolo recheado e confeitado
(tipo anivesário). Com massa
de chocolate. Cobertura de
chocolate. Rechêio de creme
com leite condensado ou
trufado de chocolate

SM KG 100,00 34,10 3.410,00

LOTE: 053
- Lote 053

1 4351 Delícia de queÍo (salgado) stú KG 340,00 22,50 7.650,00

ITffi q

I
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CLAÚSULA TERCEIRA . DA VGÊNCIA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços seÉ de '12 (doze) meses, a contar da assinafura do mesmo,

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

Báúara.

CLAÚSULA OUARTA- DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRh

As despesas deconentes desta ata conerão por conta das seguintes dotaçóes orçamentárias

DotaÇões

Exercicio
da despesa

Conta da
despesa

Funcional programática Fonte de

recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2022 360 03.00'1.04.1 22.0070.2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2022 520 04.001.06. 1 25.0080.2007 0 3,3.90,30.00.00 Do Exercicio

2022 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 1530 06.001. 1 2.306.0200.2014 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 1540 06.001.12.306.0200.2014 141 3.3.90.32 00.00 Do Exêrcicio

2022 2420 06.005. 1 2.306.0290.2020 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercicio

2022 2425 06.005.1 2,306.0290 2020 111 3.3.90.32.00.00 Do Exercicio

2022 2430 06.005.1 2.306.0290.2020 141 3.3.90.32.00.00 Do Exercicio

2022 2640 07.002. 1 3.392.0320.2023 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 2730 08.001.10.301.0330.2024 0 3.3.90.30,00.00 Do Exercicio

2022 2740 08,001.10.301.0330.2024 303 3,3.90.30.00.00 Do Exercicio

2022 3300 09.001.08.244.0380 2030 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3440 09.002.08.244.0400.2032 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2022 3441 09.002.08.244,0400.2032 763 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2022 3442 09.002.08.244,0400.2032 764 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2022 3443 09.002.08.244.0400.2032 766 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2022 3570 09.002.08.244.M00.2033 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3580 09.002.08.244.0400.2033 705 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3610 09.002.08.244.0400.2033 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2022 3800 09.003.08.243.041 0.6034 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3890 09.003.08.243.0430.2035 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

LOTE: 067
- Lote 067

1 /JJ Fermento biologim embalagem

500 gr. Fabricação recente.

SM UN 42,00 8,00 336,00

LOTE: í00
- Lote 100

1 4362 Mini CÍoissant (salgado) si/ KG 330,00 38,80 12.804,00

LOTE: 101

Lote 101

1 4363 Mini Pão francês 25 gramas

(kilo)
SM KG 610,00 9,95 6.069,50

LOTE: '108

Lote 108

1 704 Pão francês 50 gramas SM KG 5.680,00 5,75 32.660,00

LOTE: 115
- Lote Íí5

1 783 Presunto cozido de suino
magro sem capa de gordura,

obtido de pemil ou outra parte

de suino sadio, com asp€cto,

cheiro, coÍ e sabor próprios,

isento de sujidade, parasito e
larvas- FATIADO

PERDIGA

o
KG 1 17,00 18,90 2.211,30

TOTAL 71.069,80
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CúUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse públim. 0 Proponente teÉ o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especifico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

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

maioI
- o seu preço registrado se tomar, mmprovadamenle, inexequível em funçáo da elevação dos preços de

mêrcâdo dos insumos quê compõem o custo do produto. A solicitação dos Íomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser Íormulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à Administraçâo a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso nâo aceitas as razóes do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a ven@dora:

- não aceitar reduziÍ o preço registrado, na hiÉtese deste se tomar supeÍior àqueles pratlxdos no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualific4ão técnica exigida no processo licitatóÍio:

- por razóês de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- não cumprir as obrigaÉes deconentes desta Ata de Registro de Preços;

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

de Preços;

- caÍacterizada qualquer hiptese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorÍentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos pÍevistos, seÉ feita pessoalmente ou por conespon{ência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de pÍeços.

cúusuLA sÊÍrMA - DAS oBRtGAçôEs DA BENEFrcÉRIA DA ATA
A Beneficiária da Ata obrigaÊsêá a:

- EntregaÍ o prcduto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicações descritas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem mmo no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Município, responsabilizando-se

inteiramêntê pela entrega inadequada;

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

Registro de Prêços;

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

fiscâis ê comerciais, deconentes da êntrega do objeto;

)
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cúusulA QUTNTA . DA VALTDADE DoS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da assinalura da mesma,

enquanto a propostâ continuar sê mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

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

validade desta Ata de Registro de Preços, o Municipio de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir os

produtos reÍeridos na Cláusula segunda exclusivamenle pelo Sistema de Registro de Preços, podendo ÍazêJo

através de outra licitação quando.julgar conveniente, sem que caiba rêcuÍso ou indenização de qualquer espécie

à empresa beneÍiciâria, ou, cancelar a Ata, na ocoÍência de alguma das hipoteses legalmente previstas para

tanto, gaÍanüdos à beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
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cúusur-r onavl - DAs oBRrcAçôes oo uunrcipro
Caberá ao Municipio:

- prestaÍ as inÍormaçôes e os esclarecimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneÍiciária

da Ata;

- rejeitar os prcdutos entregues equivocadamente ou em desâcoÍdo com as orientaçoes passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especiÍica@s constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA NONA- DO PRÂzo OE ENTREGA Do OBJETo

O pÍazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, mntados a partir da autoÍizaçâo de Íomecimento emitida

pelo DepaÍtamento de Compras. Caso a entrega náo seja efeüvada nesle prâzo, seÍá imediatamênte solicitada à

entrega para o póximo fomecedor classificado, cab€ndo ao licitante inadimplenle as sanções previstas na

legislação e neste edital.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAs coNDIcÔEs GERAIS A SEREM ATEI{DIDAS

A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entÍega dos produtos, de acordo mm as especificaçõês constantes do

presente Edital e Anexos, bem mmo da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obÍigada a:

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

- Não veicular publicidade acerca do obieto desta ata, salvo se houver prévia autorização da AdministÍaÉo do

Municipio de Nova Santa Bárbara.

- Manlerem durante a execução da ata dê registro de preços todas as condi@s de habilitaçáo e qualificação

exigidas na licitaçã0.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - liçitacao@nsb.pr.tov.br - rvrvrv.nsb.pr.gov.br
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CúUSULA OÉCIMA. DO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitações de fomecimento, em

horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, írete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

Íicando o Municipio de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO PAGAMEI{TO

O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias apos a entÍega dos pÍodutos, mediante apresentação da nota

fiscal acompânhada da ceÍtidão expedida conjuntamente pela S€cretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os créditos tributários Íederais e à
Divida Ativa da Uniâo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçoes

sociais prêvistas nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do paÉgraÍo único do artigo 1l da Lei Federal n.o 8.2121991, às

contribuições instituídas a título de substituiÉo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgâos citados, o Municipio

aguardarâ a regulanzação por parte da BeneÍiciária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo

que o Municipio de Nova Santa Báóara Íará o devido pagamento mediante deÉsito bancârio. Deverá mnstarda

nota íiscâl o nome do banco, agência e o N' da conta bancária receptora do dêÉsito, e/ou outros dados

indispensáveis para a eÍetivação do pagamento. 0 Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc,, devidas pela

licitante vencêdora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 512022. Nenhum pagamento será

efetuado a beneficiána da Atâ enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso

gere direito a reaiustamento de preços ou a mneção monetária.
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cúusut-l oÉctua TERcETRA - DAS sANçôEs ADmt{tsTRATlvAs

O descumprimenlo total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fomecedor no rnomento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem .justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os pocedimentos

legais pertinentes, podeÉ acanetar, isolada ou cumulativamente, nâs seguintes sanioes:

. Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobn o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 1.o

colocada do item êm assinar a Ata de Registro de Pnços;

. Multa de 0,3% (zero virgula 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 contratação, além do desconlo do

valor mnespondente ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

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

. Suspensão tempoÉria do direito de participar de licitação e de fomecer à Administraçâo Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assEurado ao Íomecedor o contraditório e âmpla

deÍesa.

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

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

As importâncias relativas a multas seÍáo descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneflciária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a mbrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançoes cabiveis, seiam estas administrativas ou

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

PREFEITURA MUNICIPAL
13? 3

ESÍADO DO PARANA

ConsideÍar-se-á iustificado o alraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes Írequentes de energia elétrica e água;

d)enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interÍupção das viâs de acesso às mesmas;

0 acréscimos de volumes ou modificaçoes substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mãode-obra no mercado;

h) atÍasos deconenles de outros serviços e/ou instalaçfu inerentes aos termos contÍatados diretamente pelo

Municipio.

CúUSULA oÉcIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CoRRUPÇÃO

A BeneÍiciária da Ata deve observar e Íazer observar, por seus lomecedores e subcontratados, se admitida

subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitaçã0, de contÍatação e de execuçáo

do objeto. Para os propositos desta cláusula, deÍinem-se as seguintes práticas:

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

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

b) 'pÍática fraudulenta': a falsificâção ou omissão dos fatos, com o objeüvo de inlluenciar o processo de

licitação ou de execução da ata:

c) 'prática colusiva': equemaüzar ou estabelecer um acoÍdo entre dois ou mais licitantes, mm ou sem o

conhecimento de ÍepÍêsêntanles ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artiÍiciais e não-competiüvos;

d) 'prática coeÍcitivâ": causar dano ou ameaçar causar dano, diÍeta ou indiÍetamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participâçâo em um píocesso licitatóÍio ou afetar a execução da

)
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ata;

e) 'pÉtica obstrutiva': (i) destruir, Íalsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçóes ou fazer declarações

falsas aos reprêsentantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente

a apuração de alegações de pÉtica prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seia impedir

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro muttilateral promover inspeção.

Parágrafo Primeiro - Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa Íisica,

inclusive declarando-a inelêgivel, indefnidamente ou por pftEo determinado, para a outorga de contrâtos

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em práticas conuptas, frâudulentas, colusivas, coerciüvas ou obstrutivas ao participar da

licitaçâo 0u da execuçáo um mntÍato fnanciado pelo organismo.

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

paÍa a contratação, deveÉ mncordar e autorizar que, na hipotese da ata vir a ser Íinanciado, em parte ou

integralmente, por oryanismo Íinanceiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo Íinanceiro e/ou pessoâs por ele Íormalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da

ata e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitaçâo e à execução da ata.

cúUSULA DÉcIMA QUINTA. DAS DISPoSIçÔES FINAIS

lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 512022 e a propostâ da empresa classificada em ordem

crescente respectivamente, no cêrtame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições constantes das Leis n" 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçôes peÍtinentes.

CúUSULA DÉCIMÂ SEXTA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jêónimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outÍo, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçâo.

PREFEITURA MUNICIPAL

E, pan firmeza e validade do que Íoi pacluado, lavrou-

representantes das paÍtes, OÍgão Gerenciador e a ben

da âta

No

cl

se a prêsente ata, que depois d

da Ata, e pelo vel

B

13?{

a, seÉ assinada pelos

pelo acompanhamento

4.039.382-0 SSP/PR

1
Leonardo Nunês PeÍeira

Empresa: L N Pereira Casa do Páo

CNPJ: 31.615.940/0001-19

BeneÍiciária da Ata

./) hu447

6
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"'/«t« da

Secretário Municipal AdministraÉo

Secretário lVunicipa de Obras

a Braz de Lima

, Esporte e Cultura

de Saúde

rim Valério

Secretária Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos

^qfu{,#,rls,W

ú,*"mu#.fur^-
Nutricionista CRN '14114/P - Fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato
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ATA DE REGTSTRO DE PREço N.o 3í/2022 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÂO ELETRÔNICO NO 5/2022

O MUNrcÍPo DE NOVA SANTA BÁRBARÂ, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrito no

CNPJ sob n0 95.561.080/000'160, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, represêntâda nesle alo por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portadoÍ do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563.691.409-10, doravante

denominado Ôrgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n"

14712014, Lei Federal n.o 10.520/2002, Decrelo Federal n." 7.89212013 e n' 8.250/2014, Decreto Federal No

3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.6ô6, de 21 de junho de 1993, mm

as altêrâçôes posteriores, em face da classiÍicação dâs propostas apÍesentadas no PREGÃO ELETRÔNICO No

5/2022, homologado pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de

gêneros alimentícios, oferecidos pela êmpresa COMERCIAL BEIRA RIO LTDA, pessoa juridica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob no. 40.138.949/0001-77, am endereço à Rua Monteiro Lobato, 297, Loja 02 -

CEP: 86210000 - Baino: Centro, Jataizinho/PR, neste ato rêpresentada pelo Sr. Valdenir Rosa, inscrito no CPF

sob no. 547.080.799-15, RG n" 39710390, doravante denominado Beneficiária da Ata, cuja proposta Íoi

classificada, observada âs êspecificações, os preços, os quantitativos na licitaÇão supracitada, bem como as

cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIi'EIRA. DO OBJETO

Constitui objeh desta Ata o registro dê pre@s, â eventual aquisição de gêneros alimentícios, parâ suprir as

necessidades das Secretarias Municipais, conforme especiÍicado no ANEIO 01, quê integra o Edital de Pregão

Elêtrônico N." 512022, independentementê de transcÍiçâo. O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os

produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até realizar

licitaÉo específica para adquiÍir um ou mais itens, hipótesê em que, em igualdade de condições, o benêÍiciário

do registÍo terá preferência, nos teÍmos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.66ô/93, reaÍirmada no art. 70, do DêcÍeto n0

6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS

I

LOTE: 006
- Lote 00ô

1 lAmendoim cru embalagem de

lsoo gr.
4335 D'mille UN 155,00 ,85

r
751,75

LOTE: 007
- Lote 007

1

[Amido 

de milho embalagem de794 1.566,00D'mille UN 270,00

ls,8o
LOTE: 013
- Lote 013

1 740 lBala mastigável, sabores

lsortidos, pacote de 600 Gr
Nakinho PCTE 40

I'
295,00 1.888,00

I
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Lole Item Codigo

do

produto

/servrço

Descrição do produto/serviqo lllarca
Co

produto

Unidade

de

medida

0uântidâdê Preço

unitário

Preço total



LOTE: 015
- Lote 015

1 7771 Bismito cream cracker SEM

LACTOSE. Pcte 4009r contém
(Farinha de trigo enriquecida

com feÍro e ácido fólico, amido

de milho, açucar invertido,
gordura vegetal hidrogenada,

sal, feÍmenlo químico,

bicarbonato de sodio,

bicarbonato de amônio e
piroÍosfato dissodim),
melhorador de farinha
(metabissulÍito de sodio),
emulsiÍicante (lacticina de soja)

e aromaüzante.

Liane PCTE '170,00 4,55 773,50

LOTE: 016
- Lote 016

1 I tht Biscoito de leite SEM
LACTOSE. Pcte 4009r contém
(Farinha de tÍigo enÍiquecida
com feno e ácido Íolico, amido
de milho, açucar invertido,
gordura vegetal hidÍogenada,

sal, fermento químico,

bicarbonato de sódio,

bicârbonato de amônio e
pirofosfato dissodim),
melhorador de farinha
(metabissulfi to de sodio),
emulsificante (lacticina de soja)
e aromatizante.

Liane PCTE 200,00 4,25 850,00

LOTE: 0'17

- Lote 017

1 7768 Biscoito de MAISENA SEM
LACTOSE. Pcte 400 gr contém
(Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, amido
de milho, açucâr rnvertido,
gordura vegetal hidrogenada,

sal, fermento químico,

bicarbonato de sodio,
bicarbonato de amônio e
piroÍosfato

dissodim),melhorador de
fârinha (metabissulÍito de
sódio), emulsifi cante (lacticina

de soja) e aromatizante.

Liane PCTE 180,00 4,55 819,00

LOTE: 020
- Lote 020

1 5750 Biscoito, tipo Wafer.

Embalagem mm no mínimo
140 gr. Sabor a definir

Renata PCTE 1.160,00 1,95 2.262,00

LOTE: 023
- Lote 023

1 5259 Bolinho, tipo pronto parâ

consumo. Sabor baunilha com
recheio de chocolâte.
Acondícionado em embalagem
individual de 40 gr.

Sta

EdwiÍge
s

UN 1.080,00 0,92 993,60

:
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LOTE: 030
- Lote 030

1 712 Caldo de galinha 1,01 kg

concentrado em pó, preparado

à base de extrato de came de
frango, proteína vegetal
hidrolisada, condimentos.
Composto de sal, amido,
glutamato monossodico,

açúcar, alho, cebola gordura

vegelal composto de sal,
amido,glutamalo monossodico,

açúcar, alho,cebola, gordura

vegetal, extralo de carne de
frango, acondicionado em

êmbâlagem plástico mm 1 kg.

I embalagem deverá conter
exteÍnamente os dados de
roenuncaÇao e proceoencra,

informaçÕes nutricionais,

número do lote, data de

[alidade, quantidade do
produto, número de registro e
atender as especifi cações
técnicas dos órgãos de
vigilância sanilaria.

Temper

art

PCTE 170,00 6,90 1.173,00

LOTE: 032
- Lotê 032

1 804 CANELA EM PO 100 gr D'mille PCTE '130,00 5,58 725,40

LOTE:033
- Lote 033

1 819 Canjica branca - tipo 1 Pctê ci
500 gramas

D'mille UN 680,00 3,55 2.414,00

LOTE: 035
- Lote 035

1 729 Carnê bovina (acém 2a) Sem
osso, limpa, sem nervos, sem
têndóes, sem aponervroses ê

sem gorduras com

características organolépticas
(cor, sabor, odor
característicos). Apresentar

CertiÍicâdo de lnspeÉo
Estadual/ Federal ou Municipal.

Embalada, dêvidamente

identificada com etiquetas
internas de acordo com a

Legislação vigente e
especificação de prazo de
validade.

D'mille KG 3.125,00 25,85 80.781,25

3
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LOTE: 036
- Lote 036

1 722 Came bovina (moída 2")
Limpa, sem nervos, sem

tendóês, sem aponervroses e

sem gorduras, mm
características organolépticas
(cor, sabor e odor

característims). ApÍesentaÍ
Certificado de lnspecáo
Estaduau FedeÍal ou Municipal.

Embalada, deüdamente
identifi cada com etiquetas
intemas de acordo com a

legislação vigente e
especificaçáo de prazo de
validade.

D'mille Á(, 3.'t10,00 ao aÃ 88.168,50

LOTE: 037
- Lote 037

1 7760 Came bovina em bife
mngelada. Came de pÍimeira

coxão mole. Provenientes de
machos bovinos, sadios,

abatidos sob inspeção
velerinária, livre de parasitas e
de qualquer substância

contaminante. Deve ser
realizada a aparagem retirando

o excesso de gordura e
cartilagêm. Embalada à vácuo,

congelada. Embalada em caixa
de papelão lacrada, com

etiquela de acordo com
legislação vigente, contendo
SlF, nome e endereço do
abatedouro, identifi cação
completa do produto, data de
fabricação, validade e peso

liquido. Produto sujeito à

verificação no ato da entrega
aos procedimentos

administÍativos determinâdos
pela ANVISA.

D'mille KG 900,00 39,15 35.235,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacaoí4lsbotgq:Lbl - www.nsb.or.cov.br
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LOTE: 038
- Lote 038

1 7759 Carne bovina em tiras

mngelada. Carne de primeina

coxão mole. PÍovenientes de
machos bovinos, sadios,

abatidos sob inspeçáo

veterináÍia, livre de parasitas e

de qualquer substância

contaminante. Deve seÍ
realizada a aparagem retirando

o excesso de gordura e
cartilagem. Embalada à vácuo,

mngelada, em cada pacote.

Embalada em caixa de papelão

lacrada, com etiquela dê
acordo mm legislação vigente,

mntendo SlF, nome e

endereço do abatedouro,
idenüfi câÇão completa do
produto, data de fabÍicação,

lvalidade e peso líquido.

Produto sujêito à veÍiÍicação no
ato dâ entrega aos
procedimentos administraüvos

deteÍminados pela ANVISA.

D'mille KG 1,410,00 38,10 53.721,00

LOTE: 042
- Lote 042

1 ô97 Chá mate folhas e talos

tostâdos de eíva-mate, parâ

infusã0. Caixa com no mínimo

2009r

D'mille CX 1.740,00 2,35 4.089,00

LOTE: M3
- Lote M3

1 7757 CHOCOLATE EM PÓ

SOLÚVEL, cacau em pó
solúvel, açúcar e

aromatizantes. Pcte 200 gr

D'mille PCTE 130,00 6,65 864,50

LOTE: 044
- Lote 044

1 I thJ Chocolate granulado 5009 Dona

Jura

UN 100,00 9,95 995,00

LOTE: M6
- Lote 046

1 718 Coco Ralado, pâcote 100

gramas lngredientes: polpa de
coco parciâlmente

desengordurada, desidratada.
Sem adição de açúcar.

D'mille PCTE 290,00 2,55 739,50

LOTE: 047
- Lotê 047

1 723 Colorau (mloríficio) em pó
pacote d 500 gramas.

D'mille PCTE 243,00 3,25 789,75

LOTE: 050
- Lote 050

1 4348 Coxinha da asa de frango
(Drumet)

Lar ntr 2.810,00 13,70 38.497,00

LOTE: 054
- Lote 054

1 h5t I Doce dê abóbora. Caixa com
50 unidades

Bonn CX 35,00 21,70 759,50

LOTE: 05ô
- Lote 056

1 6378 Doce de leite. Caixa com 50

unidades no mínimo 20 gr cada
doce

Bonn CX 35,00 'l 1,85 414,75

LOTE: 058
- Lote 058

1 6379 Doce teta de nega. Caixa com
50 unidades

Bonn CX 36,00 22,75 819,00

5
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LOTE: 059
- Lote 059

1 4353 Ervilha 200 gr Preparada com
vegetais selecionados, e
produzida em conformidade

com a legislação vigente.

Características físicas,
químicas, biologicas e de
embalagem deve
rigorosamente seguir as
normas da legislação

coÍÍespondente. Embalagem
primária em latas com peso

líquido e drenado mm 200 gr,

impresso as idêntificaÉes
complêtâs exigidas por lei.

Fugini LATA 100,00 2,10 210,00

LOTE: 060
- Lote 0ô0

1 4352 Ervilha lata com 2 Kg.

PrepaÍada com vegelais
selecionados, e produzida em
conÍormid ade mm a legislação
vigênte. Caraclerísücas f ísicas,
químicas, biologicas e de
embalagem deve

rigorosamente seguiÍ as
normas da legislação

coÍrespondênte. Embalagem
primária em latas com peso

líquido e drenado com 2 kg,
impresso as identifi caÉes
completas exigidas por lei.

Fugini LATA í00,00 19,95 'í.995,00

LOTE:068
. Lote 068

1 762 FeÍmento biologico seco
utilizado para panifi cação.
Acondicionado em sachets de
'10 (dez)gramas. (caixa com no

mínimo 48x í0gr)

Atalaia CX 52,00 31,85 '1.656,20

LOTE: 069
- Lote 069

1 708 Fermento em po quimico,

embalagem de 100 gr.
D'mille UN 445,00 2,10 934,50

LOTE: 073
- Lole 073

1 719 Gelatina em po sabor a definir

Embalagem com mínimo 20
gramas, caixa com 36
unidades.

La

Rend

LÀ 430,00 tb,t 5 11.502,50

LOTE: 074
- Lote 074

1 7165 Geléia 250 gr. Sabor a deÍinir Aurea UN 50,00 5,80 290,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoírit nsb.pr.qov.br - Itnuu.tt sb. pr.,Iov. br
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LOTE: 075
- Lote 075

1 737 Gêneros alimentÍcios a base de

farinha de anoz Composiçâo
Íarinha de anoz, açúcar,
amido, sais minerais
(cârbonato de cálcio, ÍosÍato de
sódio dibásico, fu marato

íerroso, sulfato de zinco),
vitaminas (vitamina C, niacina,
vitamina E, ácido pantotênico,

vitamina A, vitamina Bí,
vitamina 86, ácido fólico,

vitamina D) e aromatizante
vanilina. Contém Glúten.

Contém traços de lêite.

Embalagem de 400 gramas.

All Nuhi UN 450,00 10,58 4.761,00

LOTE: 07ô
- Lote 076

1 736 Gêneros alimentícios a base de
farinha de milho Composição:

açúcar, amido, sal, sais
minerais, aromalizantes e
vitâminas embalagem de 400
grâmas.

All Nutri UN 450,00 '10,45 4.702,50

LOTE: 082
- Lote 082

1 816 Leite de coco lngredienles:

Leite de coco, estabilizante,
INS 4ô0i, espessante INS 466,
conservantes INS 211, INS 223

e acidulante INS 330. Não

contém glúten. Vidro com 200
ml.

lngacoc
0

VD 50,00 2,50 '125,00

LOTE:084
- Lole 084

1 728 Leite em pó, integral,
instantâneo Sem adição de
açúcar e soro, produto obüdo
poÍ desidrataçáo do leitê de
vaca integral apto para a
alimentação humana mediante
processos tecnologicamente

adequados. Na informação

nutricional o produto deve
conter carboidratos, pÍoteínas,
goÍduras totais e saturadas,

sódio e úlcio. Embalagem de
papel metalizada, peso liquido
de 400 gr.

Polly PCTE 6.610,00 10,60 70.066,00

LOTE: 088
- Lote 088

1 799 Macanão Ave Mana Com
ovos, vitaminado, mmposto de
matéria prima de primeira
quâlidade, sãs e limpâs,
isentas de material terroso,
parasitas. embalado em
pacotes com 500 gr. A
composição centesimal
aproximada deverá ser:
protêínas = 12,fu; lipídios =29;
e glicídios =739

D'mille TE 660,00 2.79 1.841,40
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LOTE: 096
- Lote 096

1 7M Milho para canjiquinha
(quirerinha) Embalagem de 500
gr.

D'mille PCTE 650,00 )a^ 1.430,00

LOTE: 097
- Lote 097

1 739 Milho para pipoca tipo 1

Embal. polietileno atóxico,
transp. d 500 gr.

D'milie PCTE 371,00 3,00 1.113,00

LOTE: 098
- Lote 098

,1

813 Milho verde. Lata com 2 kg Em

conserva (Grãos de milho)

selecionados, oriundos de
plantas sadias. A composiçáo
centesimal aproxrmadâ dêvêrá

ser: proteínas = 3,79; lipídios =
'1,49; e glicídios = 12,159.
Produzido e embalado dêntro

dos padróes legais. Produzido

e embalado conforme

deteÍmina a legislação.
Amndicionado em latas, mm
peso líquido drenado de
aproximadamenle 3,2 kg, com
rótulo conlendo todas as

informa@es do produto

conforme dêteÍmina a
legislação vigente.

Fugini LATA 120,00 2'1,80 2.616,00

LOTE: 099
- Lotê 099

1 754 [,lilho verde. Lata com 200 gr.

Em conserva (Grãos de milho)
selecionados, oriundos de
plantas sadias. A composição
centesimal aproximada deverá
sêr: proteínas = 3,79; lipidios =
1,49; eglicídios = 12,159.

Produzido e embalado dentro

dos padrões legais. Produzido

e embâlâdo conforme
determina a legislaçá0.
Acondicionado em latas, com
peso líquido drenado de
aproximadamenle 200 gr, com
rótulo mntendo todas as
inÍormações do produto

conforme dêtermina a

lêgislação vigente.

Fugini LATA 160,00 2,80 448,00

LOTE: 102
- Lote 102

1 6167 Mistura para bolo pronta de no

mÍnimo 4009. Sabores:
Chocolate, baunilha, laranja,
coco, cenoura, fubá, limã0,
abacaxi, aipim e milho.

Promok
ing

UN 580,00 2,75 1.595,00

LOTE: 103
- Lote 103

1 73 1 Molho de soja, embalagem
contendo no mínimo 900 ml.

Dusul UN 120,00 6,30 756,00

LOTE: 104
- Lote 104

1 3668 Óleo de soja. Embalagem PET
contendo 900m1.

Coamo Elr/B 1.660,00 10,45 17.y7,00

8
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cuaúsuu rencetnq - ol vtcÊlcn
0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de Í2 (doze) meses, a contar da assinalura do mesmo,

mm validade e eficácia legal apos a publicação do seu extnato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

cllúsuLl eumre - oa ooreçÃo onçmeuÁnn
As despêsâs decorrentes desta ata coneráo por conta das seguintes dota@s orçamentárias

Dotaçóes

Exercício

da despesa
Conta da

despesa

Funcional programática Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2022 360 03.001.M.122.0070.2006 0 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2022 520 04.001.06.'125.0080.2007 0 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2022 750 05.001.1 5.452.0090.2008 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 1530 06.001.1 2.306.0200.201 4 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 1540 06.001.1 2.306.0200.201 4 141 3.3.90.32.00.00 Do Exercicio

2022 2420 06.005.1 2.306.0290.2020 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 06.005.1 2.306.0290.2020 111 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 2430 06.005.1 2.30ô.0290.2020 141 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 2640 07.002.1 3.392.0320.2023 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 2730 08.001.10.301.0330.2024 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 2740 08.001.10.301.0330.2024 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3300 09.001.08.244.0380.2030 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3440 09.002.08.244.0400.2032 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2022 u41 09.002.08.244.0400.2032 763 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3442 09.002.08.244.0400.2032 764 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3443 09.002.08.244.0400.2032 /bb 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3570 09.002.08.244.M00.2033 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3580 09.002.08,244.0400.2033 705 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3610 09.002.08.244.0400.2033 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3800 09.003.08.243.041 0.6034 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3890 09.003.08.243.0430.2035 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

LOTE: í05
- Lote '105

1 795 Orêgano desidratado. Pcte

com 2009

D'mille PCTE 155,00 10,94 '1.ôs5,70

LOTE:10ô
- Lote 106

1 4364 Paçocâ de amendoim, pacote

com 50 unidades

Bonn PCTE 36,00 16,00 57ô,00

LOTE: íí0
- Lote 1í0

1 5747 Pimenta do reino, preta, moída

Pcte 30 gr
D'mille PCTE 105,00 8,55 897,75

LOTE: 1'12

- Lote'112
1 6174 Pirulito doce de írulas.

Embalado individualmente,

sabor morango peso unilário
com no minimo 12 gr. Entrega

em pacotes com 50 unidades.

Pecin PCTE 80,00 6,10 488,00

TOTAL 447.í36,55

138{

cúusulA eutNTA - DA vALtDAoE Dos pREços

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) mêses, a contar da assinatura da mesma,
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enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Adminiskação Pública e satisfazendo os

demais Íêquisitos da normâ, Art.57, § 4" da Lei 8.ô66/93 e Art.4 do Decreto no 6.90ô/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, o MunicÍpio de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir os

produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo

através de oulra licitaçáo quando julgar mnveniente, sêm que câiba recurso ou indênização de qualquer espécie

à empresa benêÍiciária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente previstas para

tanto, garanlidos à beneÍiciária, neste caso, o contraditório e a âmpla defesa.

cúusulA sExrA - Do CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

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

- automaticamentê:

- por decuÍso de prazo de vigência;

- quândo não reslarem Íomecedores registrados;

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

cancelado na Ata, por intermédio de processo adminishativo específic0, assegurado o contraditório e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

- comprovar eslar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência dê casos Íortuitos ou de força

maior:

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compôem o cuslo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

preços regislrados deverá ser formulada com a antecedência de í5 (quinze) dias, facultâda à Administração a

aplicaÉo das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o prêço rêgistrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica êxigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- não cumprir as obrigaÉes decorrentes desta Atâ de Rêgistro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata dê Rêgistro

de Preços;

- câractenzâda qualquer hipotese de inexecução totâl ou pârcial das condições êstâbêlecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dêlâ demnentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, junlando-se o

mmprovante aos âutos que deram origem ao registro de preços.

cúusulA sÉnMA - DAs oBRtcAçôEs DA BENEFtctÁnn oe arl
A Beneficiária da Ata obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicâdo estritamenle de acordo com as especificaçôes descritas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem mmo no prazo estabelecido ê quântitativo solicitado pelo Municipio, responsabilizando-se

inleiramente pela entrega inadequada;

- Manter-se regular (documentaÉo obrigatóÍia não poderá estar vencida) durante toda a vigência dâ Ata de

Registro de Preços;

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

fiscais e comerciais, decorrentes da entrega do objeto;

cúusuLA orrAvA - DAS oBR|GAçôES Do MUNtcípo
Caberá ao Município:

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao6)nsb.pr.gov.br - www.nsb v.br
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- prestar as inÍorma@s e os esclarecimenlos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo OÍgão

Gerenciador ou com as especificaçoes constantes do Ato Convocalório, em particular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir dâ âutorização de fomecimento emitida

p€lo Departamento de Compras. Caso a entrega náo seja efelivada nestê prazo, será imediatamente solicitada à

enlrega para o próximo Íomecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplenle as sanÉes previstas na

legislação e neste edital.

cúusULA DÉcmA. Do LocÂL oA ENTREGA

0s produtos deveÍão ser enlregues nos endereços a serem informados nas solicitações de fornecimenlo, em

horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, Írete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

ficando o Município de Nova Santa Báóara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA oÉcIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pâgamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentâçáo 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 creditos tributários federais e à

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relâtivos às contribuiçóes

sociais previstas nas alíneas "a", 'b" e "c'do parágraÍo único do artigo ll da Lei Federal n.o 8.2121991, às

confibuiçôês instituídâs a título de substituiÉo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e CerliÍicado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citâdos, o Município

aguardará a regularização por parte da Beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamênto. Sendo

que o Município de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito banúrio. Deverá conslâr da

nota Ílscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados

indispensáveis para a eÍetivaÉo do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montanlê a pagar os valores conespondêntes a multas, indenizaÉes, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 512022. Nênhum pâgamento será

efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso

gere dirêito a rea,ustamento dê preços ou a correção monetária.

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n'222, Cenro, t 43. 3266.8100, E - 86.250400
Nova Santa Bárbara, Paraná - El -E-mail - licitacao(nlnsb.pr.gov.br - wrvw.nsb.pr.gov.br

CúUSULA DÉCilA SEGUNDA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especifcações constantês do

presente Edital e Anexos, bem mmo da respectiva pÍoposta;

A beneÍiciáriâ dâ Ata ficará obrigada a:

- Não mntratâr sêrvidor pertencente ao quadm do Município, durante a execução do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do obieto destâ ata, salvo se houvêÍ prévia autorização da Administração do

Município de Nova Santa Bárbara.

- Manterêm durante a execução da ata de registro de preços todas as condi@es de habilitação e qualiÍicação

exigidas na licitâção.

cúusuu DÉcmA TERCETRA - DAS sANçoEs AoMrNrsrRATtvAs
0 descumprimento total ou parcial dâs obrigações assumidas pelo ÍomecêdoÍ no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo óÍgão ou entidade usuáriâ, Íesguardados os procedimentos

l1
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legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativâmente, nas seguintes sanFes:
. Advertência;

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

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

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

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

valor conespondente ao íomecimento náo realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhidâ no prazo máximo

de 15 (quínze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitaçao e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinm) anos;

Em quâlquêr hipótese dê aplicação dê pênâlidâdês seÉ assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sanÉes previstâs nesta Ata náo exclui a possibilidadê de aplicação de outras, previstas em Lei,

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

As importâncias relativas a multas sêrão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, enlrelanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançoês cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alteraçóes.

Considerar-seé iustiÍicado o atÍaso no âtendimenlo somente nos seguintês casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes Írequentes de energia elétíca e água;

d)enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços mm materiais devido à interrupção das vias de acesso às mesmas;

0 acÉsdmos de volumes ou modifica@s substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mãoie+bra no mercado;

h) atrasos decorrentes de outÍos serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Município.

CúUSULA DÉCHA QUARTA - DA FRAUDE E DA CoRRUPÇÂO

A BeneÍiciária da Ata deve observar e Íazer observar, por seus fornecedores e subcontralados, se admitida

subcontrâtação, o mais alto pâdrão de éticâ durantê todo o processo de licitaçã0, de contratação e dê execução

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

a) "prática coÍÍupta": oferecer, dar, rêceber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem mm o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execuçáo da ata;

b) 'prática fraudulênh': a falsificação ou omissão dos fatos, mm o objetivo de iníuenciar 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 reprêsêntantes ou preposlos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artiÍiciais e não-compêtitivos;

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

propriedade, visando influenciar sua participação em um pÍocesso licitatóno ou afetar a execução da

alai
e) 'prática obstrutiva': (i) destruir, falsiÍlcar, alterar ou ocultâr provas êm inspeçõês ou íazer declarações

t2
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falsas aos representantes do oÍganismo financeiro multilateral, com o objetivo de impêdir malerialmenle

a apuraçáo dê alegaçoes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção sejâ impedir

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

Parágrafo Primeiro - Na hipótêse de financiamento, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilateral,

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

inclusive declarandoa inelegível, indeÍinidamente ou por prazo determinado, para a outorgâ dê contratos

Íinanciados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

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

Iicitaçáo ou da execução um mntralo financiado pelo organismo.

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

para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótesê da ata vir a ser financiado, em parle ou

inlegralmente, por organismo Ílnanceiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o
organismo Íinanceiro e/ou pessoas por ele formalmênte indicadas possam inspecionar o local de exêcução da

ala e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da ata.

cúusuLA DÉcfiA eurNTA - DAs DrspostçÕEs FTNATS

lntêgram êstá Ata, o edital do Pregão Eletrônico N'512022 e a proposta da empresa classificada em ordem

crescente Íespectivamente, no cêÍtamê supna numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA sEfiA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seia, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.

E, para Íirmeza e validade do que íoi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneÍiciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da âta.

Nova Santâ Bárbara, 08104 12022.

6,..,ro

Claudemir Valério
PreÍeito Municipal - Auloridade Competenle

RG n'4.039.3824 SSP/PR

^t.leógrfuFvr@Mnao6^í7@79]5
VAL D E N I R ROSA:1ru.r,*,ts*1iffiffi *

54708079915

Valdenir Rosa

Empresa: Comercial Beira Rio Ltda

CNPJ: 40.138.949/0001-77

Beneficiária da Atâ

l3
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Secretário Municipal inistração

U1,"*ff--í-*d"çt"
Antônio Tintino da Silva

Secretário l\4un pal de Obras

moni §íraz de Lima

ucação, Esporte e Cultura

uza

Secretária de Saúde

svl a m Valário

Secretária Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos

n

, [+..*v ,] 0u"*a^"-
w Suzimeiry"da Silva Rodrigues

Nuticionista CRN 14'lí4lP - Fiscal responsável pelo acompanhamento do conlrato

t4
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ATA DE REGISTRO DE PREçO N," 32f2022 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNrcO NO 5/2022

O MUNEÍP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade juridica de direito público intemo, inscrito no

CNPJ sob n" 95.5ô1.080/000160, com sede na Rua Watfredo Bittenmurl de Moraes,222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, representada neste alo por seu Prefeilo, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

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

denominado 0rgão Gerenciador, em conÍormidade com a Lei Complementar Federal n.0 123/2006 e n'
14712014, Lei Federal n." 10.52012002, Decreto Federal n." 7.89?2013 e n" 8.250/2014, Decreto Federal No

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

as alteraÉes posteriores, em face da classificação das propostas aprêsentadas no PREGÃO ELErRÔN|Co No

5/2022, homologado pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de

gêneros alimentícios, oferecidos pela empresa ALD(ANDRE SEXÍAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE

ALIMENTOS E MATERIAL DE LIiTPEZA - ElRELl, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

16.579.17410001-90, com enderêço à Rua Dom Pedro ll, 1ô2 - CEP:86210000 - Baino: CentÍo, Jataizinho/PR,

neste ato representada pelo Sr. Alexandre Sextak Batistela Junior, inscrito no CPF sob n0. 800.919.849{0,

RG n' 131810342, doravante denominado Beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificâda, observada as

especiÍicações, os preços, os quantitativos na licitação suprâcitada, bem mmo âs cláusulas e condições abaixo

estabelecidas:

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃo Do oBJETo E PREços REGISTRADoS

ITENS

LOTE: 003
- Lote 003

1 4332 Açúcar ReÍinado 1 kg LOBO

l'
UN í40,00 4,75 665,00

LOTE: 011
- Lote 01 1

1 5752 Azeitona verde sem caroç0,
tamanho grande. Sachê com
'150 gr t'

ALAIA UN 10,00 6,98 69,80

T ryffiryryry
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t. ,.

CúUSULA PRIMEIRA. DO oBJETo

Constitui ob.ieto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de gêneros alimêntícios, para suprir as

necessidades das Secrêtarias Municipais, conforme especificado no ANEXO 0í, que integra o Edital de Pregão

Eletrônico N.' í2022, independentemente de transcriçáo. O Órgão Gerenciador náo se obriga a adquirir os

produtos relacronados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até realizar

licitação êspecífica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário

do Íegistro têrá prêferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada no aÍt. 70, do Decreto no

6.906/03.

Lote Código

do

produtol

serviÇo

DescriÉo do produto/serviço

I
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LOTE: 018
- Lote 018

1 7769 Biscoito doce rosquinha de
chomlate SEM LACTOSE. Pcte

4009r contém (Farinha de kigo
enriquecida com ferro e ácido
fólim, amido de milho, açucar
invertido, gordura vegetal

hidrogenada, sal, fermento
químim, bicaôonato de sódio,
bicarbonato de amônio e
piroÍosfato dissodico),
melhorador de farinha
(metabissulÍito de sodio),
emulsiÍicante (lacticina de soja)
e aromatizante.

LIANE PCTE 220,00 5,48 1.205,60

LOTE:0'í9
- Lote 019

1 7770 Biscoito doce roEuinha de coco
SEM LACT0SE. Pcte 4009r
contém (Farinha de trigo
enriquecida mm ferro e ácido
fólico, âmido de milho, açucaÍ
invertido, gordura vegetal

hidrogênâda, sal, íermento
químico, bicarbonato de sodio,
bicaóonato de amônio e
piroÍosfato

dissódim),melhorador de farinha
(metabissulfito de

sódio),emulsifi cante (lacticina de
soja)ê aromatizante.

LIANE PCTE 170,00 5,80 986,00

LOTE: 02'l
- Lote 021

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

Farinha de trigo fortificada com
feno e ácido fólico, açucar,
gordura vegetal, creme de
milho, açucar invertido, amido,
sal, estabilizante lectina se soja,
Íermentos quimims (

bicarbonado de amônia e de
sódio), acidulânte, ácido lácüco,
aromatizante ê melhorador de
Íarinha protease, (lNS 1101 i)

LUAI\,,! UN 2.835,00 3,43 9.724,05

2
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LOTE: 022
- Lote 022

1 ô9 1 Bolacha (biscoito) salgado água
e sâl Pacote com 400 grâmas

Farinha de trigo fortificada com
feno e ácido fólim, gordura

vegetal (soja palma), amido,
êxtrato de malte, açucar
inveÍtido, sal, fermento
biologico, fermento qu ímico,
bicarbonato de sódio, (lNS 500
ii), acidulante, ácido láctico (lNS
270), melhoradores de farinha
protease, (lNS 1101 i)

metabissulfito de sodio (lNS

223), enzima xilanase.

LUAIV UN 2.040,00 3,17 6.466,80

LOTE: 039
- Lote 039

1 / /o I Came de frango, filezinho,

mngelada, embalagem média
de I kg inspecionada pelo

Ministério da Agricultura.

LAR KG 800,00 16,58 13.264,00

LOTE: 041
- Lote 04í

1 / /5b Carne de porco - pemil sem
osso e couro. Embalada,
devidamente identifi cada com
etiquêtas intemas de acordo

com a legislação vigente e
especificação de prazo de
validade. Apresentar CertiÍicado
dê lnspeção Estadual/Federal

ou Municipal.

IDEAL

SUíNO

KG 2.850,00 14,85 42322,50

LOTE: 071

- Lote 071

1 698 Frango inteiro congelâdo com
miúdos, sem tempero, pesando

entre 1,9 e 2,5k9. Produzidos e

êmbalados de amrdo com as
normâs da legislação sanitária
vigente.

FRANGO

S

MARING

Á

KG 't5,00 aôÂ 134,25

LOTE: 086
- Lote 086

1 4357 Linguiça calabresa deÍumada

lngredientes: Came suina, came
bovina, carne mecanicamente

separada de aves, toucinho,
proteína textuÍizada de soja, sal,
leite em pó, aÇúcar, pimentas:

Calabresa e prela, exlrato de
anoz Íermentado, regulador de
acidez lactato de sodio
(lNS325), estabilizante
poliÍosÍato de sodio (lNS452i),

realçador de sabor glulamato
monossodico (1NS621,

antioxidantes: Eritorbato dê
sódio (lN531ô) aromas: Natural
de fumaça e de pimenta preta,

conservadores: Nitrato de sódio
(lN5250) e nikato de sódio
(lNS251) e corante natural
carmim (lNS120).

FRIOS

LONDRIN

A

KG 360,00 18,20 6.552,00

3
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LOTE: 092
- Lote 092

1 717 Maionese Frasm plásüco

emulsáo cremosa oblida com

ovos e óleos vegetais com
condimentos, substância

mmestível sem corante, 500 gr

SUAVIT UN 130,00 2,50 325,00

LOTE: Í09
- Lote 109

1 711 Peito de Frango, sem tempero,
mm pele e osso. Produzido e
embalado em conÍormidade com
as normas da legislação

sanitária vigenle.

FRANGO

S

MARING

Á

KG 2.730,00 10,98 29.975,40

LOTE: 116
- Lote 1í6

1 4368 Queüo paÍmesão ralado

Elaborado com leite, fermento
láctico, malho, sal e
conservador ácido sórbico.
Embalagem 509

SELETI PCTE 60,00 1,88 I 12,80

LOTE: 'l'17

- Lote 117

1 4369 Queijo, Tipo Mussarela de leite

de vaca de boa qualidade, não
pÍensado, de consistência semi
dura, rígida, texlura compacta,
com odor e sabor suave e
levemente salgado. FATIADO

CAMPO

VIVO

KG 117,00 32,85 3.843,45

LOÍÉ:122
- Lote í22

1 /D I Rosquinha de coco 4009
Biscoito doce sem recheio;
rosquinha de coco; de farinha de
trigo, gordura vegetal, sal;
âçúcar e outras substancias
pêrmitidas;

LUAN PCTE 2.500,00 3,30 8.250,00

LOTE: '123

- Lote'123
1 706 Sal refinado Com iodato

potássio, conforme legislaçã0,
sem umidade, acondicionado

embal. polietileno atoxico, 1 kg

POP PCTE 533,00 0,94 501,02

LOTE: '125

- Lote 125

1 734 Salsicha Came mecanicamente
separada de ave e suíno, água,
proteína de soja, sal iodado,
amido, regulador de acidez,
glicose, estabilizante,

condimentos naturais, corânte
natural, antioxidante e
conservante.

Ir/ANA 3ô5,00 8,70 3.175,50

TOTAL 127.573,17

CLAÚSULA TERCEIRÂ - DA VrcÊNCN
0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preps será de 12 (dozê) meses, a contar da assinatura do mesmo,
com validade e eÍicácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa
Bárbara.

cLAúsuLA QUARTA - DA DoTAçÃo oRçAltENTÁRn
As despesas decorrentês desta ata conerão poÍ conta das seguintes dotações orçamentarias:

1393
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2022 360 03.001.04.1 22.0070.2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 520 04.001.06.1 25.0080.2007 .3.90.s0.00.00 Do Exercício

2022 750 05.001.15.452.0090.2008 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 1530 06.00í.1 2.306.0200.201 4 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 1540 06.001.12.306.0200 2014 141 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 2420 06.005.1 2.306.0290.2020 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 t+25 06.005.1 2.306.0290.2020 111 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 2430 06.005.1 2.306.0290.2020 141 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 2640 07 .002.1 3.392.0320.2023 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 2730 08.001.10.301.0330.2024 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 2740 08.001.10.301.0330.2024 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3300 09.00í.08.244.0380.2030 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3440 09.002.08.244.0400.2032 0 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2022 J44 I 09.002,08.244.0400.2032 763 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3442 09.002.08.244.0400.2032 764 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3443 09.002.08.244.0400.2032 /bb 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3570 09.002.08.244.0400.2033 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3580 09.002.08.244.0400.2033 705 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3610 0s.002.08.244.0400.2033 741 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2022 3800 09.003.08.243.041 0.6034 0 3.3.90.30.00,00 Do ExercÍcio

2022 3890 09,003.08.243.0430.2035 0 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

CúUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREçOS

A presênte Ata dê RêgistÍo de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contâr da assinatura da mesma,

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

demais requisitos da norma, AÍ1. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade dêsta Ata de Rêgistro de PÍeços, o Município de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir os

produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Prêços, podendo fazêJo

alravés de outra licitação quando julgaÍ conveniente, sem que caiba recurso ou indenizaçáo de qualquer espécie

à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ala, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para

tanto, gâÍantidos à benêÍicráriâ, nêstê câso, o contraditório ê a ampla dêfesa.

CúUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá seÍ câncelada pela Administrâção:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restârem fornecedores regiskados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse públim. O Proponente terá o sêu rêgistÍo de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo êspêcífico, assegurado o conlraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

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

maior;

- o seu preço regiskado se tomar, comprovadamente, inexequível em Íunçáo da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos Íornecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Adminisha@o a

aplicaÇão das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido. 
5
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- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- nâo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar supêrior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habililação ou qualificação tecnica exigida no processo licitatório;

- por razões de inleresse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações decoÍrentes desta Ata de Registro de Preços;

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

de Preços;

- caraclerizada quâlquer hiÉtese de inexecução total ou parcial das condiçóês estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicaçáo do cancelamênto do preço regishado, nos

casos previstos, será feila pessoalmente ou por corespondência com aviso de recebimento, juntando-se o

mmprovanle aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusulA sÉnuA - DAs oBRtcAçoEs DA BENEFTcTÁnn oa atl
A Beneficiária da Ata obrigar-se-á a:

- Enlregar o produto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍica@es descritas no Termo de ReÍerência

- ANEXo 01, bem como no prazo estabêlecido e quantitativo solicitado pelo Município, responsabilizando-se

inleiramente pela entrega inadequada;

- Manter-se rêgular (documentação obrigatória não podeÍá estar vencida) durante loda a vigência da Ata de

RegisÍo de Preços;

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

flscais e comerciais, deconentes da entrega do objeto;

CúUSULA oITAvA - DÂS oBRIGAÇoEs Do MuNrcíPO

Caberá ao Município:

- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentês âo objeto, que venham a ser solicitado pela beneÍiciária

da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadâmente ou em desacordo com as orientaçóes passadas peb Órgão

Gerenciador ou com as especificaçoes constantes do Ato Convocâtório, em particular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA DÉCIMA - Do LocAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaçóes de Íornecimento, em

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

flcando o Município de Nova Sânta Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCMA PRIMEIRA - Do PAGAMENTo

0 pagamento oconerá em até o 30 (trintâ) dias após a entrega dos produlos, medianle apresentação da nota

Íiscal ammpanhada da cêrtidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ê

pela ProcuÍadoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referenle a todos os créditos tributários federais e à

Dívida Ativa da União (DAU) por êlas administÍados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes

sociais previstas nas alíneas "a",'b" e "c'do parágraÍo único do artigo 11 da Lei Fêderal n.o 8.2121991, às

contribuiçóes instituÍdas a título de substituição, e às contribuiçóes devidas, por lei, a lerceiros e CertiÍicado de

6
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CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias útêis, contados a partir da autorização de Íornecimento emitida

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

entrega parâ o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplenle as sançóes previstas na

legislação e nestê editâ1.
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cúusuu oÉcrnA SEGUNDA - DAs coNDrcoEs GERAIS A sEREM ATENDTDAS

A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de amrdo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Não contrataÍ servidor peÍtencente ao quadro do Municipio, durante a execuçáo do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ala, salvo se houver prévia autorização da Administração do

Município de Nova Santa Bárbâra.

- Manlerem durante a execuÉo da ata de rêgistro de preços todas as condiçóes de habilitação e qualiÍicação

exigidas na licitaçã0.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fomecedor no momento da exêcução da Ata

de Registro de Preços, sem justiÍicativa acêilâ pelo órgáo ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

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

. AdvêÍtênciâ;

. Multa de í 00/o (dez por cento) sobre o valor estimado totâl do atâ, em caso de recusa do 1.0

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

. Multa de 0,3% (zero vÍrgula hês por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em alraso, âté o

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

valor correspondentê ao fornecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

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

. Suspensáo lemporária do dirêito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública,

por prazo dê até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicaçáo 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 Lêi,

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

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamenlos a serem eÍetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entrelanto, conÍorme o caso processar-sê a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem preluízo das demais sanções cabíveis, sejâm estas administrativas ou

penais, previstas na Lêi no 8.66ô/93 e alteraçóês.

7
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Regularidade de Situâção junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, o Município

aguardará a regularizaÉo por parte da BeneÍiciária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo

que o Município de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá mnstar da

nota Ílscal o nome do banco, agência e o N" da mnta banúria receptora do depósito, e/ou oulros dados

indispensáveis para a efetivação do pagamento. 0 Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores mrrespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Elehônico n" 5D022. Nenhum pagamento será

eÍetuado a beneficiária da Ala enquanto pendente de liquidaçâo qualquer obrigação ínanceira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a correçâo monetária.

Considerar-se-á justificado o âtraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;
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c) mrtes frequentes de energiâ elétrica ê águâ;

d)ênchentes;

e) impedimento de suprir os serviços mm materiais devido à interrupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modiÍicaçôes substanciais nos matêriâis;

g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de+bra no mercado;

h) atrasos deconentes de oulros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados direlamente pelo

Município.

cúusuu oÉcrmA oUARTA - DA FRAUDE E DA coRnunçÃo
A BeneÍiciária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida

subconlrataÇão, o mâis alto pâdrão dê éticâ duranle todo o processo de licitaçáo, dê contratação ê de execução

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

â) 'prática coÍrupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direla ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execuÉo da ata;

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

licitação ou de execução da ata;

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

conhecimento de rêpresenlantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artiíciais e não-competitivos;

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

propriedade, visando influenciar suâ participâçâo em um processo licitatório ou aÍetar a execuçáo da

ata;

e) 'pnática obstrutiva': (i) destruir, falsiÍicar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declaraçÕes

falsas aos reprêsentantês do organismo Íinanceiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente

a apuraçao de alegaçoes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir

matêriâlmentê o êxercício do direito de o organismo financeiro mulülateral promover inspeçã0.

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

mediante adiantamênto ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa Íísica,

inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos

Ílnanciados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em práticas comrptas, fraudulentas, mlusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitação ou da execuçáo um contrato financiado pelo organismo.

8
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Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acimâ, o licitante vencedor, mmo mndição
para a contratação, deverá mncordar e autorizar que, na hipótese da ata vir a ser Íinanciado, em parte ou

inlegralmente, por organismo Íinanceiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o
organismo Íinanceiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de êxecução da

ata e lodos os documentos, contas e registros relacionados à licitaÉo ê à execução da ata.

cúusuLA oÉcmA eurNTA. DAS DtspostçÕEs FtNAts

lnlegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico N" 5i2022 e a proposta da empresa classiÍicada em ordem

cÍescente respectivamente, no certame supra numeÍado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições constantes das Leis n"'10520/2002, 1ei8.666/'1993 e demais legislações pertinentes.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao(c,nsbot4pttbt - www.nsb.or.gov.br.
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CúUSULA DÉCffiA SEXTA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., mm renúncia de qualquer outÍo, por mais

privilegiado quê sêja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitâÉo.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

represenlantes das partês, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ala.

Nova Santa Bárbara, 0810412022.

o'E ro

Claudemir Valério
Prefeito Municipal - Autoridade Competente

RG n'4.039.382{ SSP/PR

ALEXÂNDRE 
^'.Àôdo 

& t*tu <,teíal

sExrAK BATTsTELÂ +§ü** *^'
JUNIOR:80091 9849 r.,NPn:merea.eao

gO o.dôr 2022.0..0a r 2or i5

Alexandre Sextak Batistela Junior

Empresa: Alexandre Sextak Batistela Junior - Comercial de Alimentos e lVaterial de Limpeza - Eheli

CNPJ: 16.579.174/000'1-90

BeneÍlciária da Ata

no

Secretário Municipal de miniska@o

§I

.C-6,-f,í*"d.tfu
Antônio Tinti da Silva

Secretário Mun lde Obras

Simoni de Lima

Secretária Municipal ucaçã0, Esporte e Cultura

Souza

pal de Saúde
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Valério

Secretária Municipal de Assistência Social, do Trabalho e GeraÉo de Empregos

$u,..*, 5 A**"t**
\-/ Suzimeiry da Silva Rodrigues

Nutricionista CRN '14'lí4lP - Fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato

r0
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ATA OE REGISTRO DE PREçO N." 332022 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" 5/2022

O MUNICÍP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrito no

CNPJ sob n" 95.561.080/000160, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

BárbaÍa - Paraná, CEP - 86250{00, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portador do RG n' 4.039.382{ SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563.691.409-10, doravânte

denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n'
1472014, Lei Federal n.0 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n" 8.250/2014, Decreto Federal No

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

as alterações posteriores, em face dâ clâssificaÉo das propostas apresenladas no PREGÃO ELETRÔNlco N"

5/2022, homologado pelo Prefeito Municipal, que RESoLVE registrar os pÍeços para eventual aquisição de

gêneros alimentícios, oferecidos pêlâ êmpÍesa VILMAR DE SOUZA DIAS, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob no. 10.318.911/0001-15, mm endêreço à Avenida XV de Fevereiro,213 A - CEP: 86300000

- Bairro: Centro, Comélio Procópio/PR, neste ato representada pelo Sr. Vilmar de Souza Dias, inscrito no CPF

sob no. 499.522.779-20, RG n' 3.625.698-2, doravante denominado Beneficiária da Ata, cuja pÍoposta foi

classiÍicada, observada as especiÍica@es, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as

cláusulas e mndições abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desta Ala o Íegistro de preços, a eventual aquisição de gêneros alimentícios, para suprir as

necessidades das Secretanas Municipais, conÍorme especiÍicado no ANEXO 0í, que integra o Edital de Pregão

Eletrônico N.' 5/2022, independentemente de transcriÇão. O Ôrgão Gerenciador não se obriga a âdquirir os

produtos relacionados do licitante vencedor, nem nâ quantidâde indicâda no ANEXO 01, podêndo até realizar

licitação especifica para adquirir um ou mais itens, hipôtese em que, em igualdade de condições, o beneficiário

do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art.70, do Decreto n0

ô.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFIcAçÃo Do oBJETo E PREçoS REGISTRADOS

ITENS

irlaÍca do
produto

Quantidade Preço

unitário

Preço total

NOVA SANTA BARBARA 1400

Lote Item lCódigo lDescriçao

ldo I

lnroduto/l
Iservrco I

Unidâd€

medida

I
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LOTE:

005 - Lote

005

1 7758 ALMÔNDEGA BoVINA
CONGELADA (159) produto

composto por came bovina,

água, cebolâ, proteina de sola,
faÍinha de roscâ, sâ|,

condimentos naturais e outros
componentes característims do
produto. Congelado

individualmente (lQF). 0 produto

deve apresentâr-se
anêdondado, com coloração
manom clara, textuÍâ mâcia,
odor e sabor característico. Deve

eslar acondicionado em
embalagem primária de
poliêtleno atóxica, trânsparente
e resistente, com etiqueta
interna de identiÍicaçáo, mm
vedaÉo teÍmossoldada, com
peso líquido de 2Kg de produto.

Não apÍesentar perfura@s. A
embalagem secundária deve ser
caixa de papelão ondulada
ÍêÍorçâdâ, lacrada com fita

adesiva, sem apresentar danos,

ê identificada mm etiqueta

testeira contendo inÍoÍmaíoes
sobre o produto e empresa. No
momento da entrega o produto

deve âpÍesentar validade
mínima de 3 meses.

BRASIL

BURGUE

R

BRASIL

BURGUE

R

KG 700,00 22,80 15.960,00

L

0

0

OTE

0

0

Lote

1 4337 Atum sólido êm óleo. Lata 1709r
Atum, ólêo de soja, água, sal e
exkato vegetal em pó. Contém
traços dê soja. Pode conter
traçrs de aipo, geÍgelim e leite /
derivados. Nâo contém glúten.

EEIRA
ALTA
BEIRA
ALTA

UN 10,00 7,62 76,20

LOTE:

02ô - Lote

026

1 6885 Bombom sortido. Caixa com no
mínimo 250 grs com as
miniaturas de chocolate,
bombom de chomlate com leite
e crocanle, bombom recheado
dê câramelo e leite mâltado,

bombom de chocolâle com
recheio de morango, bombom de
chocolatê com cobeÍtura de
flocos, bombom recheado com
mco, waíer mbeÍto com
chocolate mêio amârgo,

bombom de chocolate recheado
de amendoim caramelizado.

CLASSY

CLASSY

UN 1.380,00 700 11.026,20

2
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NOVA SANTA BARBARA 1102

LOTE:

028 - Lote

028

1 9345 Café em pó homogêneo, torrado
e moído. CLASSIFICAÇAO
SUPERIOR Embalagem a vácuo

com 500 gramas.

ODEBRE

CH

ODEBRE

CH

PCTE 2.040,00 14,15 28.866,00

LOTE:

029 - Lote
029

1 4339 Caldo de carne com 6 tabletes
de 57gr

APTI

APTI

UN 80,00 1,40 112,00

LOTE:

031 - Lote
031

1 4340 Caldo de Galinha, com 12

tabletes de 1 l4gr
APTI

APTI

UN 15,00 2,65 39,75

LOTE:

055 - Lote

055

1 6649 Doce de amendoim tpo paçoca

rolha embâlada individualmente

êm embalagem plástica ou pâpêl

impermeável, cada unidade deve
conter no minimo 189, contendo
extemamente os dados de
identifi cação e procedência,

númeÍo de lote, data de

íabricaçao, quantidade do
produto. Pacote com 50
unidades.

LAZARI

LAZARI

PCTE 35,00 19,80 693,00

LOTE:

061 - Lote

061

1 3662 Extrâto de tomate, concentrado,
tradicional, mm no minimo 840
gramas.

VAL VAL UN 545,00 6,90 3.760,50

LOTE:

077 - Lote
077

,1

7'166 Goiabada embalagem com

mínimo 350 gr
VAL VAL UN 30,00 4,78 143,40

LOTE:

078 - Lote
078

1 4355 Goma de mascâr Com recheio
líquido sabor artificial de tutti-
frutti, colorida
artiÍicialmente.:Açúcar, xarope
de glimse, goma base, óleo
vegêtal, aromatizante,

umectantesi glicenna e
triacetina, corante artiÍicial:
vermelho 40, acidulanlê: ácido
cítico. Náo contém glúten. Valor
energético: 16kcâ1, CaÍboidratos:
49 Proteínas: 09, Gorduras

totais: 09, GorduÍas saluradas:
09, Gorduras hans: 09, Fibra

alimentar: 09, Sódio:omg,
Valores diários com base em
uma dieta de 2.000 calorias.
Embalagem: 1 caixa com 60
unidades individuais Peso
líquido: 3009

TOFFAN
o
TOFFAN
o

CX 70,00 10,55 738,50

LOTE:

079 - Lote
079

1 5266 logurte com polpa de frutas
Sabor coco e moEngo. 5409r
Bandeja com 6 unidades.
Contém glúten.

CAROLIN
A
CAROLIN

A

UN 50,00 5,36 268,00
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CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCÁ

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validadê e eÍicácia legal após a publicação do seu extÍato no Diário OÍicial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

As despesas demnentes dêsta ata correrão por conta das seguintes dotações orçamentárjas:

Dotaçóes

Exercício

da despesa
Conta da
despesa

uncional programática Fonte de
recurso

Grupo da íonte

2022 360 loe.oor.o+.rzz.oozo.zooo Do ExercÍcio

2022 520 lO+.OOr.OO.rZS.OOaO.ZOOZ o F.3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

2022 750 lOS.OOr.rS.+SZ.OOSO.ZOOA 0 13.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 1530 IOO.OO1.TZ.OOO.OZOO.ZOT+ o F.3.90.32.00.00 Do Exercicio

2022 1540 lOO.OOt.rZ.IOO.OZOO.ZO1+ 141 lO.r.SO.rZ.OO.OO Do Exercício

2022 2420 IOO.OOS.TZ.aOO.OZSO.ZOZO o b.3.eo.s2.oo.oo Do Exercício

2022 2425 IOO.OOS,TZ.aOO.OZSO.ZOZO 111 le.a.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2022 2430 pO.OOS.TZ.aOO.OZSO.ZOZO 141 le.e.SO.3Z.OO.OO Do Exercício

2022 2640 IOZ.OOZ.,l3.SSZ.OaZO.ZOZS o b.3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

2022 2730 IOA.OOr.rO.SO1.OISO.ZOZ+ o p.3.9o.3o.oo.oo

2022 2740 IOS.OOr.rO.:Or.O:aO.ZOZ+ 303 lS.S.SO.So.Oo.oo Do Exêrcício

2022 3300 los.oor.oe.z+a.osao.zoso o F.3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

2022 3440 IOS.OOZ.Oa.Z+a.O+OO.ZOTZ o b.3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

2022 u41 IOS.OOZ.OA.Z«.0+OO.ZOaZ 763 la.a.SO.rO.OO.OO Do Exercício

:l

LOTE:

095 - Lote

095

1 4360 Massa para pastel Rolo com

5009. lngredientes: Farinha de

trigo, gordura vegetal

hidrogenada, sal, açúcar,

urucum e cúrcuma (mrantes
naturais) e sorbato de potássio

(conservante). Contém glúten.

IBIMASS

Aõ
IBIMASS

AS

ROLO 100,00 Ã to 519,00

LOTE:

118 - Lote

1'18

1 6394 Refresco em pó instantâneo

Adoçado. No mínimo 25 gÍ.

Varios sabores.

AUREA

AUREA

UN 30,00 0,70 21,00

LOTE:

120 - Lote

120

1 4370 Refrigerante 2,5 litros - fardo
com 06 unidades

ANTARTI

CA
ANTARTI

CA

FD 90,00 40,20 3.618,00

LOTE:

126 - Lote

126

1 6169 Suco concentrado. Embalagem

500 Ml lngrediente: Agua

conservadoras, metebissulfato

de sódio e benzoato de sódio,

acidulantes ácido cítrico.

Sabores laranja e maracujá.

DA

FRUTA

DA
FRUTA

UN 100,00 6,20 620,00

LOTE:

132 - Lote
tJt

1 802 Xârope artiÍiciâl sabor groselha,

embalagem de 1 Litro

GROSEL

HA

GOSELH

A

UN 20,00 8,80 '176,00

TOTAL 66.637,55
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2022 3442 los.ooz.oa.z«.0+oo.zo:z lzo+ la.e.so.ro.oo.oo Do Exercício

2022 3443 los.ooz.oa.z++.oaoo.zosz lzoo ls.a.so.ro.oo.oo Do ExercÍcio

2022 3570 los.ooz.oo.z++.0+oo.zoos lo lr.r.so.so.oo.oo Do ExercÍcio

2022 3580 los.ooz.oa.z++.0+oo.zoaa lzos ls.s.so.eo.oo.oo Do Exercício

2022 3610 los.ooz.oa.z«.0+oo.zoer lt+t le.r.so.ao.oo.oo Do Exercício

2022 3800 los.oor.oo.z+e.oaro.oor+ lo ls.s.so.ro.oo.oo Do Exercício

2022 3890 los.ooe,oo.zas.oleo.zoas lo lr.s.go.eo.oo.oo Do Exercicio

CúUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata dê Rêgistro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar sê mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e salisfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Dêcreto n0 6.906/03. Durantê o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Nova Santa Bárbara, náo será obÍigada a adquirir os

produtos rêferidos na Cláusula segunda êxclusivamente pêlo Sistêma de Registro de Preços, podendo fazê{o

através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recuBo ou indenização de qualquer espécie

à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ata, na ocorrência dê alguma das hipótêses legalmente previstas para

tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla deÍesa.

CúUSULA SEXTA . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Regisko de PrEos poderá ser cancelada pela Administração:

- automaücamênte:

- por decurso de prazo de vigênciai

- quando nâo restarem fornecedoÍês registrados;

- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente lerá o seu regislro de prêços

cancelado na Ata, por intermedio de processo adminishativo especifim, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar eslar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos foÍtuitos ou de força

maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadâmente, inexequível em função da elevação dos pÍeços de

mercâdo dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancêlamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de '15 (quinze) dias, facultada à Adminislraçáo a

aplicaçao das penalidades previstas no edital, caso nâo aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gêrenciador, quando a vencedorâ:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste sê tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer mndição de habilitaçâo ou qualiflcação tecnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas ê iustiÍicadas;
- não cumprir as obngações decorrentes desta Ata de Registro de Prêços;

- não comparecer ou se rêcusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconenles desta Ala de Registro

de Preços;

- caracleÍiz.ada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconêntes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

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

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.
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cúusuLA otrAvA- DAS oBRrcAçoEs oo tuuHtcipto

Caberá ao iríunicípio:

- pÍestar as informações e os esclarecimentos, aünenles ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneÍiciária

da Ata;

- Íejeitar os produlos entregues êquivocadamente ou em desacoÍdo com as orienlaçóes passadas pelo Órgâo

Gerenciador ou com as especiÍicaçÕes constantes do Ato Convocatório, em particulâÍ, de seu ANEXO 01.

cúusuu oÉcluA. Do LocAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos endêreços a sêrem informados nas solicitaçoes dê fomecimento, em

horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

Íicândo o Município dê Nova Santa Báóâra isenta de quaisquer responsabilidades.

cúusuu oÉcIIrTA PRIMEIRA - Do PAGAMENTo

O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentâçâo da nota

fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuiadoria-Geral da Fazenda Nacionâl (PGFN), rêfêrênte a todos os créditos tributários federais e à
Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos kibutários relativos às mntribuiçóes

sociais previslas nas alineas "a', "b" e .c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.212i1991, às

contribuiçoes instituidas a titulo de substituiçao, e às contíbuições devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de

Regulaíidade de Situaçao junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, o Município

aguardará a regularizaçáo por parte da Beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sêndo

que o Município de Nova Santa Bárbara íará o devido pagamento mediante deposito bancáÍio. Deverá constar da

nota Íiscâl o nome do banco, agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados

indispensáveis para a eíeüvação do pagamento. O Município de Nova Santa Báóara poderá deduzir do

montante a pagar os valores corrêspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 5/2022. Nenhum pagâmento será

eÍetuado a beneficiária da Ata enquanto pendênte de liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso

gerê dirêito a rêajustamento de preços ou a correçáo monetária.

CúUSULA DÉclMA SEGUNDA - DAs coNDIcoEs GERÂIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍiciária da Ata deverá obedecer às seguintes êxigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produlos, de acordo com as especiÍica@s constantes do
presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;
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- Entrêgar o produto adiudicado estritamente de acordo com as especiÍicações descritas no Termo de RêÍerência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Município, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

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

Registro dê PÍêços;

- Responder por todo o ônus reÍerente à entrega dos produtos, tais como, êncargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais, decorrentes da entrega do objeto;

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

O prazo de êntrega será de até 05 (cinco) dias úteis, mntâdos â paÍtir dâ autorização de fornecimenlo emitida

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

entrega para o próximo fomecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sançÕes prêvistas na

legislâção ê nêste êdital.
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A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Não conlratar servidor pertencente ao quadro do Município, durante a execução d0 objeto conlratado.

- Não veicular publicidade acêrca do obieto desta ata, salvo se houver prévia autorizaÉo da Administração do

Município de Nova Santa Bárbara.

- Manlerem durante a execuçáo da âtâ dê regisko de preços todas as condições de habilitação e qualificação

êxigidas na licilação.

cúusur-l oÉcrrrrA TERcETRA - DAS saNçoes mutHtsrRATrvAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidâs pelo fomecedor no momento dâ execuÉo da Ata

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

legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sânções:

r Advertência;

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

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

o Multa de 0,3% (zero vírgula tÉs por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em akaso, alé o

máximo de '10% (dez por cento), incidenles sobre o valor estimado da contÍatação, além do desconto do

valor conespondente ao fornecimento não realizâdo pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oÍcialmentei

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à AdministraÉo Pública,

por prazo de até 05 (cinm) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades seÍá assegurado ao fomecedor o contmditório e ampla

defêsa.

A aplicação das sanÉes previstas nesta Ata náo exclui a possibilidade de aplicaÉo de oukas, prêvistas em Lei,

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

As importâncias relativas a multas seráo descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneficiária da Ata,

podendo, enketanto, conformê o caso processaÊse a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sêjâm estas administrativas ou

penais, pÍevistâs na Lei n0 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justificado o atÍaso no atêndimento somente nos seguintes casos:

a)greves;

b) epidemias;

c) cortes frequenles de energia elétrica e água;

d)enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços mm materiais devido à intenupção das vias de acêsso às mesmas;

0 acréscimos dê volumes ou modiÍicaçoes substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de maleriais e/ou mãGde{bra no mercado;

h) akasos deconentes de outros serviços ê/ou instalação inerentes aos lermos contratados diretamente pelo

Municipio.

cúusuLA DÉctMA eUARTA - DA FRAUDE E DA coRRUpçÃo
A Beneficiária da Atâ dêvê observar e Íazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida

submntralação, o mais alto padrão de ética duranle todo o processo de licitaçã0, de contratação ê dê execução

do objelo. Para os proÉsitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) 'pÍática conupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretâmente, qualqueÍ vantagem com o

objeüvo de influênoar a ação de servidor público no processo de licitaÉo ou na execução da ata;
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b) 'prática fraudulenta": a Íalsificaçáo ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execuçáo da ata;

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

conhecimento de represenlantes ou prepostos do óÍgão licitador, visando estâbelecer prêços em niveis

artifi ciajs e não{ompetitivos;

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

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

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

falsas aos representântes do organismo Íinanceio multilateral, com o obietivo de impedir materialmente

a apuraÉo de alegaçoes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção se.ia impedir

materialmente o exercício do direito de o organismo ínanceiro multilateral promover inspeção.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese de Íinanciamento, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma êmpresa ou pessoa física,

inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos

financiâdos pelo organismo se, êm qualquer momento, constâtar o envolvimento dâ êmpresa, diretamente ou por

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

licitação ou da execução um mntrato Íinanciado pelo organismo.

Parágrafo Sêgundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condiÉo
para a contrataÇão, deverá concordar e autorizar que, na hipótese da ata vir a ser financiado, em parte ou

integralmente, por organismo Íinanceiro multilateral, mediantê adiantamento ou reembolso, permiürá que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele ÍoÍmalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da

ata e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitaÉo e à execuÉo da ata.

cúusuLA DÉcrMA eurNTA. DAS DrspostçoEs FrNArs

lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico N" 5/2022 e a proposta da empresa classiflcada em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições constantes das Leis n" 1052012002, lei 8.666/1 993 e demais legislaÇões pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvrdas oriundas desta licitaÉo.

E, para firmeza e validade do que foi pacluâdo, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada peios

representantes das partês, Orgão GeÍenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bárbara ,0810412022.

:ffi;;';'iL", §l
9G

Claudemir ValéÍio
Prefeito Municipal - Autoridade Competente

RG n" 4.039.382-0 SSP/PR

1r0?

8

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 326ó.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - Iicitacao(4.lnsb.pr.gov.br - rvrvw.nsb.or.gov.br

NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL



l*
PREFEITURA MUNICIPAL

ESÍADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

n 0

1{08

vtLMAR DE SOUZA il'iliÍ'ot"*o'n"p"'
Dt AS:499 5227 7 920 35;:3#í1T,, :5, :m { j.m.

Vilmar de Souza Dias

EmFesâ: Vilmar de Souza Dias

CNPJ: 10.3'18.911/000Í15

Bêneficiáía da Ata

o

istraÉo

d".9/,
Secretário Munici

a Silva

dê Obras

Secretária Municipal de

de Lima

, Esporte e Cultura

I de Saúde

m Valérioa

Secretária Municipal de Assistência Social, do Trabalho e GeÍação de Empregos

Ar&\
Rodrigues

Nutricionista CRN 14114/P - Fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato

Qr*"r*-* 9
\) §uzmeiry aá Súa
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ATA DE REGTSTRO DE PREçO t{.'342022 -PilNSB

REFERENTE Ao pnrcÃo errnônrco tt. st2022

1d09

O nUUClptO DE ilOVA SÂraTA BÁRBARA, corn personalidade jurídica de dircito prilico intemo, inscrito no

CNPJ só n0 95.561 .080000í 60, com sede na Rua WalfÍedo BittencouÍt de Moraes, 222 - Cenfo, Nova Santâ

Bárbara - Paraná, CEP - 8625Sm0, repÍesentada neste eb por seu fteÍeito, Sr, daudemir Valédo, brasileiro,

casado, poÍtadoÍ do RG n' 4.039.362-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.,()9-10, doravante

denominado Ôrgão Gaenciador, em cuúormidade corn a Lei Complementar Federd n.o'1231200ô e n'
fi7tm14, Le Federal nJ í0.5202002, DecÍelo Federal n.o 7.892013 e n' 8.25020í4, DecÍeto Federal N0

3.555/00, D€cÍ€to Municipal no (N12009 e, no que couber, a Lei Fedeml rf 8.ô66, de 21 de.iunho de 1993, com

as dteraçoes pocfieÍixes, em tace da dassiÍEaçáo das pÍoposbs apresentadas no PREGÂo ELEfRÔilrco il'
S20ã1, hanologatto pdo PÍêfeito Municipal, que RESOL\IE Íegistrar c píeços para eventual aquisiÉo de

gênerm alimentícios, oíeteclJos p€la emp.esa ATACADAO FARIiÀ LTDÀ pessoa juridica de direito pivado,

inscdta no CNPJ sob no. 30.tlil2.$50001-70, com eÍdeÍeço à Rua ffissora Talita &esolin,905 Sala í - CEP:

86802390 - BairÍo: Jardim São Pedro, Apucamna/PR, neste ato rcpresefltada pelo Sr. Mclor llenrique Farla,

inssito no CPF sob no. 007.592.519-24, RG n' 9.966.51$7, doÍavante denominado BHeficiáÍia da Aa, cuja

proposta foi classificada, úservada as xpecifca@s, os pÍeços, os quanútativos na licitação supracitada, bem

como as dáusulâs e cmd(ies abaixo estabdecidas:

cút sutA Ptdf,EtRA . oo oBJEro
CoflSitui d,ieto desta Ata o regisbo de preços, a eventjal aqui3k;ão de gfucroe dimênticios, para suprir as

necessidades das SecÍdariâs Munlcipab, onforme especificado no AI{EXO 01, que integra o Edital de Prcgão

Elefônico [." 5I20Zl, independentemenle de transcÍiÉo. O Órgáo Gerenciadoí não se obriga a adquirir os

píodutos relaoonados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0í, podendo até realizar

licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipritese em que, em igualdade de ondiçoes, o beneíiciário

do íegistro terá prefurêncja, nos temos do aÊ 15, § 40, da Lei no 8.66683, Íeafimada no ad.70, do Decreto no

6.906/03.

cúusul-A SEGUNDA - EspEctFtcAçÃo Do ouETo E pREÇos REGISTRADoS

ITENS

Lote Item Codrgo

do

foduto/
seÍt iço

Desoiçao do podutdsewiço Marca Unidade
h"

[*oia.

do
prodúo

Quantidade Preço
unitário

Preço
total
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Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao(atnsb pr.qov.br - wu,vl.nsb.nr.sov.br

t\
I



LOTE:001
- Lote 001

1 3966 Aúocolatado em po instantâneo o
ótulo dare possuir todas as
infum@es nÚicimais, modo de
pÍeparo, \ralidade e datr de
produção, indica@s de mnsumo e

conseívaçáo. A quanüdade indicada
deve ser exatamente a medida.
Composição: Açúcar, Cacau em po,

Maltodextina, Sal refinado, soro de
leite €ín pó, aroínâtizantes,
vitaminas A, C e D e ütaminas do
comphxo B e estabilizante lecitrna

dê soia. lsento de gorduras trans,
hrinha, sujidades e materiais
eslranhc. Porção 209 (2 colheres
de sopa; = Y21sç 6^ergético 80 kcal.

Embalagem de lata ou potê plástico

400 gramas.

LÂ
REDN

UN 1.985,00 5,65 11.215,25

LOTE: 004
- Lore 004

1 4380 Adoçante liquido. Embalagem com
'100 ml

ADOCY
L

UN 35,00 2,75 96,25

LOTE:0í2
- Lote 0'12

1 6'171 Bab de goma, üpo americam
Embahdo individualmente, cadâ
bana devêrá apresentar peso

liqukto de 30 a 35 gramas. Sabor
Írutas soÍtidas: Abacaxi, hrânia,
limão, morango, e uva. ColoÍidas
artilicialmente. lngÍedientes:
AEJcaÍ, xarope de glimse, amido

de miho modifcado, aromatizanles,
corantes arlifciais e acidulante
ácido cÍtrico. Caixa contendo 30
embalagens

DORI CX 115,00 15,85 1.822,75

LOTE:0í4
- Lote 0Í4

1 5749 Biscoito amanteÍgado de leite 330
gr. Cdrtendo 3 pacotres individuais

RENAT PCTE 1.120,00 4,10 4.592.00

LOTE:027
- Lote 027

I 4338 Bomborn, pamte íkg Embalagem
com apÍoximadamente 47 unidades
contendo Agrcar, gordura vegetal
hidrogenada,farinha de úigo
enrhuecida mrn fem e ácido
Íolio,massa de cacau,cacau em
pó, soro de leite em po,manteiga de
cacau,furinha de soja integral, leite
em pó integral,gordura
vêgetal,avelã,castanha de caju,leite
em pó desnahdo,fêímenlo químico

bicaÍbonato de sodio.

ARCOR PCTE 595,00 29,79 17.725,05

LOIE: 05'1

- Lote 051

1 4349 Creme de cebda, pacote mm
apmximadamente 68 gr.

SINHA PCTE 490,00 3,89 1.906,10

\
LOTE:052
- Lote 052

1 797 Creme de Leite 200 gr MOCO
CA

UN 260,00 2,18 566,S0 \

l*, NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNIOPAL
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1,111

LOTE: 0ô3
. Lote 063

1 756 Fadnha de Mandioca toÍÍada lipo
biu Paü*e êm pdiprqibÍto coín í
kg

SINHA rcTE 236,00 7,10 1.675,60

LOTE: 064
- Lote 0&{

1 812 Fadnha de milho amareb em
Flocos tipo biiu Embalagem de
polieüleno, alóxim, hansparente,
resistente, cJ $09

SINHA PCTE 715,00 ', )q 1.608,75

LOTE: 070
- Lote 070

1 5261 Flocos de milho açucarado
lngredientes: Milho, agicar, effato
de malte, sal, estabilizante, lecitina

de soja, vitaminas: A, B'1,82,812,
C, niacina e ácido fólico, minerais:
fero e ãnco. Contem glúten. Peso
líquido mm no mínimo 5109.

STROP
ARO

UN 1.'180,00 8,10 9.558,00

LOIE: 087
- Lote 087

,| 4358 Linguica, tipo toscana PYepaÍada

com caíne náo misü, toucinho e
condimentos com aspeclo
numal,f rme,sem umidade,não
pegaiosa; isenta de
suiidades,parasitas e hrvas
mantida em temperalura e
refr(reraÉo adequada;

acondicimada em saco de
polbtileno.

LONDR

INA
KG 1.330,00 12,88 17.130,40

OIE:093
Lote 093

1 71t/. Margadna COtl SÂL, produida
êxdusi\ramente de godura rregetal

sem goÍdura trans, cJ no mÍnimo
80% de lipidios, em pot* de
pofipropileno com lacre de papel

aluminizado enfe a tâmpa e o pote,
resislentes, que garanlam â

integddade do produto até o
momento do consumo. Cmtmdo
peso líquido 5009. A embalagem
deverá conter êxteÍnameílte 6
dados ê llartificação e
pmcedência, infuíÍna$o nuficiond,
número do lote, data dê \€lidade,
quanüdade do produto e número do
registo. Pote c/ 500 gramas

DUALIS UN .060.00 4,85 9.991,00

L01E: 1'13

- Lote 113

1 6173 Pirulito psicodélico. Cokrido
aÍtifi cialmente, tamanho pequeno.

Medindo aproximadamente 15 cm
de attura, 4,5 cm de diâmetro. Com
cabo de plástico ou madeia.. Cada
unidade deverii estar embalada
iMiüdualmente cun plástio
trenspaÍentê. Pde coín 30
unidades.

MIGUE

LITO
PCTE 60,00 ,80 1.368,00

TOTAL 79.255,95

Nova Sanm Bárbara" Paraná-El-E-mail-lic Dr.gov .br - www.nsb.pr.gov.br
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cLAúsuLATERcEm - olueÊrcn
O pazo de úgârcia da Ata de Rqisfo de Prcços ssá de í2 (dee) merq a cü âr da assinatuia do mesmo,

mrn vddade e eficfoia legal apos a prUicaçáo do sêu extrato no Diário Oficial do Mrmicípio de Nova Santa

Bfutara.

cuÚsull oumrA - DA DorAçÃo onçlremÁrul
As despesas demÍrentes dêsta ata coÍÍeÉo poí mnta das seguintes dohç0,es trçamentárias:

Dotaçoês

ExeÍújo poÍ*a da fiuncirnal gogamática
da despesaldespesa I

Fonte de
reotrso

ftanreza aa lGrupo da fmte
ldespesa I

2022 Foo ha.oor.o+.tzz.oozo.zoos o le.g.9o.3o.oo.oo lDo Exacício

zoz2 Fzo p.oor.oe.rzs.ooso.zooz o ls.a.so.so.oo.oo lDo Exercício

2o2z lzso los.oor.r s.lsz.ooso.aoa o l3.3.9o.3o.oo.oo lDo Exercício

2022 hsso loo.oor.rz.soo.ozoo.zor+ o ls.r.so.sz.oo.oo lDo ExercÍcio

zoz2 hgo S.oor.rz.soo.omo.zotl 141 lf.s.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2022 B+zo h.oos.rz.soo.oz90.20zo o ls.s.9o.sz.oo.oo lDo Exercícb

zo22 P4zi loo.oos.rz.soo.mso.20zo 111 h.s.9o.sz.00.oo lDo Exercício

n2z Pqso S.oos.re.ros.oeso.eozo 141 ls.r.90.sz.oo.oo lDo Exercído

2022 Eo+o loz.ooz.íe.ssz.oszo.mzs o ls.g.9o.ao.oo.oo lDo Exercício

zu2z Pzso loa.00r.ro.sor.osao.eo2l o ls.s.m3o.oo.oo lDo Exacício

2o2z ptto pa.oor.ro.ror.osao.zozl 303 B.s.so.so.oo.oo po Exa-cício

2022 Fm los.oor.oe.zal.ouo.zoso o B.f.so.ao.oo.oo po Exercício

2on H4o los.oo2.oa.z«.0400.2ü32 0 F3.90.30.00.00 lDo Exeícício

zozz lsaar hs.ooz.oe,z44.04oo.20oz 763 la.s.so.so.oo.oo lDo Exercício

N22 ptz ps.ooz.oa:ll.0+oo.zoaz 764 19.e.90.30.00.00 loo Exercício

zozz F«i los.ooz.oo.zu.o+oo.zoaz 766 1a.s.90.30.00.00 lDo Exercício

2022 Bszo los.ooz.oe.z«.oloo.zoes o lr.s.90.3o.oo.oo lDo Exercício

zozz bsao los.00z.0s.z«.0400.20ss 705 ls.s.90.30.oo.oo lDo Exercício

2ozz Boro ps.ooe.os.z«.0+oo.zore 741 F.s.g0.30.oo.oo lDo Exercício

2022 Fsoo los.ooe.oe.z+s.o+ro.oosl o lg.s.90.3o,oo.oo lDo Exercício

zozz Faso log.oos.0a.z$.04s0.200s o la.s.so.so.oo.oo lDo ExercÍcio

cúusur-rounm - DAvAr.JrlAoE Dos pnEços

A gesette Âfa de Regisüo de Pregos bra validade dc 12 (doae) mcsês, a cmter da assinatura da mesma,

eíquanto a pmFta conünuar se Ínosbando mais vantajosa parâ a AdministraÉo PúUica e salisfazendo m
demais requisilos da noflna, M, 57, § 4" da Lei 8.666/93 e AÍt 4 do Decreto no 6,$6m3. Durante o prazo de

validade desta Ata de Regisfo de Preços, o Município de Nova Santa Báóara, náo será obrigada a adquirir m
pmdutos reÍeridm na Cláusuh segunda exdusivamente pelo Sistema de Registo de Preços, podendo Íazê-lo

através dê ofi'a licitaÉo quando iulgar cdNerbnte, sem que caiba recuso ol indenizaçát de qualqua especie

à enpresa benefictiria, (xJ, cancÊlar a Ala, na ocoíÍeflcia ê algunu das hipobses legalmênte preüstas para

tanto, gaantidm à banefrcifuia, neste caso, o conbaditóÍio e a arpla defesa.

cúusuá sExrA . Do cAilcELÂtE]{To DA ATA DE REGsrRo DE pREços

A Âla de Râgisto de Preçm podaá sa cancdada pela Adminisfação:

- autxnaücamente:

- pa dearrso de prazo de ügência;

- qusndo não restarem íoÍnecedoÍes r€gistrados;
4

Rua Walfredo BiÉencouÍt de Moraes f 222, Certro,I 43. 326ó.8100, E - 86.250400
Nova Santa Bárbaa, Paraná - El - E-mail - licitacao(âunsb.or.eov.br - wu'u'.nsb.or.sov.br



PREFBTURA MUNIOPAL 1{ 13
i* NOVA SANTA BARBARA

ESTÂDO OO PARANA

cúusuL qÍAvA- DAs oBRtcAçÕEs Do xuxEÍpD
Caôerá ao Munhípio:

- pesfur as idormaçoes e os eschÍecimeí'n6, alinentes e obielo, que venham a seí solicitado pela bêneÍciáÍia

da Ata;

- rejeitar os produtos entÍegues equivocadamente ou em desacordo com as orienlaSes passadas pdo Órgão

Gerenciador ou corn ils especificaQóes constantes do Ato Cmvocâtorio, em paÍticular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA IIOT{A - DO PRAJZO DE ETÍIREGÂ DO OE'ETO
O p"azo de enfega seíá de até 05 (cinco) dias ri'trb, mntados a pâÍlir da aúoÍizaÉo de íoínecim$to emiüda

pdo D@Êmento ê CdÍlpras. Caso a entega náo seja efetivada nêstê prazo, sêÉ imedhtâmefltê sdicitada à

enfêgá para o púÍmo Íomecêdor dassifEado, cabendo ao licitante inadimplente .s sanÉes previstas na

legisbçáo e nesle edíal.

. peb Ôrgao Gerenciador, quando carac{eÍizado o interesse ÊrHim. O Proponente terá o seu registro de Feços
c cdado na Ata, poÍ intemedb de prooesso administmtivo específico, assegurado o contÍaditorio e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

- cunprovar êstar impossibilihdo de ormpir as exigências da Ata, por ocoÍÍôncia de casos fortuitos ou de íorça

maio[
- o seu prêço registrado se toínar, coínprovadarnente, inexequÍvel em função da elevação dos Bêços de

mercado dc insumos gue coínpóem o custo do pílduto. A solicitação dc funecedores pâra cancehmento dos

preços Íegistadc deverá ser íormuhda com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacuhada à Administraçáo a

aflicaÉo das penalidadês previstas no êdital, caso náo acertas as razõâs do pedido.

- por iniciaüva do Órgáo Grenciadu, quando a vencedora:

- não aceitar rcduzir o preço registsado, na hipótesê desle se tomar superb àqueles praücados no mercado;

- psder quahuer coírdiFo de haulitação or qudifcaÉo técnica exigida no trocesso lidtatóÍio;

- por raões de hteresse publico, devidaneírte molivadas e iuslificadas;
- náo ampir as úrigaÉes decoírefitês desta Alâ de Registro de Preços;

- não comparser orJ se recusaÍ a rêtiÍaÍ, no pmzo estabelecido, os pedidos decorentes desta Ata dê Regisfo

de Preçm;

- caraderizada qualquêr hipotese de inexeorção total ou parcial das condi@ eslabelecidas nesta Ata de

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

casos previstos, será feita pessoalmentê ou por curespondência com aviso dê recebimenh, juntando-se o

m.nEo/ante aos autos que deram uigem ao Íegisfo de pÍeços.

cúusuu sÊrnr - DAs oBRtG çôES DA BEilEFrcúRA oA ArA
A BeneÍciária da Ata o&(pr-se"á a:

- EnfqaÍ o rcduto adiudicado estritamente de acoído coín as especif@es descritas no Terno de ReÍerência

- AI'IEXO 0í, bem como no pfttzo *bêlecido e quantilalivo sdicitado pelo MunicípÍ0, Esponsabilizãndose

inteirancnte peh entega inadequada;

- Manter-se regular (documentaÉo obdgatoda náo poderá estar vencida) durante toda a ügfucia da Ata de

Regisfo de Preços;

- Responder por todo o ônus rcíerente à enfega dos píodutos, his cüno, eírcargos üabalhistas, prevideílciáÍios,

fiscais e comercíais, deconantes da aÍrega do objeto;

cúu§UtA DÉGMA. Do LocAt DA EI{TREGA

Os trodutos deveÉo ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaçoes de fomecimento, eín

5
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horário cornercial de segunda a sexta-feira, coín seguro. frete, carga e descarga indusos no valor da mercadorie,

fcando o Municí§o de Nova Santa Bárbra is€nta de quaiEuer respmsat*Mades.

CúUSULA oÉc[TA PRITERA - Do PAGATEiTTo

O pagamento oconerá em ate o 30 (tinta) dias apos a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

f,scal acfiipanhãda da ceÍlidão expedida conjuntamente pela SêcÍetaria da Receita Fedeíal do Brasil (RFB) e

pda Pmcuradoria€êral da Fazenda Nacional (PGFN), íeferêntê a todos os créditos tibutários Íederais e à

DMda Aüva da União (DAU) po elas administadas, indusive os oéditos tributádos rdalivos às ontribuiçoes

sociais preüstas nas alíneas "a','b'e'c'do parágrafo único do artigo 1'l da Lei Federal n." 8.21?1991, às

conúihri@s inslituídas a litulo de substfuiçã0, e às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiÍc e Certificado de

Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgâos citados, o Município

aguardaÉ a ÍegulaüaÉo poÍ parte da Beneficiária da Ala, iniciardo+e novo prazo para o pagamento. Sendo

que o MunicítÍo de Nova Santa BáÍbara faÉ o deüdo pagamento mediaríte depósito bancário. Deverá coníar de

nota fiscal o nsne do banco, agência e o N" da conla banc*ia receptora do deposito, eJou outrm dadm

indispensáveis para a efetiwÉo do pagamento. O ttluniciçio de Nova Santa Báóara poderá deduzir do

montante a pagar os valores coÍÍespondentes a mulhs, indenizações, encargos, fibutos, etc., deüdas pela

licilante vencedora, preüstos em lei ou nos teÍmc do Pregão Bêfônico n" 512022. Nenhum pagamenlo será

êfetuado a beneficifuia da Ata enquanto psndente de lquidapo qualquer úrigaÉo financeira, sem que isso

gere direito a realustâmento de preçc oJ a coneÉo monetáda.

cúusuu oÉcml SEGUI{DA- DAS GÍ)}üxcoEs cERÂtsA sEREt ArE}lDtDAs
A beneficiária da Ata devená obedecrr às seguintes exigêÍEias:

- Âssumir inteira responsáildade pêh enfega dm produtos, de amdo cun as especifica@ con§antes do
presente Edital e Ânexm, bern corp da respec{iw proposb:

A beneficiiiria da Àa ficará obrigada a:

- Não conffiar sen ídor p€íl€ncente ao quadm do Município, durante a exeslÉo do objeto contratado.

- Náo veicular publicidade acerca do obieto desta atâ, saho se houver pÉüa autoÍização da ÂdministraÉo do

Munic-ífi0 de Nova Santa Bárbara.

- Manteíeín durante a exoqrção da ala de rsgisfro de preços todas as ondi@ de habililaçáo e qualificação

exigidas na licita@.

cúusulA DÉcrA rERcEtRÂ - DAs sAr{çôEs ArriltiltsTRATtvAs
O descumpiÍnênto totd ou parcial das obrQaÉes assumidas pdo íomecedor no moÍnento da êxearÉo da Atâ

de Regisüo de Preços, sem justiÍrcalira aceita pelo rgão ou enüdade ustáíia, resguaÍdados os procedimentos

hgais pêílin€ntes, podeíá acaretar, isdada âJmuHivaíneí e, nes seguinlês sançoes:

. Advertência;

. Multa de í0% (dez poÍ cento) sobre 0 valor esümado total do ata, em caso de recusa do 1.0

colocada do it€m em assinar a Ata de Registo de PÍeps;
. Multa de 0,3% (zro víqula [ês por cento) por dia de Íomêcimento incomdeto o.l em alÍaso, até o
maximo de í0% (rlez por cento), incidentes sobÍe o valor estimado da confabÉo, dém do desconto do

vakr dÍespoídonte m fuÍEcimêrtc não reakado pêla boneficlária da rlúa, recdhida no pÍazo máximo

de í 5 (quime) dias wddos, uma vêz co.nunicados oficialmente;

o Suspensão temporáda do direito de pa icipar de licitaÉo e de Íomecer à AdminisfaÉo Rlblica,
por prazo de até 05 (cinco) aÍps;

Êm qualquer hiÉtsê dê aptca@ de pmalklades será ass€gurado ao fomecador o conditóÍio o amda

defesa.

6
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A aplicaÉo das san@ prêvistâs nêsb Ata não exclui a possitilidade de ap[cação de outÍâs, preüstas em Lei,

indusive responsatÍlizaç5o do funecedor pd evenüJais pe{das e danos casadm à ÂdmhistraÉo.

Âs inporbncias rdaliras a multas serão descmtâdas dos pagameírtos a serern efehrados à beneficiária da 4tr,
podendo, entetanlo, coníofile o caso píocessar-se a cobrança |udisalÍnente.
ls penalidades seráo adicadas sem preluízo das demais san@ cabfueis, seiam estas adminisbaüvas ou

penais, pÍevistas na Lei no E.666r§3 e altera@s.

Considerar+e-á iusüficado o atraso no ateídimento somsrte nos sêguintês casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes iequentes de energia elétkz e água;

d) enúentes;

e) impedim€nto de $.pÍh os serviçm mm matedais daddo à intenupÉo das vias de acesso às mesmas;

Í) acrescinros de vokrmes ou modiírca$es subslanciais nos materiais;

g) escassez, falh de materiab dar mãoi+obra no mercado;

h) atas6 decoryentes de oufos saviços e/ou instahçfu inerentes aos termc contratados direlamente pelo

MunidÍio.

cúusuu DÉGITA QUARTA - DA FRAUDE E DA coRRuPçÀo
A BeneficiáÍia da Ata deve obs€ÍvaÍ e fazer observar, por seus ÍunecedoÍes e subcontãtados, se admitida

subcoíúâteçáo, o mais âto padrão de ética durante todo o processo de [citaçã0, de conrataÉo ê de êxe çáo

do objeto. Para m prcpositos desta cláusula, definem+e as seguintes pÉticas:

PmigraÍo Scgundo - Considerando m popositm das cláusula acima, o Ecitenle vencedor, como cutdição
para a contrelaÉo, danerá concodar e autorizar que, na hipotese da ata ür a ser financiado, em parte ou

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 3 43. 3266.8100, E - 86.250{00
Nova Santa Bárbara, Pranri - E - E-nrail - licitacao(ônsb.or.eov.br - wu.rv-nsb.pr.gov.br \N

a) "pniüca conuÉ': ofurecer, dar, recebet or solicitar, dieta ü indirebmente, qualquer vantagem coín o

o§etirro de infuenciar a ação de servidor piblico no processo de lkitaÉo ar na exeoJção da ata;

b) 'p?átlc. frauduhnh': a fabificação ou oínissão dos fatos, cdn o dietivo de hfluenciar o processo de

licitâção or de exeqJção da ata;

c) 'ptáüca colusha': esquematizar ou estabelecer um acqdo ente dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes or píeposlc do órgão licitador, üssndo estabeleceÍ treçs em níveis

arlifi ciais e nãocompetitivos;

d) 'pnidca coercitiva': causar dano ou amêaçaÍ causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

popredade, vbando inflrcnciar sua panicipação em um pÍooesso licitatóÍio ql aÍelar a execuÉo da

atai

e) 'pnitica obsulÍiya': (i) desfuiÍ, hlsificar, alterar ou ooJltar pÍo'vas em insgões ou fazer deda?Fê.s

Íalsas as representantes do organivno fnanceiro mullilateral, mm o óietim de irnperÍr materialmente

a awlilÉo de alegaçoos da Fáüca preústa, d€ste eOital (ii) atos a{a intenção seja impedir

materialmente o exercicio do direito de o organismo linanceiro multilateral pmmover inspeçá0.

Parágrafo Pdmeirc - Na hipotese de fnanciamento, parcial ou intêgral, por oqanisno iinanceiro muftilateral,

mediante adiantameflto ou reembobo, êste oqaÍisíÍE imporá sanÉo sobrc uma empesa ou pessoa ffsica,

indusive dedarandGâ indegível, irdefnidamente ou por pÍazo deteminado, para a outorga de contratG

financiadc pelo organisrno sê, em quahueÍ momênto, constatar o €ír\roMmenb *a empresa, dirêtamentê ou por

meio de um agente, em pfiáli# cdruptas, Írauduhntas, colusivas, coercitivm ou obsüUtivas ao OarliciOar d\
licitsÉo ou da ereru@ um cmfato fnanciado pelo oíganismo. \,

\
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integralmente, por aganismo financdm mullilateral, mediante adiantameríto ori Íeêmboho, permilirá gue o

aganivno fnarrceiro eJoJ pêssoas por ele Íorrraknente indhadas possarn inspecimar o local de exeat@o da

ala B todos os docrmêntos, cü as e Íegisúos rdacionados à licitação ê à êxeoqtu da ah.

cúusuu oÉcÍilA eutNTA - DAS lxspostçoEs FrNAls

lntegram está Ata, o edital do Pregão Ebfônico t{' 5/2022 e a proposta da empíesa classificada em oÍdem

crescente Ísspecüvamente, no ceÍtame supra numerado. Os casos omissos seráo rêsolyidos com observância

das disposiçoes constantes das Leis no 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legisla@s peÍtinentes.

cúusurA DÉcmA sExrA - Do Fmo
Fica deito o Íoro da Cornarca de Sáo Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualque outro, poÍ meis

pMlegiado que seia, para s€Íeín diÍimidas pcslveis dúúdas oÍiuÍdas desla licitação.

E, para firmeza e vdidade do que Íoi pactJado, lavrou€ê a píesefite ate, que depoas de lida, seÉ assinadâ pel6
repÍesenlantes das paÍtes, OÍgão GereÍriador e a benefciária da Ata, e pelo regursável pelo acunpanhamento

da dâ.

Nova Santa Báóara ,04c/.12022.
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Claudêmir Valério
Prefuito Municipal - Autoridade Competente

n" 4.039.382-0 SSP/PR

t- Âr,r
Henrique Fari

Empresa: Atacadão Faria Ltda

CNPJ: $.832.095/0@í -70

Benefici&ia da Ata

de

Secretádo Municipal de AdministraÉo

, grr*'V
Secretáio Municl@ de Obras

8
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Secretária Municipal de Esporte e Cultura

Sylmara Valério

Seuetária Municipal de Assistência Social, do Trâbalho e GeraÉo de Empr4os

1417

4r* 11

SuzimeiÚ

fu^7*
da Siha Rodrigues

Nurickmista CRN 14í 14/P - Fiscal responsável pelo acorpanhâmento do conffio

9
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ATA DE REGISTRO DE PREçO N.o 35n022 - PMilSB

REFÊRENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 5/2022

O XUilrcíHO OE iIOVA SAilfA BÁRBARA, com peÍsonâlidade jurídicâ de direito púUico intemo, inscrito no

CNPJ sob n" 95.561.080/0001{0, mm sedê na Rua Wdfredo Bittencourt de Moraes, 2 - Centro, Nova Santa

Bárban - Paraná, CEP - 8625G000, represenlada nesle ato por seu Preíeito, Sr. Claudêmir VâléÍio, brasileiro,

casado, poÊdor do RG n" 4.039.382{ SSPIPR, inscrito no CPF sob. o n" 563.691.,109-10, donvante

denominado Órgão Gaenciador, em conformidade com a Lei Comphmentar Federal n.o 123/2006 e n'
14712014, Lei Federal n.0 Í0.520/2002, Decreto Federal n." 7.892/2013 e n' 8.250/2014, DecÍeto Federal No

3.555/00, Dâcreto Municipal n0 041/2009 e, no quê coubeÍ, a Lei Fedsral no 8.ôôô, de 21 de iunho de 1993, mm

as alteraÉes posteriores, em face da dassifcaçâo das propostas apresentadas no PREGÃO ELEÍRÔillCO lf
512022, homologado p€lo Prêfêito MuÍ$cipal, que RESOLVE registrar os preços parâ êvêntual aquisição de

gêneros dimenlíoos, oÍerecidos pela empresa C C DOS SANTOS LOREIO MERCADO, pessoa jurÍdica de

dirêito privado, inscrita no CNPJ sob n0.04.816.613/000í-52, com endereço à Avênida Josê Baüsta Proenç4,736

- CEP: 86270000 - Baino: Centro, Sâo Jerônimo da Serra/PR, neste alo represefltada pela Sra. Ceni Yasuhara

Silvestre Loreto, inscÍrla no CPF sob n". ffií.736.92907, RG n'6.470.07G7 SESP/PR, doravantê denominado

Beneficiáda da Ata, cuia pÍoposta foi dassifcada, observada as especifcações, os preços, os quantttativos na

licrtação supÍacatada, bem como as dáusulas e condiçoes abâixo estabelêcidas:

CúUSUIá PRII{EIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o ÍegistÍo de preços, a eventual aquisiçâo dê gêneÍos alimêntícios, paÍa supriÍ as

necessidades das SecÍetarias Municipais, mnÍorme especificado no AI{EXO 01, que integra o Edital de Pregão

Elêtónico N.' 512022, independêntemente de transcÍição. O Órgão Gerenciador não se obnga a adquirir os

produtos rdacionados do licibnte vencêdor, nem na quantidade indicada no AIIEXO 0í, podendo atê realizar

licibÉo específica para adquirir um ou mais ilens, hipótese em que, em igualdade de condições, o bêneÍiciáÍio

do registÍo terá preÍerência, nos terÍÍlos do aÍt. í5, § 40, da Lei n" 8.666/93, Íeafrmada no art. 70, do Decreto no

6.90ô/03.

cúusuLA sEcuNDA - EspEclFlcAÇÃo Do oB.JETo E pREÇos REGrsrRADos

ITENS

Lote Item Codigo

do
prod uto/

sêíviço

Descri@o do produto/seMço Marca do
produto

Unidade

medida

Quantidade Preço

unitáno

PÍeÇo

total

LOTE: 034
- Lote 034

1 4345 Canudo frito (salgado) vazio s/
recheio pacote c/no mÍnimo 36

unidades

Diversos PCTE 200,00 9,80 1.960,00

LOTE: M0
- Lote M0

1 730 Came de poíco - costelinha
Apresentar Certifi cado de
lnspeÇão Estadual/ Federd ou
Municipal. Embalada,

devidamênte idêntiÍicad a mm
eüquelas inlemas de amrdo
com a legNâção vigente e
especifcaÉo de pÍazo de
validade.

Diversos K6 ôs,00 19,08 1.240,20

LOTE:045
- Lotê 045

1 77U CHOCOTONE 400 a 5009. Diversm UN 1.150,00 6.70 7.705,00

ESTADO DO PARANA

I
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CtAÚSUlá TERGEIRA- DA vIGÊNcn
O prazo de ügência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, â motar da assinatura do mesmo,

com validade ê êfiúcia legd após a publicação do seu extÍato no Diário Oficial do Município dê Nova Sânta

Bárbara.

2

LOTE: 089
- Lole 089

1 3667 Macanão para sopa tipo letrinha
cdorido Seca, com ovos,
bbricada a partir de matédas-
primas selecionadas sâs, limpas
e de boa qualidade. Preparâdâ
mm 03 ovos por quilo, no
miniíno, corÍêspondentê a
0,0459r de cdesterol por quilo,

sem adiçáo de mranles. Têndo,

no máximo, umidade de í3gr
por 'l00gr. Liwe de matéria

tenosa, paÍasitos, larvas ê
detritos animais e vegetâis.

Embalagem: Primária: sacos de
pdieüeno atoxho, resistentes,
temossddado, contendo peso

liquido de 5009r.

Diversos PCTE 700,00 3,80 2.660,00

LOTE: í1Í
- Lote 111

1 759 Pipoca de milho doce

Composta de milho canjicado e
açucâr. Embalagem de sam ê
poliefleno de 109r. Fardo mm
50 pacotes

Diversos FD 58,00 19,59 1j36,22

LOTE: Í21
- Lote 121

1 4371 Requeijáo cranoso tradicional
2509r lngredientês: Creme de
lêite, leite desnatado, soro de
leite, casêinato de cálcio, água,

sal, doreto de cálcio, fermentm
lácteos, coalho, estabilizante
pdifosfato de sodio ê foshto
dissodico, conservante sorbato
de potássio.

Diversos UN 190,00 6,00 1.140,00

LOTE: í24
- Lote 124

1 ô166 Salgado assado tipo Esfna
Sabor a definh

Diversos KG 330,00 22,50 7.557,00

LOTE: 128
- Lote 128

1 4372 Toucinho defumado, üpo bacon
lsenlo de adfivos ou

substâncias estranhas que
se.jam imprcprias ao consumo e
que alterem suas caracteristicas
naturab (fisicas, químicas e
organolepticas).

Diversos KG 290,00 28,26 8.195,40

LOTE: 129
- Lote 129

1 tJt VINAGRE DE ALCOOL COM
LIMAO Embalaçm de 750 rd

Diversos UN 409,00 2,M 834,36

LOTE: í30
- Lole í30

1 n66 Vinagre de maça. Embdagem
de 750 íÍl

Diversos UN 80,00 2,50 200,00

TOTAL 32.628,'t8
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CLAÚSULÂ QUARTA- DA DOTAçÃO ORçAIENrÁRA
As despesas demnentes destâ ata corÍeÍão por conta dâs sêguintes dota@s orçamêntárias

Dotaçoes

Exercício lConta da lFuncional programática

da despesaldespesa I

Fonte de
rêcuÍso

lNatureza da

lo.rp".,
Grupo da fonte

2022 hOO IOr.OOÍ.O+.TZZ.OOZO.ZOOO o F.3.eo.3o.oo.oo Do Exercicb

2022 ISZO lOl.mr.O6.rZS.mao.zooz o F.3.90.s0.00.00 Do Exercício

2022 lZSo lOS.Oor.rS.lSZ.mSO.ZOOa o F.3.9o.3o.oo.oo Do Exercícb

2022 hSSO IOO.OOí.1Z.:OO.OZOO.ZOil 0 B.s.so.rz.oo.oo Do Exercício

2022 hSqO lOS.OOr.rZ.Soo.ozOO.ZOil 141 la.a.so.rzoo.oo Do Exercicio

2022 bCZo IOO.OOS.TZ.TOO.OZSo.ZOZO o b.3.90.32.00.00 Do Exercicio

2022 ?cZS lOS.OOS.rZ.roo.oZso.ZOeO 111 IS.S.SO.rZ.OO.OO Do Exercicio

2022 b+tO bO.OOS.TZ.SOO.OaSO.ZOZO í4í p.r.so.rzoo.oo Do Exêrcício

2022 Vuo loz.OOz.r:.esz.oszo.zozr o F.3.9o.3o.oo.oo Do Exercicio

2022 lZttO lOa.OOr.rO.lor.oSlO.ZOZl o F.3.9o.3o.oo.oo Do Exercicio

2022 ptto loa.oor.ro.ror.osso.zozc 303 lS.a.SO.aO.OO.oO Do Exercicio

2022 lsaoo los.oor.oe.z«.osao.zoro o h.3.so.3o.oo.oo Do Exercicio

2022 lS44O IOS.OOZ.O8.Z«.OIOO.ZO3Z o F.3.9o.3o.oo.oo Do Exercicio

2022 la&r lOS.OOz.Oe.z+l.OlOO.zOrz 763 ls.r.eo.so.oo.oo Do Exercício

2022 l}44z IOS.OOz.OA.z4.O+OO.zOaZ 764 B.S.SO.SO.OO.OO Do Exercício

2022 lrn+s los.ooz.oa.z+r.oloo.zoaz 766 I3.S.SO.rO.OO.OO Do Exercicio

2022 leszO IOS.OOZ.O8.Z«.0+OO.ZOOI o F.3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

2022 lg58O IO9.OOZ.OA.z«.OIOO.ZOSS 705 le.r.so.ao.oo.oo Do Exercício

2022 lrOrO IOS.OOZ.OO.Z«.OIOO.ZO3S 741 ls.s.so.ro.oo.oo Do Exercício

2022 IS8OO lOg.OOS.0S.Zfi.04rO.OO34 o b.3.9o.3o.oo.oo Do Exercicio

2022 l3s90 lOS.OOl.Oe.Zlr.O+eO.zOrS o F.3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

cúusuLA QuilTA. DA VAI.IDADE DOS PREçOS

A prêsente Ata dê RegistÍo dê fteçc teÉ vdidade de í2 (doze) mêses, a contâr da assinatura da mesma,

enquanlo a proposta continuar sê mosÍando mais vantaiosâ para â AdminislraÉo Pública e sâlisfâzêndo os

demais requisitos de norma, Art 57, § 40 da Lei 8.666193 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registo de Preços, o Município dê Nova Santa Bárbara, náo seÉ obrigada a adquirir os

produtos referidos na Cláusda segurda exdusivannnte pdo Sistema de Regisbo de Preços, podendo Íazê.{o

através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba reorrso ou indenizaÉo de qudquer espécie

à êmprêsa beneficiária, ou, cancdar a Ata, na ocoÍíência de alguma das hiÉteses legdmente pÍêvistas paÍa

tanto, garantidos à beneficiáÍia, neste caso, o contradiúio e a ampla deÍesa.

cúusulA sExrA - Do cAilcELAf,Er{To DA ATA DE REosrRo DE pREços

A Ata de Registro de Preços poderá seÍ cancêlâda pda Adminisfação:
- automaticamenle:

- por decuÍso de prazo de vigência;

- quando náo restarem fornecedores registrados;

- pdo Órgão Gerenciador, quando cârâcterizado o interesse público. O Proponente terá o sêu registro de preços

cancdado na Ata, por intermedio de processo administrâüvo especÍfico, assegurado o confaditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

1{20
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- compínÀrar eshr inrpossiblibdo de armprir as exipncia da Ala, por ocoÍÍência de casm fortuitos ou de fotça

maior;

- o seu preço registrado se tomar, coínprovadarnentê, inexequível em fun@ da elevação dos pÍêços de

mercado dos insumos que compõem o qlsto do prodúo. A soficita@ dos fomecedoÍes paÍa cancelarnento dos

preÇos rêgisfadG deverá ser formuhda com a antecedência de í5 (quinze) dias, Ía@tlâda à AdministraÉo a

aflicação das penalidades previstas no edital, caso ná: aceitâs as razô€s do pedido.

- por iniciaüva do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- náo acêitar reduzir o preço registrado, na hiÉtese dêste se tomar superior 4udes praücadc no mercado;

- perder qualquer condição de hablitação ou qudi@áo tecnica exigida no prmsso ücitatódo;

- por razões dê interesse púdim, devidamente molivadas e iustilicadas;
- não clmprir as obrigaçoes decorÍentes desta Ata dê Regisfuo de Preçc;
- não comparecêr ou sê recusâr a relirar, no prazo estabdêcido, os pedidos decoírentes desta Ab dê Registro

de PÍeços;

- caÉcteÍizada qualquer hipôtese de inexecução tolâl ou parcial das condiÉês estabelecidas nestâ Ata dê

Registro de Preço ou nos pedidos deh deconentes; A comunicação do câÍEdamento do preço registado, nos

casos prêvistos, será feita pessoalmente ol por coÍrespondência coÍr aviso dê recebimenlo, iuntando-sê o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÊflt{A - DAs oBftcAçoEs DA BENEECNÁRA DA ÀTA

A Bênêficiária da Ata obrigarsâá a:

- Entregar o produto adjudicado estitamente de acordo com as especilica@es descdtas no Termo de Referência

- ANEXO 0í, bem coflro no prazo eslabelecido e quanütativo sdicitado pdo Município, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

- MantêÍ-sê regular (documentaSo obrigatóda nâo poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Regisfo de Preços;

- RospondâÍ poÍ todo o ônus rafercnte à entroga dos produtos, tab cüno, sncargos fabalhistâs, pevidenciátios,

fiscais e comerciais, decoíÍentes da entrega do objeto;

cúusulÂ oÍÍAvA- DAs oBRrcAçôEs Do truilrclHo
Caberá ao Municipio:

- prestar âs informaçóes e os esdarecimentos, atinentes ao obieto, que venham a ser soliritado pela beneficiária

da Ata;

- rajeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orienta@s passadas pdo Órgáo

Gerenciador ou mrn as especifica@ constantes do Ato Convocatório, ar particdar, de seu ANEXO 01.

CúUSULA NONA- Do PRÂZO DE ENTREGA DO OBJETO

O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a parlir da autoüação de fomedmê to emiüda

pdo Departarnento de Compras. Caso a enfega não seia eíeüvada neste prazo, será imediatamente sdicitada à

êntÍâgâ para o próximo íomacedor dassifcado, cabêndo ao licitante inadimdênte as sançô€s prevbtas na

legislação e nestê êdital.

CúUSULA DÉcilA. Do LocAL DA ENIREGA

Os produtos deveráo ser entregues nos endereçls a serem informadm nas solidla@s de fomecimento, em

horário comêrcial de sêgunda a sextâ-feira, com sêguro, fÍête, carga e descarga indusos no vdor da mercadoria,

ficando o Município de Nova Sântâ Báóara isenta de quaisquer responsabliiades.

4
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cúusulÂ DÉClTA SEGUNDA- oAs coNDIcÕEs GERAS A SEREIí ATENDIDAS

A benefciária da Ata deveÉ obedecer às seguintes exi(Éncias:

- Assumir inteira responsablidade peh enfega dos produtos, de amrdo com as especificaçoes constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respec{iva propcta;

A befleíiciária da Ata ficará obÍigada a:

- Não mntrataÍ seÍvidoÍ pertencente e quadro do Municipio, duÍante a execr@ do obieto mntratado.

- Nâo veicuhÍ publicidade acêrca do objeto desta ata, salvo se houveÍ prévia autorizaçâo da AdminislraÉo do

Município de Nova Santa Bárbara.

- ManteÍem duÍante a execu@o da ata de regislro de preços todas as mndiÉes de habilitaçao e qualificaçáo

exigiJas na licitação.

cúusutÂ DÉCHA TERCETRA - DAs sAilçôEs ADlMsrRÂTrvAs
O doscumprimento totd ou pârcial dâs obrigaÉ€s assumilas pelo fomecedor no momênto da execuÉo da Ata

de Registro de Preços, sem lustificativâ aceita pdo órgão ou entidade usuária, resguardados os prccedimenlos

legab peÍtinêntes, poderá acanetar, isdâda ou olmulativarnentê, nas sêguintes sânÉês:
. Advertência;

o Multa de 10% (dez por cento) sobre o vdor esümado totd do ab, em caso de recwa do ,l.0

colocâda do item em assinar a Ata dê Rêgbtro de Prêços:

o Muha de 0,30/o (zero vírgula tês por cento) por dia dê foÍnecimento incompleto oU em alÍaso, até o

máximo de 10% (dêz por cento). incidentês sobÍe o valor êsümado da contratação, além do desconto do

valor oonespondento ao fornecimonto náo realizado pêh bfiofciáÍia da Ab, rêcdhida no prazo máximo

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

. Suspensão têmporáÍia do dirêito de participar de licitaÉo e de fomecer à AdminisfâÇão PúUicâ,
por prazo de alé 05 (cinco) anos;

ESÍADO DO PARANÂ

CúUSULA DÉCITA PHIERA - DO PAGAXEiITO

O pagamento oconerá êm até o 30 (tinta) dias apôs a enbega dos produtm, mêdiante apresenlação dâ notâ

fiscd acompanhada da certllão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasl (RFB) e

pda Procuradoria€eral da Fazenda Naúnal (PGFN), reftrente a todos os creditos fibutarios bderais e à

oívida Ativa da União (DAU) por êlâs âdministrados, indusivê os üéditos tributários relativos às contribuiçoes

sociais preüstas nas alíneas'a', 'b'e'c'do parágraÍo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.212199'1, às

conlribuiÉes insütuídas a título dê substítuição, e às contÍibuiçoês deúdas, por lei, a tercêiros e Ce ificado de

Regrlaridade de Situação junto ao FGTS, Na eÍslência de débitos iunto aos órgáos citados, o Município

aguardará a regularizaçào por parte da Beneficiária da Ata, iniciando-se novo pí:lzo para o pagamento. Sendo

que o Municipio de Nova Santa Báôara fará o devido pagamento mediantê depósito bancário. Deverá constar da

nota fiscal o nome do banco, agência e o N'da conta bancária receptora do deposito, e/ou outros dados

indispensáveis para a eÍetiva@ do pagamento. O Município de Nova Sânta Bárbara podera deduzir do

montante a pagar os valores mnêspondentes a multas, indeniza@s, encargos, tÍibutos, etc., devklas peh

llcihnte vencedoa, preúslos em lei ol nos têÍÍnos do Pregâo Elêfônico n" 51N2. Nênhum pagamenh será

efetuâdo a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação linanceira, sem que isso

gerê diÍêito a rêaiustamento de preços ou a coneção monetária.

Em qualquer hipótese de aflicação de penalirJades seÉ assegurado m fomecedor o contraditoÍio e am&
deÍesa.

A aplicâção das sanÉes pÍevistas nêsta Ata nâo exdui a possibilidade de aplica@ dê outras, previstas em Lei,

indusive responsatÍlhação do fornecedor por eventrais perdas e danos causados à AdministsaÉo.

As impordlncias rehüvas a multas seíão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍiciária da Ata,

5
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@ndo, enfêtarto, confoÍne o caÍto píressaÍ-sê a mbÉnça judicialmente.

As pendidades serâo aplir:adas sem prejuizo das demais sançô€s cabíveis, sêiam estas administrativas oJ

penais, prêüstas na Lei n0 8.666/93 e ahera@s.

Considerar*eá justificado o atraso m atendimenb somênte nos sêguintes câsos:

a) greves;

b) epidemiã;

c) cortes Írequentes de energia détrica e água;

d) endpntes;

ê) impedimenlo de supÍir os sêMços com mateÍiais dêvido à intenupÉo das vias dê acêsso às mesmas;

f) acÉscirnc de volumes ou modifica@ substanciais nos materiais;

g) ês6sez, falta de mateÍiais e/ou mãGdeobra no mêÍcado;

h) af6os decoÍÍentes de outos seúps e/qr insdaçá: ineÍentes aos têÍmos confabdos diretaÍnente pdo

Município.

CúUSUIÁ DÉCuÂ QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO

A BeneÍiciária da Ata deve observar e Íazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida

subconbatâçâo, o mais âlto padrão de ética durantê todo o processo de licitaçáo, dê confâbçâo e dê execução

do objeto. Para os proposilos desta dáusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "prática conupb': oferecer, da1 receber ou sdicitar, dircta ou indiÍehmente, quâlquer vanbgem com o

ob.,etivo dê influênciaÍ a aÉo de servidoÍ puuho no procêsso de licitaçáo ou na exedÉo da ata;

b) 'pÉtica freudulenta': a fabifcação ou omissão dos falo§, coín o objetivo de influenciar o pÍocesso de

licitaçâo ou de execução da ata;

c) 'prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo enlre dois ou mais li(íantes, clm ou sem o

conhecimento de rêpresêntantes ou prepostos do órgáo licitadoÍ, visando estabdecêr preços em niveis

afiifi ciais e nãocorpetitivos;
d) "prática coerciliva': causar dano ou ameâçar causÍlr dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, üsando influenciar sua paÍlicipaçâ) em um píocesso licitatódo ou aÍelar a exeorção da

alâ:,

e) 'pÉtica obstrutiva": (i) desfuir, ÍalsificaÍ, dterar ou ooltar provas em inspêÉes ou fazer dedara@s
falsas aos Ísprêsênbntês do organivno financeiro multilataral, com o obiativo de impedir materidmênto

a apuração de alega@s de pnitica previstâ, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir

matedalmente o exercÍcio do direito de o oqanisnn financeiro mr.dlilabrd promover inspeção.

ParágraÍo PÍimoiro - Na hipotese de financiamento, parcial ou intêgral, poÍ organismo financeiro mulülateral,

mediante adiantamento ou reemboho, este organisíÍro impoÉ sanção sobre unu empresa ou pessoa llsica,

inclusive dechrando-a inelegívd, indefinidamente ou por pÉzo determinado, para a outorga de contratos

financiados peb organismo se, em qualquêr moÍÍEnto, consbtjar o envdünrento da êmpÍesa, diretaínente ou por

meio de um agente, em pÍáticâs corruptâs, fraudrlentas, colusivas, coêrcitivas ou obstrutivâs ao pârticipâr da

lici'açâo ou da execuçâo um conlrâto financiado pelo organismo.

PaÉgraúo Segundo - Consberando os propositos das dáusulas acima, o licilante vencedor, como condiçá:
pârii a contrateçâo, deverá concordar e autoíizar que, na hiÉtesê da ab vir â ser finenciâdo, êm partê ou

integBlÍnente, por organismo financeiro mulülaleral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o
organisrno financeim ê/ou pesso6 por dê foÍmalm€ntê indicadas possam insp€cionaÍ o local dê êxêcuÉo da

ata e todos os dooJmentos, mntas e registos relacionados à licitaçfu e à execuçfu da ata.

6

ESÍADO DO PARANA

*



PREFBruRA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

B

1{2t
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cúusulâ DÉorA err]{rÂ - DAs DrsposlçÕEs Fr]{Ars

lntegram está Ata, o editd do Pegão Eletrônico No 512022 e a pÍoposb da empresa dassificada em ordem

crêscênte respecüvamente, m cêÍtarnê supra numerado. 0s casos omissos serão resdvidos corn observância

das disposi@s csrstantes das Leis no 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demab legisla$es peÍtinentes.

cúUsuLA DÉclrlA sDfiA. Do FORO

Fica eleito o foro da CoÍnarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mâis

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas destâ liolação.

E, para firnnza e validade do que fui pacluado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

da Ata, e pelo responsável pelo acompanhaÍIEnto

Competente

382{ SSP/PR

tzt,

Ceni Santos Lorcto

Empresa: C C dm Sant6 Loíêb MeÍcado

CNPJ: M.81 6.61 3Â9001 -52

Beneficiária da /tla

d.A

SocreÉÍio Municipd de inistração

t:.:r_r,u, 3toool_sil

.iffis.s3nrros

d;f i,,f,j,Iljfr$i'
,tJ

§rt*"í1fuÍ{§,Írg-0"

onr de Lima

EspoÍte e Cdlura

7

Secretária Municipal de

tiE

represêntântes das partes, Órgão Gerenciador e a

da ah.

Prefeito

Secretário Municipal de Obras
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ç &-*--^
§ía Rodrigues'

1425
ESTÂDO DO PÂRANA

Saúde

Valério

Secrelária Municipal de Àssistência Socid, do Trabalho e Geraçâo de Empregos

tr"r";"4
Suzimeiry da

Nutricionista CRN 14114/P - Fiscal responsávd pelo aconpânhamento do contrato
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ATA DE REGISTRo DE PREÇO N." 36/2022 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 5/2022

O MUNEíPD DE NOVA SANTA BÁRBARA, com peBonalidade jurídica de direito público intemo, inscrito no

CNPJ sob n" 95.561.080/000'1S0, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, 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 563.69'1.409-í0, doravante

denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Fedenal n.o '12312006 e n'
14712014, Lei Fêderal n.0 10.520/2002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n" 8.250/2014, Decreto Federal No

3.555/00, Decreto Municipal n0 04í/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.66ô, de 21 de junho de 1993, com

as alterâções posteriores, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÂO ELErRÔN|Co No

5/2022, homologado pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisiÉo de

gêneros alimentícios, oferecidos pela empresa CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob no. 37.974.794/0001{2, com endereço à Rua Ranulfo Vilela, 103 - CEP: 86300000

- Bahro: Jardim Seminário, Comélio Proópio/PR, neste ato representada pela Sra. Cristiane Nieto AÍantês,

inscrito no CPF sob n0. 031.337.239{1, RG n'6.983.919-3, doravante denominado Beneficiária da Ata, cuja

proposta foi classificada, observada as especiÍicaçoes, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem

como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETo

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de gêneros alimentícios, para suprir as

necessidadês dâs Secretarias Municipais, conÍorme especificado no AI{EXO 01, que integra o Edital de Pregão

Eletrônico N! 512022, independentemente de lranscrição. O Ôrgão Gerenciador não se obriga a âdquirir os

produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0í, podendo até realizar

licitação espêcíÍicâ para âdquirir um ou mais itens, hipótesê em que, em igualdade de condições, o beneÍiciário

do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n" 8.666/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto no

6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃo Do oBJETo E PREÇos REGISTRADoS

ITENS

LOTE: 002
- Lote 002

1 4331 Açúcar Cristal 5 kg Açúcar
oblido da cana de açúcar, cristal;

com aspecto, cor, cheiro próprios

e sabor doce; com teor sacorose
mínimo de 99,30/o P/P, admitindo
umidade máxima de 0,30/o P/P;

sem fermentação, isento de

sujidades, parasilas, materiais
tenosos e detritos animais ou
vêgetais; acondicionado em
plástim atóxim.

'1.400,00 17,30 24.220,00CEDRO UN

Tffi @ffi
I

TE

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, B - 86.250{00
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao(iDnsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Lote Descri$o do produto/serviço Preço

unitário

Preço total

I
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cuúsur-l ruRceRA - DA vtcÊt'lctA
0 prazo de vigência da Atâ de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

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

Bárbarâ.

cuúsull euanrl - ol oorlçÃo onçluenrÁRn
As despesas decorrentes desta ata corÍerão por conta das seguintes dotações orçamentárias

Dotaçóes

Exercício

da despesa
Conta da

despesa

Funcional programálíca Fonte de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2022 360 03.00'1.04.122.0070.200ô 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 520 04.001.06.125.0080.2007 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 750 05.00í.í 5.452.0090.2008 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 1530 06.001.1 2.306.0200.201 4 0 3.3.90.32.00.00 Do ExercÍcio

2022 1540 06.001.1 2.306.0200.201 4 141 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 2420 06.005.1 2.306.0290.2020 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 t4ta 06.005.1 2.306.0290.2020 111 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 2430 0ô.005.1 2.306.0290.2020 141 3.3.90.32.00.00 Do Exercício

2022 2640 07.002.'1 3.392.0320.2023 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 2730 08.001.10.301.0330.2024 0 3.3.90.30.00.00 Do Exêrcício

2022 2740 08.001.10.301.0330.2024 303 3.3.90,30.00.00 Do Exercício

2022 3300 09.001.08.244.0380.2030 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3440 09.002.08.244.0400.2032 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3441 09.002.08.244.0400.2032 763 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3442 09.002.08.244.0400.2032 764 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3443 09.002.08.244.0400.2032 766 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2

LOTE: 107
- Lote 107

1 5639 Panetone com uvas pâssâs e

frutas cristalizadas

Acondicionado em embalagem

individual - de 400 a 500 gramas

ROI\]tAN

ATO
CX 480,00 'l 1,50 5.520,00

LOTE: 114
- Lote 'l14

1 4367 Pó para refresco Com açúcar,

vários sabores (laranja, uva,

morango, laranja, tangerina,

abacaxi e pêssego) pcte 1 Kg.

CELLI PCTE í .130,00 6,97 7.876,10

LOTE: 119
- Lote 1 19

1 714 ReÍrigerante 2likos Fardo com

06 unidades - Agua gaseíficada,

açúcar e extrato vegetal de
guaraná, aroma natural,

acidulanle: ácido cítrico,

conservadores: sorbato de
potássio e benzoato de sódio,

corante: caramelo tipo lV.

GUARA
TUBA

FD 130,00 18,99 2.468,70

LOTE: 127
- Lole 127

1 5265 Suspiro doce. Caixa mm 50

unidades. No mínimo 20 gr cada

doce

SABOR

oso
CX 36,00 980,28

LOTE: 131

- Lote 131

1 /JJ Vinagrê de vinho branco; 750 ml CASTE
LO

UN 5,00 6,45 32,25

TOTAL 41.097,33

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - El -E-mail - licitacao6tn sb.pr.gov.br - www.nsb.Dr.gov.br
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2022 3570 109.002.08.244,0400.2033 l0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3580 lOS.OOz.Oa.zna.O+OO.zOSa lzOs 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3610 lOS.OOz.Oa.z+a.o+oO.zOra lt+t 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3800 los.ooe.oa.z+r.o+ro.oosn l0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2022 3890 lOS.OOa.Oa.Z+a.O+eO.ZOrs l0 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

cúusulA eutNTA - DA VAL|DADE Dos pREços

A presêntê Ata dê Rêgistro de Preços terá validade de í2 (doze) mêses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vanta.josa para a Administração Pública e satisÍazendo os

demais requisitos da norma, Art.57, § 4" da Lei 8.66ô/93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, o l\.4unicípio de Nova Santa Bárbara, não seÍá obrigada a adquirir os

produtos reÍeridos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo

alravês de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização dê qualquer espécie

à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente previstas para

tanto, garantidos à beneÍiciária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cúusulA sExrA - Do GANCELAMENTo DA ATA DE REGtsrRo DE pREços

A Ata de Registro de Preços poderá ser câncêlada pela Adminiskação:

- automalicamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

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

cancelado nâ Atâ, por intermédio dê processo administÍativo específico, assegurado o contradilório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

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

maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos Íomecedores para câncelamento dos

preços regiskados deverá ser formuladâ com a anlecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administra@o a

aplicação das penalidades previstas no edital, câso não aceitâs as râzôes do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzlr o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condiçáo de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse públim, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumpír as obrigações deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os ped;dos dêconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Regisho de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-sê o

mmprovante aos aulos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉrMA - DAS oBRtGAçÕes on eeNerrcÉRA DA ATA

A Beneficiária da Ata obrigar-seá a:

- Entregar o produto adjudicado estritamênte de acordo mm as especiÍicaçóes dêscritas no Têrmo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo estâbelecido e quantitativo solicitado pelo Município, responsabilizando-se

J
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cúusut-l omvl - ols oanrclçoes oo uultcípto
CabeÉ ao Município:

- prestar as informaÉes e os esclarecimentos, a[nentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneÍ]ciária

da Ata;

- rejeitar os produtos ênlregues êquivocadamenle ou em desamrdo com as orientações passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especiÍicâÇoes constantes do Alo Convocatório, em particulal, de seu ANEXO 01.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

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

pelo Departamento de Compns. Caso a enúega náo seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à

entrega para o próximo fomecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sançóes previstas na

legislaçáo e neste edital.

CúUSULA DÉCIMA. Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser enffegues nos endereços a serem informados nas solicilações de Íornecimento, em

horário comercial de segunda a sexta-feira, mm seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

ficando o Municipio de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉcilA PRIMEIRA- Do PAGAMENTo

0 pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias apôs a enlÍega dos produtos, mediante apresenlação da nota

Íiscal acompanhada da certidâo expedida conjuntamente pela Secrêtâria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria€eral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à

Dívida Ativa da União (DAU) por elas adminislrados, inclusive os crêditos tributários relativos às contribuiçoes

sociâis prêvistâs nas alíneas 'a", 'b' e 'c' do parágrafo único do artigo 1'l da Lei Federal n.o 8.2121991, às

contribuições instituídas a título de substituição, e às conlribuiçóes devidas, por lei, â terceiros e CertiÍicado de

Regularidade de Situação lunto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgâos citados, o Município

aguardará a regularizaçáo por parte da Beneficiária da Ata, iniciando+e novo prazo para o pagamento. Sendo

que o Município de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deposito banúrio. Deverá mnstar da

nolâ fiscâl o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados

indispenúveis para a eÍetivação do pagamento. 0 Município de Nova Santa Báóara poderá deduzir do

montante â pagar os valores conespondentes a mullas, indenizaçõês, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n' 512022. Nenhum pagamenlo será

efeluado a benef,ciária da Ata enquanto pendente de liquidaçao qualquer obrigaçáo financeira, sem que isso

gere direito a rea.lustamento de preços ou a coneção monetária.

CúUSULA DÉcilA SEGUNDA * DAS coNDIcoEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiáÍia da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira rêsponsabilidade pelâ entrega dos produtos, de acordo mm as êspecificâFes constanles do
presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratar seÍvidor pertêncente ao quadro do Município, durante a execuÉo do objeto contratado.

4

inleirâmente pela entrega inadequada;

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

Registro de Preços;

- Responder por lodo o ônus rsferente à entrega dos produtos, lais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais, decorrentes da entrega do objeto;

Rua Waffredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250400
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.ptgollbf - urvw.nsb.pr.gov.br
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- Náo veicular publicidade acerca do objeto desta ala, salvo se houver pÉÚa autoÍizaÉo da Administmção do

Município de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuÉo da ata de registro de preços todas as condi@es de habilitaçao e qualiÍicação

exigidas na licitaçã0.

CúUSULA DÉCHA TERCEIRA - DAS SANçôES ADIIINISTRATIVAS

O descumprimenlo total ou parcial das obrigâções assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justiÍicaliva aceitâ pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

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

. Advertência;

. Multa de 10% (dez por cênto) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 1.o

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

o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atÍaso, alé o

máximo de 100/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da mntrataÉo, além do desconto do

valor mnespondente ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez mmunicados oficialmenle;

. Suspensão lemporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese dê aplicaçáo de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditÔrio e ampla

defesa.

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

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

As importâncias relativas a multas serão descontâdas dos pagamentos a serem efetuados à beneÍiciária dâ Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As pênâlidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançóes cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previslas na Lei n0 8.666/93 e alteraçóes.

a) 'prática corrupta': oÍerecer, dar, rêceber ou solicitar, direla ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução da ata;

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

licítação ou de execuÉo da ata; 
5

Considerar-se-á justificâdo o atraso no atendimento somentê nos seguinles casos:

a) gÍeves;

b) epidemias;

c) cortes ÍÍequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços mm matedais devido à interupção das vias de acesso às mesmas;

0 acréscimos de volumes ou modifica@es subslanciais nos materiais;

g) escassez, Íalta de maleriais e/ou mãode+bra no mercado;

h) atrasos demÍrentes de outros serviços e/ou instalaçâo inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Município.

cúusur.A DÉ0MA QUARTA - DA FRAUDE E DA coRRUpçÃo
A BeneÍiciária da Ala deve observar e fazer observar, por seus Íomecedores e subcontratados, se admitida

subcontmtaÉo, o mais âlto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e dê execução

do objeto. Para os propositos desta cláusula, definem-se as seguintes pÉücas:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250400
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c) "prática colusiva': esquemalizar ou estabelecer um amrdo entÍe dois ou mais licitantes, com ou sem o

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

artificiais e não{ompetitivos;

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

propriedade, visando influenciar sua participaÉo em um processo licitatório ou afetar a execuSo da

ata;

e) 'prática obstrutiva": (i) destruir, falsiÍicar, alterar ou ocultaÍ provas em inspeçóes ou Íazer declaraçóes

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

a apuraçáo de alegapes de pÉtica prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção sela impedir

materialmenle o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçá0.

Parágrafo Primeiro . Na hipótese de financiâmento, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilateÍal,

medianle adiantamento ou reembolso, este oÍganismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa Íisica,

inclusivê declaÍando-a inelegível, indefnidamenle ou por prazo determinado, para a outorga dê contratos

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimenlo da empresa, diÍetamente ou por

meio de um agente, em práticas conuplas, Íraudulenlas, colusivas, mercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitaÉo ou da execução um contrato fnanciado pêlo organismo.

cúusulA DÉcilA eutNTA - DAS DtspostçÕEs FtNAts

lnlegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 5n022 e a proposta da emprêsa classificada em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiçóes constantes das Leis n0 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçóes perlinentes.

CúUSULA DÉCIMA sExTA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outÍo, por mais
privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaÉo.
E, para firmeza e validadê do que foi pacfuado, lavrou-se a presentê âta, que depois de lida, será assinada pelos

represenlantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bárbara,

6.e,ro

Claudemir Valério
PreÍeito Municipal . Autoridade Competente

RG n'4.039.382{ SSP/PR

6
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Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acimâ, o licitânte vencedor, mmo mndição

para a contrataçáo, deverá mncordar e autorizar que, na hipótese da ata vir a ser Íinanciado, em parte ou

integralmente, por organismo financeiro mulülateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da

ata e lodos os documentos, mntas e registros relacionados à licitaÉo e à execução da ata.
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cRrsilANE ::[13]:;,1ff-,
NIETO ARANTES Nr-rro Àn*nes
LÍD A:37 97 47 94 LTDA:17e747e400010?

rràdô<:2022 04 Oa

000102 l5:11:ro{3,00,

CÍistiane Nieto Arantês

Empresa: Cristiane Niêto Arantes Ltda

CNPJ: 37.974.794/0001-02

BeneÍlciária da Ata

Secretário Municipal de inistraÉo

P

ô.1^
no da Silva

Secretário de obÍas

mont de Lima

Esporte ê CulturaSecretária Municipal de

Secretária de Saúde

Valério

Secretária Municipalde Assistência Social, do Tnabâlho e Geração de Empregos

,9m*.f,.fu,*

7
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PODER E)(ECUTTVO

Ano VIII
IMPRENSA OFICIAL -
Lei n'66O, de 02 de
abril de 2013.
R€§ponsáv€l pÊla Edlção:

Ctistidno de AlneidoEtliçiio N" 2193 - Nova Sunta Bárburu, Poruná. SEXT,I-FEIRÁ,08 c,4BRIL.le2022

I - Atos do Poder Erecutivo
Ediçito: 219312022)01l - Oata 0NUI2O22

EXTRÁTO DA ATA DE RECISTRO DE PRECO N." 2&2022 - PMNSB
nrrnnsNTt ao pR[cfu ELETRõúco i{. ír0r,

OBJETO - Registro de preços pâú eveÀlual .qúislção de gêDeros rlimentícios, p.rr suprir rs trecessidrdes dâs SecíetaÍias Municipri§.
VALIDADE DA ÁTAI De OA04n022 t O7lMn021.
BENEFtctÁRtA DA ATA: Á s r ANTUNES coMERCIo DE ALIMENToS E MATERIAIS DE L ltpEzA I,TDA

\- CNPJ sob n'. 37.5 16.954/0001-61

Ruâ Joaqlim Francisco Lopes, 209 - CEP: 86210000 - Bairro: CentÍo. Jataizinho/PR

neSpOXSÁveL.lUníDtCO: Carmen Conez wilcken, 
-oAB/PR 

n" 2?.912.
ESPECIFICAÇAO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRÂDOS

ITENS

Lote llenr Código do
pÍoduto,/ser

viço lDescricào 

do Ororluroiservico lMarca do

froduto

Unidade
de medida

QuaDtidade P.eço
uniLário

Preço rclal

LOTE: 049 - '721 oxa e sobre coxa de frango ARINGA K(; L810.00 i0
0.10

1112 Leite em É SEM LACTOSE. Com no
mininro 3009. Proteina extensamente

POLLY 20,0{) r 7.43

idrolisadâ de soro de leite, úallodextriüa,
leos vegetais (palma, canola, coco,
iÍasol), fibrÂs alimentaÍe
galactooligossacarideos e

rooligossacaridêos), fosfato rricálcio
loreto de poüisio, óleo de peixe, clorelo

magnésio, citrato trissódico, óleo de
irella alpina, carbonaro de zinco.

leotideos (uridina, citidina. adenosina ,

, guamsinâ), vitamina E,L-
Lmitina, niacina, ácido panlotênico.
otina, sulfato de cobre, ácido folico,
itâDina A, vitanrina BI2, \'ilanrinâ Bl,

vitanrina 82. vitamina D. vitamina 86
fato de manganês, iodero de polássio

vitamina K, selenito de sódio,
ficante ésteres de ácido citrioo e

mono e digliceÍideos. Nào contem glút:n

OTAL

15.3tr5.00

1.814,ó0

19.2 t9.60

CLÁuDE,tfls VÀLÉRto
Prefeito Municipal

LOTIi: 081 -
081

Ediçâo: 2193t2o22-li2l - Oata OUM|2022
EXTRÂTO DA ATA DE REGIST:IO DE PRECO I,I." 29/2022 - PMNSB

REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N" 5/2022

OBJEIO - Regisbo de prcços pa.a eventual aquisição de gêneros alimênticios, para supÍlÍ as necessidades das Secretarias lrunicipais.
VALIDADE DA ATA: Dê 081042022. a 0 0112023-

BEt{EFtctÁRtA DA ATA: vtr{rcrus ApAREctoo DÉ ALnEIDA LTDA

CNPJ sob nô. 18.333.M6/000'149

Rua 19 de Dezembro, n' 1023 - CEP: 862C10000 - Bainot Jardim São FÍancisco, lbrpoÍã/PR

Diário Oíiclal Eletrônico do MunicÍpio de Nova Santa BáÍbara
Rua: Wâírcdo Sillencouít de Moràes n'222 -Cenlío

Fone/Fax: l:13) 3266-a100
E-mâil: diaíooriciâl@nsb.pÍ.gov.br / pmnsb@ísb.pÍ-gov.br

Sile srw.;sb.pr.gov.br

Município de Nova Santa Bárbara - Paranâ
CI.ATIDEMTR VALÉEIO - Prefeito Munícioal

l,-

UN
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PODER EXECUTIVO

Ano VIII
IMPRENSA OFICIAL -
Lei n'66O, de O2 de
abril de 2O13.
RêÍponrável p€la Edição:

eqtid497ê 44!eúaEüção it-" 2l9i - Nova Sonta Bórbora, Putanó. SEXTÁ-FEIRÁ, 08 de .4BRIL de 2022

l - Atos do Poder Erecutivo
Ediçáo: 2'193/2022{011 - Oala OBtUl2022

EXTRÀTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N." 2tl2022 - PMNSB
RFFERENTF, AO PREGÁO EI-ETRôNICO N' 5/2022

OBJETO - Registro de preços prrr evetrtutl .quisição de gêneros .lime[tícios, prÍa supriÍ rs nerêssidides drs SecÍetrrias MuDicipri§
VALTDADE DA ÀTAt De 0AO4I2O22 t 07t0d.t2023.

BENEFICIÁRIA DÂ ÂTA: A S T ANTUNES COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS I'E LIITIPEZA LTD.{
\- CNPJ sob n". 37.51ó.954/0001-6 I

Rua Joaquim Francisco t pes, 209 - CEP: 86210000 - BaiÍÍo: Centro. Jatâizinho/PR

RESPON§ÁVEL JURíDICO: Carmen Conez Wilcken, OÂB/PR n" 22.912.
E§PECTTICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

CLÁuDEtírt YALÉRro
PÍefeito MuÍricipal

ITENS

Lote Item Código do
produto/ser
viço

Descriçâo do produto/serviço Marca do
produto

Unidade
de medida

Quautidade Preço
unitário

Preço totâl

LOTE: 049 -
Lote 049

724 Coxa e sobre coxâ de frango MARINGÁ. KG t.8t0.00 ti.50 t5.385.00

LOTE: 083 -
Lote 083

I 7712 Leite em po SEM LÁCTOSE. Com no
minimo 3009. Proteína extensamenie
hidÍolissda de soro de leite, Ínalrodexrrinâ,
óleos vegetais (palma, canola, coco,
girasol), fi bras alimenarc
(gâlactooligossacarideos e

frutooligossacarideos), fosfato tricálcio.
cloÍeto de poúsio, óleo de peixe, cloreto
de magnesio, citrato tissódico, ôleo de
moritirella alpiaa, carbonato de zhco,
nucleotideos (uídina, cilidina, adenosina ,

inosina, güanositrs), ütaDina E,L-
camitina, niacina, ácido pantotênico,
biotina, sulfato de cobre, ácido fólico.
vitanrina A, vitarnina Bl2, ütamina Bl,
vitamins 82, vitamins D, viramina Bó.
sulfalo de Ínanganês, iodeto de potássio,
vitarnina K, selenito de sódio.
emulsificürle ésteres de ácido cítrico e

mono e diglicerídeos. Não contém glúten.

POLLY UN 220,00 t7,43 1.834.60

TOT^L 19.2 t9,60

Ediçào: 2193t2O»1O2l| - Daá OAO4|2O22

EXÍRATo DA AÍA DE REGISJRO DE PBECo N." 29i2022 - Pr'!NSB
REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO NO 5/2022

Diário Oltcial Elêtrônico do llunicíplo dê Nova Santa Bárbara
Ruâ: Walíiedo Baltencol./n de Moíaês n"222 - CentÍo

Fonê/FâÍ (,13) 32664100
E{r|aiI dhnoofi cia@n3b.pr.gov.bÍ / pínÍLsb@nsb.pí.qov.br

Site' $,1dw.nsb.pr.gov.bí

143{
t

Diârio Oficial Eletrônico
Município de Nova Santa Bârbara - Paraaá

I

OBJETo - Regiôüo de pÍêços para êventual aquisição dê gêne.os alimenlícios, paía supÍir as necessidades das SecÍetarias Municipais.
VALIOAoE DA ATA: Dê 08n11,;022 a 0m42]023.
BENEFICúRn DA AÍA: vtr{tcrus ApAREctDo oE AL ETDA LTDA

CNPJ sob no. 18.333.M6/000149

Ruâ 19 de Dezemko, n' 1023 - CEP: 86200000 - BaiÍÍo:Jardim Sâo Francisco. lbipoírPR
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RESPONSÁVEL JURíDICO: Carmen CoÍtez Wihken, OAB/PR n"22.932.

ESPECTFTCAçÃO DO oBJEIo E PREçOS REGTSÍRADOS

Diá.io Oficial EletÍônlco do líunicíplo dê llova Santa BáóaÍa
Ruâ: WalÍedo BineíEolrí ctê MoÍâss n.222 - C6ntÍo

FoíE/Êer: (43) 32ôô81m
E{nail diaíbofciâl@ítsb.pr g.v.àí / pínnsb@Ílsb.p..gov.br

Si!êi $/ww.nsb.pÍ_gov_bÍ

ITENS

Lole Codigo do
produto,lseÍv

iço

DescÍiÉo do prcddo/serviço Marcâ do
produto

unidade de
medida

Quantidade Preço unilário Preç! total

LOTE:008
Lote 008

AÍozAgulhinha tipo 1 lonqo Íino Com

laudo de dassilicação mnstando umidade
máxima 140Á e queMados até 9,5%,

embal. polielileno alóxico, lransparente d
5 kg, CaracteÍísücas Físicas, ouimicás,
Biológicas e da embalagem devem

obedecer a legislaÉo Vigente.

CASSAROTTI 5

KG

553,00 15,50 8.571,50

LoTE: 0Og -
Lob mg

1 688 AÍÍoz parboilizado lipo 1 longo fino Com

laudo de classificaÉo constando umidade
máxima 14% e quêbrados até 9,5 %,

embal. polieüleno alóxico, transpârente,
d 5 Kg, Caracleristicas Físicas,

0uimicas, Biológicas e da embalagem
devem obedecer a legislaqáo Vigente.

AUTUI 5 KG UN 1.240.00 15,70 19.468.00

LOTE:057 -
Lotê 057

1 792 Doce de leite. Pote de 4tl0gí lngredientes:
Leite, açúcár, amido de milho,

bicârbo0ato de sodio INS 500ii,

consêívânte soíbato & polássio INS m2
e ênzima lâcbse. Não Contém Glútên

IRIANGULO

UND

UN 220,00 3,20 704,00

LoTE: 062 -
Lole 062

1 788 Exlrato de tomate, concentraó,
lÍadicionâ|. Embalagem lata de 340 gÍ

BONARE UND UN 320,00 1,83 585,60

LoTE: 065 -
Lole 065

1 716 FâÍinha de tigo especiald 5 Kg Produto
composto de 100% faínha de tÍigo
especial paÍa consumo, oblido atÍavês da
Ínoagem dê tÍigo e enriquecida com Íêío
e ácido fólim. Contém Glúlen.

COAMO PCTE 343,00 1ô,50 5.6s9,50

LoTE: 066 -
Lote 066

1 764 Feijão tipo 1 lsento de rnaleÍiais tênosâs,
paÍasilas detÍitos aoimais ou veg€lais e
odores estranhos bolor e umidâde.
embalagem de polietileno. alóúco,
hansparente, Íesisteote, d I kg.

CORADINHO
KG

PCTE 2.360,00 6,89 16.260,40

LOTE: 072 -
Lote 072

1 3666 Fubá de milho amarelo lsento de
mateiais lerÍosas, pâÍasitas detritos
animais ou vegelais e odoÍes estÉnhos
bolor e umidade, embalagem de
polieüleno, atóxico, transparente,

Íesislente, cl 1 Kg.

ZANIN KG PCTE 1.016,00 2,90 2.946.40

LOTE: 08i0

Lote 080
1 5262 loguíe intêgral sabor moÍango

lngrcdienles: Lêite integral, prepaÍado de
moÍango (ÍnotrÍrgo em peda@s, tutose,
âgua, amido rpdmcado, aomâ natural de
morango, corânte nafura,carmim e
mnseívante soÍbato de poüâssio), hite
em po integml, feÍrnentG lácleos e
mistura de estabi[zantes e espessanlês
(mocenlÍado protéim de leite e soÍo de
lêitê, âmido modif cado, espessante
pecüna cílÍicá e estabilizante goma guar),
Não contém glüen.

CAMPO VIVO
LT

LT 1.100,00 4.70 5.170,00

LoTE: (81 .
Lote 081

1 738 Leile condensado. Lata mm 395 gÍ 8ÃO DE MINAS LAÍA 280,00 4,30 1.2M,00

LOTE: 085 -
Lote m5

1 3659 Leite lntegral UHÍ Longa Vúa, caixa coín
12 embalagens de 01 üro('làí).

LIDER 12

LITROS
CX 6ô5,00 45,40 30.191,00

LOTE: 090 .
Lole 090

1 6ú0 l&canâo parâfuso Com ovos, noÍmal,
ütaminado, composto de ÍnatéÍia pÍinB
de pÍimeiÍa qualidade, ús e limpas.
isenlas de materiâl teroso, parasitâs.
embalado em pacotes com 500 qÍ
aproximadamente. À compo§içáo
cênteslmâl apoximada deveÉ ser:
proteínas = 12,59; lipidios =29; e glicidios

=739

JÔlA 5Oo GR PCTE 980,00 2.20 2.156,00

tem

818 UN



1,136
LOTE: 091 -
Lote 091

1 814 Macanâo tipo espaguete secâ, com ovos
Contendo coÍno ingÍedientes Msicos:
fârinha dê tÍigo especiale ovos, sem
adiÉo de corantes. LivÍe de matéÍia
teÍÍosa, paÍa§tos, laívas e detilos
animais e vegetais. Cor . ligeiramente
amaÍelada, saboÍ e odoÍ caracteÍísü@.
Tempo de cozimenlo: 10 minutos.

Contendo peso liquido de 5009r.

JÔA 5OO GR PCTE 695,00 2.18 1.515,10

rgaÍina SEM SAL, produzida YBOM 5OO ,00

usivârnenle de gordura vegetal sem R

ura lÍans, c/ no mínimo 8070 de
pídios, em potes de polipotileno com

de papel aluminizado enlre a tampa

o pote, resistênles, que qarântam a
ntegridade do produlo até o momenlo do

mo. Conlendo peso líquido 5009. A
deverá conter exlernamente

dados de idenüfcaÉo e procedência,

informaÉo nulrjcionâ|, númro do lote,

de validade, quanlidade do pÍodulo e
do Pole cl 500 gramas

2.128,50

96.560,00

CLAaDEyk YALÉRto
Prefcito Municipal

EdiçÀot 2193t2022:|031 - Data 08n4t2022
EXTRATO DA ATA OE REGISTRO DE PREÇO N." 30/2022 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÀO ELEÍRÔNICO N'5/2022

OBJETO - Reglsfo de preços paÍa eventual aquisição de gêneros alimentíclos, pala supÍiÍ as recessidades das SecretaÍias líunicipai§.
VALIDADE DA ATA: Í» 0U0420naú$412023.
BETIEFEúR|Â DA ÂTA: L N PEREIRA CASA DO PÂO

CNPJ sob no. 31.6'15.940/000'l.19

Avenida CicêÍD Eittencoud Rodrigues, 406 - CEP: 86250000 - BaiÍo: Cenlro, Nova Santâ BáôarrPR
RESPONSÁVEI JURiDICO: CâÍmen Coítez Vúlcken, OAB/PR nô 22.932.

ESPECTFTCAçÃo 0O 08JET0 E PREçOS REGTSTRADOS

LOTE: 025 . Lole
025

CLAa,DE.| tt YALÉRto
Prefeito Municipâl

ITENS

Lole Item Código do
píoduldser
üço

oescÍição do pÍoduto/serviço MaÍca do

Píoduto

Unidade de
mêdidâ

Quantídade Prêç, unitáÍio Preço lolal

LOTE: 024 - Lole
024

1 7747 Bolo recheado e confeitado (üpo aniversáÍio)
Com Ínassa de branca. Cobertura de

chanlilly. Recheio de creme com leile
condensado ou docÊ de leite e frutas

Bolo Íecheado e confeilado (lipo aniveGáÍio
Com massa de chocolate. Cobeítura de
chocolâtê. Recheio de cÍeme com leile
coodensado ou lÍufado de chocdatê

sM KG 245,00 24.20 5.929,00

1 7190 sM KG 100,00 34,10 3.410,00

LOTE: 053 - Lote
053

1 4351 Delicia de queijo (salgado) KG 340,00 22.s0 7.650,00

LOTE: 067 . Lote
067

1 735 Fermento biologico embalagem 500 gr

FabÍicação Íecenle.
UN 42,00 8,00 336,00

LOTE: 100. Lote

100

1 4362 Mini Croissant (salgado) KG 330,00 38,80 12.804.00

LOÍE; '101 - Lote

101

1 4363 Mini Pão Írancês 25 gÍamas {kilo) KG 610,00 6.069,50

LOTE: 108. Lole
108

1 704 Pão írancês 50 qBmas 5.680,00 5,75 32.660,00

LOTE:'115 - Lotê
'l'l5

1 783 Presunto cozido de suino magÍo sem capa
de goídura, oblido de pemil ou outra paíte de
suíno sâdio, com aspecto, cheiro, cor e saboí
própÍios, isento de suiidade, parasito e
larvas. FAÍIADO

PERDIGAO KG 117,00 18,90 2.211,30

TOTAL 71.069,80

DiáÍio Oficial Eletrônico do Municiplo de Novâ Santa Bárba.a
Rua: WalÍÍedo Bitlêncourl de Morâs§ n'222 - C€ntÍo

Fon€/Fax: (43) 326ô€1 00
E-mail: diaÍiooÍicial@nsb.pí.gov.bí / pmnsb@osb.pÍ.gov.bÍ

Sjte: www.nsb.pr.gov.bí

LOTE: 094 -
Lote 094

,380 DÍ j,45

IOÍAL

l.,

|',
l"
l"
t,,



PCTE 695.00 2,18 1.515,10LOTE:091 -

Lote 091

1 814 MacarÍão lipo espaguele seca, com ovos
Contendo como ingredientes básicos:

farinha de lÍigo especiale ovos, sem

adiÉo de coÍantes. Livre de matéÍia

tênosa, parasilos, hÍvas e detÍitos
animais e vegetais. Cor ligeiramente
arnarelâdâ, sâbor ê odor caracteristim.
Tempo de cozimento: 10 minutos.

Contendo peso liquido de 5009r.

JÓn 5OO GR

2.12e,50LoTE: 094 -
Lote 094

1 6380 MargaÍina SEM SAL, produzida

exclusivamente de gorduÍa vegelal sem
goídurâ tÍâns, d no minimo 80% de
lipídios, em potes de polipÍopileno com
laqe dê papel aluminizado entre a lampa
e o pote, resistentes, que gaíantam a
integridade do produto alé o momento do
consumo. Conlendo peso líquido 5OOg. A
embalagem deveÍá conler exlernamente
os dados de idenlifcaÉo e procedência,

infoÍmaÉo nutricional, númm do lote,

pata de validade, quanÍdade do pÍoduto e
número do regislÍo. Pole c,i500 gramas

CLAYBOM 50O

GR

PT 330,00 6,45

96.560,00TOTAL

CLAaDEy,I VÀLÉRIo
Prefeito Municipal

Edição: 2193/2022-1031 - Data 0810412022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N." 30/2022 - PMN§Effi
OBJEIO - Registo de pÍeços para evenlual aquislção de gêneÍos âllmenlícios, pan supÍir as nêcêssidadês das SecÍetarias llunicipals

VALIDAoE DA ATA: De 0810412022 a 0?,ItlÁ12023.

BENEFICIARIA OA ATA: L N PEREIRA CA§A OO PÃO

CNPJ sob n". 31.615,940/0001-19

Avenida Cicêm BittencouÍl RodÍigues, 406 - CEP: 86250000 - BaiÍÍo: Centro, Nova Sanla Bárbara/PR

RESPONSÁVEI JURÍDEO: Carmen Coíez Wilcken. OAB/PR no22.932.
ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISIRADOS

CLÁL'DE! n VÀLÉfrto
PÍefeito Municipal

ITENS

Lote Item Código do
produto/sêr

viço

DescriÉo do pÍoduto/serviço Manâ do
píoduto

Unidade de
medida

Quantidade PÍeço unitário Preço lotal

LOTE: 024 - Lote
024

1 7747 Bolo recheado e mnÍeilado (üpo anúeÍsáÍio)
Com massa de branca. CobeÍtuÍa de
chânülly. Rechêio de creme coín lêite
coÍdensado ou doce de hite e fÍutas

KG 245,00 24,20 5.929,00

LOÍE: 025 - Lole
025

1 7190 Bolo recheado e confeilado (lipo aniversáÍio)
Com massa de chocohte. CobeÍtuÍa de

chocolate. Rêchêio de creme com leile
condensâdo ou truÍado de chocolate

KG 100,00 34,10 3.410,00

LOÍE: 053 - Lote
053

1 4351 Delicia de queijo (salgado) v0.00 22,50 7.650.00

LoTE: 067 - Lote
m7

1 735 FeÍnento biologim embalagem 500 gr
FabÍicâçáo rêcente.

UN 42,u0 8,00 336,00

LOTE: 100 - Lote

100

1 4362 Mini Croissant (salgado) sl\,4 KG 330,00 38,80 12.8M,00

LoTE: 101 - Lote
'101

1 4363 Mini Pão íÍancês 25 gÍamas (kilo) st\l KG 610,00 9,95 ô.069,50

LOTE: 108 - Lote
108

1 104 Pào francês 50 gÍamas KG 5.680,00 5,75 32.660,00

LoTE; 115 - Lote
'fi5

1 783 PÍesunto cozjdo de suino magÍo sem capa

de goídum, obtido de pemil ou oúra parte de
suÍno sadio, com aspecto, cheko, cor e sêbor
própÍios, isento de suiidde, parasito e
larvas. FATIAoO

PERDIGAO KG 117,00 18,90 2.211,30

TÔTAL 71.069,80

Dlário Oficial Elelr6nico do irunicípio de Nova Santa Bárbarâ
Rua: WâlfÍÊdo Blttêncourt dê Mora€s n'222 - CêôlÍo

Fon€/Fat: (43) 326il1m
Eínail: diaíirof oial@nsb.pÍ.gov.bÍ / prnrsb@nsb.prgov.br

Siiê: www.nsb.pr.gov.bÍ

r
l-
t"
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Ediçáo: 219312022-104l - Data oqlc/ 12022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREQO N." 3I/20?2 -I][N§E@
OBJETO - Rêgistso de prêços paÍa eventual aquisição de gêneÍos alimentícios, para supriras necêssidades das SecÍetaÍias Municipais

VALIDADE DÂ ATA: De 08lMlm22 a 0 M12023.

BENEFrcúR|A DA ATA:COMERCIAL BEIRÂ RIO LTDA

CNPJ sob no. 40.138.949/0001-77

Rua Monteiro Lobato, 297, Loja 02 - CEP: 86210000 - BairÍo: Centm, Jataizinho/PR

RESPONSÁVEL JURíDICO: CaÍmen Cortez wilcken, OAB/PR n" 22.932.

ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISÍRADOS

LOTE:017 - Loie
17

Diário OÍicial Elêlrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WâlfÍêdo Bittencouít dê Morâes n"222 - centro

Fone/Fax: (43) 326ffi10O
Eíail: diaíioôfi cial@nsb.pr gov.br / pmnsb@nsb.pÍ.gov.br

Sitê: ww.nsb.pr-gôv.bí

ITENS

Lote Código do
pÍodulo/ser

v1ço

DesÇrição do prodúo/serviço Marca do
produto

Quantidade Prcço unitáÍ'o Preço total

LOTE: 006 - Lote
006

AmeMdm cÍu embalagem de 500 gr D'mille UN 155,00 485 751,75

LOÍEj 007 - Lote

007

1 794 Amido de milho embalagem de 1 kg D'mille UN 270,00 5,80 1.566,00

LoTE: 013 - Lote

013

1 740 Bala mâsligávê|, sabores sodidos, pacole de
6t)0 Gr

Nakinho PCTE 295,00 6,40 1.888,00

LOTE|0l5 - Lote

015
1 1771 Biscoito cÍêam crâckêr SEM LACTOSE Pcle

4009r contém (FaÍinha de tigo enÍiquecida
com ferÍo e ácido íólico, amido de milho,

açucar invertido, gordurâ vegelâl
hidrogenada, sal, femento quimim,
bicarbonato de sódio, bicaôonato de amônio
e piroÍosfato dissodico), Ínelho€dor de
faÍinha (meb bissumto de sodio),

êmulsjficante (lacticina de soja) ê
aromatizante.

Liane PCTE 170,00 4,55 773,50

LoTE:016 - Lote

016

1 7767 Biscoito de leite SEM LACÍOSE. Pcle 4o0gr
conlém (Faínha de tdgo endquecida com
leÍro e ácido Íólico, amido de milho, açucar
invertido, gordura vegetal hidÍogenada, sal,

[eÍmento químico, bicaôonato de sodio,
bicaôonato de amônio e piroíosíato

dissódico), mêlhoradoÍ dê Íarinhâ
(metabissumlo de sodio), emulsif cante
lacticina de soja) e aromatizante

Liane PCTE 200,00 4,25 850,00

1 7768 Bismilo de MAISENA SEM LACTOSE. Pcie
400 gÍ contém (Farinha de trigo enriquecidâ
com ferro e ácido íó[co, amido de milho,

açucar inveÍtido, gordura vegelâl
hidrogenada, sal, fermento químico,

bicârbonalo de sódio, bicarbonato de amônio

e piroÍosÍato dissodim),melhorâdor de
íarinha (metabissulÍito de sodio),

emulsifcanle (lacticina de soja) e
aromatizante.

Liane PCTE 180,00 4,55 819,00

LOTE: 020 - Lote
020

1 5750 Biscoilo, tipo WaÍer. Embalâgem com no

minimo 140 gr. Satin a defnÍ
Renata PCÍE 't.160,00 1,95 2.262,00

LOTE: 023 - Lote
023

1 Bolinho, tipo pÍonto para consumo. Sabor
baunilha com recheio de chocolate.
Acondicionado em embalagem indiüdual de

40 gr.

Sla

Edwirges

UN 1.080,00 0,92 993,60

LoTE|030 - Lote

030
1 712 Caldo de galinha 1,01 kg concentrado em

pô, pÍeparado à base de extrato de cáme de
íÍango, proteína vegelal hidrolisada,

mndimentos. Composto de sal, amido,
glutamato monossodico, açúcaÍ, alho, cebola
gordura vegêtal composlo dê sal,
amido,glutâmâto rnonossodico, açúcaÍ,
alho,cebola, gordura vegetal, extralo de

Temperart PCTE 170,00 6.90 1.173,00

Item Jnidade de
nedida

1



1t39
came de fÍango, acoodicionado êm

embalag€m plásÍco com 1 kg. A embahgem
deverá conteí extêmaÍnentê os dâdos de
idenüÍcaçáoe píocedência, icfoÍma@s
nutÍicionais, númêIo do lote, data de
vaÍdade, quantidade do produto, númeÍo de
registm ê aiender as especifcaçoes lécnicas
dos óÍgâos de vigiláncia sanilária.

LOTE: 032 - Lote

032
1 804 CANELA EM PO 100 gr 0'mille PCTE 130,00 5,58 725,40

LoTE:033 - Lole
033

1 819 Caniica bÍancâ - lipo 1 Pcte cJ 500 gÍaínas 0'mille UN 680,00 3,55 2.414,00

LOTE: 035 - Lote

035
1 729 Came bovina (aém 2) Sem osso, limpa,

sem ÍreNos, sem teÍúões, sem apooeívÍosês
e sem goÍduras com caracteíisücas
organdéplicas (coí, saboí, odoÍ
câÍacteÍlstios). &ÍesêntarCeíifcado de

lnspeção EstaduâU Federal ou Municipal.

Embalada, devidamente identifcada mm
eliquêtâs intêÍnas de acordo com a
LegislaÉo vigente e especmcaÉo de prazo

dê validade.

D'mille KG 3.r25,00 25,85 80.781,25

LoTE: 036 - Lote
036

1 722 Came bovina (moida ?) Limpa, sem neÍvos,
sem lendôes, sêm aponeryÍoses e sem
goduÍas, com caraclerí§icas organolépücas
(coÍ. saboí e odoÍ caraclerislims).
ApÍes€nlaÍ CeÍlifcâdo de lnspeçáo Eslâduau
FedeEl ou Municipal. Embâhda,
devidamenle idenúfcada com etquelas
intemas de acoÍdo com a l€gislaçao ügenle
e especiÍicaçáo de prazo de validâde.

D'mille KG 3.110,00 28,35 88.168,50

LOTE: 037 - Lote
037

1 7760 Came bovina em bile congelada. Came de
pÍimeira coxão mole. Provenientes de
machos bovinos, sadios, abaüdos sob
inspeção veleÍináía, livre de paÍasilas e de
qualqueÍ substáncia contaminante. Deve seÍ
Íealizada a apârâgem Íetirando o excesso dê
gordura e caÍlilagem. Embalada à vácuo,

mngeiada. Embaladâ em caixa de papeEo

lacrada, com etiq@la de acoÍdo com

legislaÉo vigenle, contendo SlF, nome e
endereço do abatedouÍo, identifi câÉo
mmplela do produto, data de fabíicaÉo,
validade e peso liquido. Produto sujeito à

veriicâÉo no alo da entrega aos
pÍocedimentos administmtivos deteÍminados
pela ANVISA.

D'mille KG 900,00 39.15 35.235,00

LoÍEi038 - Lotê

038

1 7759 Came bovina em tiras congelada. Camê dê
primeiG mxfu Ínole. PÍovenientes de
maôos bovinos, sadios, âbatiios sob
inspêÉo veteÍináÍia, livÍÊ de para§lâs ê de
qualquer substáncia contaminante. Deve ser
realizada a aparagem relirando o excesso de
gordura e caíilagem. Embalada à vácuo,

congelada, em cada pacote. Embalada em
cÊixa de papelilo lacrada, com eüquelâ de
acordo com legislaçáo ügente, contendo SlF,
nome e enderÊço do abaledouro,
idenlifcaÉo complelâ do pÍoduto, dala de
íabÍicaÉo, validade e peso líquido. PÍoduto
sujeito à veífcaÉo no ato da enlÍega âos
píocedimenlos adminisf ativos delerÍninados
pela ANVISA.

D'mille KG 1.410,00 38,10 53.721,00

LOTE: 042 - Lotê
M2

1 697 Chá mâte Ídhas e lalos to6tados de eÍva.
mate, paÍa infusáo. Caixa com no minimo
zmgr

0'mille cx 1.740,00 2,35 4.089,00

LoTE: 043 - Lote

M3
1 7757 CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, cacau em

pó solúvel, ãçúcar e ammalDantes. Pcte 200
gÍ

0'mille PCTE 130.00 6,65 8M,50

LoTE;(}44 - Lote

u4
1 7763 Chomlatê granulado smg oona JuÍa UN 100.00 9,95 995,00

Dlário Offclal Elêtrônico do Uunlciplo de Nova Santa Bárbara
Rua: Waltedo Sitlôncouít dô Moraes n'222 - CêntÍo

FoÍ'e-/Far: (13) 326641m
Eíait diaÍiroficial@nsb.pÍ gov bí / pínnsb@ÍBb.pí.sov.br

Siie: w\,w.nsb.prgov_DÍ



LOTE: 046 . Lote

046

1 718 Coco Ralado, pamtê 100 gramas

lngÍedientes: polpa de coco parcialmente

desêngordurada, desidíalâda. Sêm adi@ de

aqkaÍ.

0'mille PCTE 290,00 2,55 739,50

LOTE: U7 - Lote
047

1 Coloíau (mloíífcio) em É pâcote c/ 5,00

gÉÍnas.
0'mille PCTE 243,00 3,25 789,75

LOTE| 050 - Lole
0í)

1 4348 Coxinha da asa de Írango (Drumet) Lar 2.810,00 '13,70 38.497,00

LoTE: 054 - Lote
054

1 6377 Doce de âboboía. Caixa com 50 unidades Bonn cx 35,00 21,70 759,50

LOTE: 056 - Lote
05ô

1 6378 Doce de leile, Caixa com 50 unidades no

mÍnimo 20 gr cada doce
Bonn cx 35,00 '11,85 414,75

LoTE: 058 . Lotê
058

1 6379 Doce tetâ de nega. Caixa com 50 unidades Bonn cx 36,00 22,75 819,00

LOTE: 059 - Lole
059

1 4353 EÍvilha 200 qÍ PÍeparada coín vegelais
seleciomdos. e píoduzida em conÍoímidade
com a legislaÉo úgente. CaÉcteristicas
Íisicâs, químicas, biologicâs e de embalagem
deve igorosamnte sêguir as noímas da
legislaÉo corespoDdente. Embalagem
pÍimárh em lalâs com peso liquido e drenado
com 200 gr, imprcsso as idenüfcaçoes
mmpletâs exigidas por lei,

Fugini LATA 100,00 2,10 210,00

LOTE: 060 - Lote
060

1 4352 Eryilha lala com 2 Kg. Preparada com
vegêtâis selecionados, e produzida em
coíifoímkladê corn a leqislaÉo vigente.
CaBclerislicas fisicás, quimicas, biologicas e
de embalagem deve dgoÍosamente seguiras
normas da legislaÉo conespondenle.
Embalagem pÍimáÍia em htâs com peso

liquk o e drenado com 2 kg, impresso as
ljentifcações completâs exigidas poÍ lei.

Fugini LATA 100.00 19.95 1.995,00

LOTE: 068 . Lote
068

1 Feímento bidôgico seco utilizado paÍa
panifcacão. Acondiciooado em sachets d€
10 (dezhramas. (caixa com no minimo,l8x
10SÍ)

Atalaia cx 52,00 3í,85 l.b5D,lu

LOTE: 069 - Lote

069
1 708 FeíÍnênto eín É quimico, embâlâgem & ím

gÍ.
D'mille UN 445,00 2.10 934,50

LoTE: 073 - Lote

073
1 719 Gelatjna em É saboÍ a delint. Embahgem

com minimo 20 gramas, caixa com 3ô
unidades.

La Rend cx 430,00 to,t 5 11.502,50

LOTE: 074 . Lote

074
1 7165 Geléia 250 gr. Sabora deinir Aurea UN 50,00 580 290,00

LOTE:075 - Lole
075

1 737 Gêneros alimenticios a base de farinha de
anoz ComposiÉo íarinha d9 anoz, açúcar,
amido, sâis minerais (câÍôooâto de cábo,
fosÍato de sódio dibásico, fumarato ferÍDso,
sulÍato de lnco), vitaminas (vilamina C,

niacina, vilamina E, ácido pantotênico,

vilamina A, ülâmina 81, vitamina 86, ácido
fólim, vitamina D) e aÍomalizante vanilina.
Contéín Glúlen. Contem traços dê leite.
Embahgêm de 400 gÍamas.

All Nulri UN 450,00 10,58 4.761,00

LOTE: 076 . Lote

076

1 736 GêneÍos alimentícios a base dê íaÍinha de
milho Composiçfu: aç{car, amido, sal, sais
minerais, aroíutizantes e vitaminas
embalâgem de 400 graínâs.

All Nulri UN 450,00 10,45 4.702,50

LOTE: 082 - Lole
082

1 816 Lejle de coco lngrêdientes: Leile & coco,
estâbilizante, INS 460i, espessante tNS 466,
conseÍvanlês INS 211, INS 223 e acidulânte
INS 330. Nâo contém glúten. Vidro com 200
ml.

lngacoco VD 50,00 2,50 125.00

LOTE| 084 - Lote
084

1 728 Leite em É, integral, instantâneo Sem
adiçáo de açucar e soro, pÍoduto obüdo por
desidÍalaÉo do leite de vacâ integralapto
para a âlirnentação humana medianle
processos tecnologicarnênle âdequados. Na
inÍormação nulÍicionalo pÍodulo deve conter
caíbcÍdralos, proteinas, goÍduras lotais e

Polly PCÍE 6.610,00 10,60 70.06ô,00

DiáÍio Oticial ÊletÍônico do Município de Nova Santa BáÍbarâ
Rua: WatÍÍêdo Bittencourt de MoÍaes n"222 - C€nlro

Fon€r'Far: (43) 326631 0O
E-ínail daanoofciât@nsb.pr.gov br / pmmb@nsb pÍ Oov.bÍ

Site: ww.nsb.pí.gov.bí
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14u
saturadas, údio e cálcio. Embalagem de
papel melalizada, peso líquido de 400 gr.

LOTE:088 - Lote

088

1 799 Mâc2rÍão Ave MaÍia Com ovos, vitaminado,

composto de matéda prima de pÍimeira
qualidade, sãs e limpas, isêntas de maleíal
terroso, parasilâs. embalado em pacotes com

500 gr. A composição centesimal aproximada
deverá ser: prolêinas = 12,59;lipídios =29;
e qlicídios =73g

D'mille PCTE 660,00 2,79 1.841,40

LOÍE; 096 - Lote

096

1 744 Milho pârâ canjiquinha (quiíeÍinha)

Embalagem de 500 gr.
D'mille PCTE 650,00 2,24 1.430,00

LOTE: 097 - Lotê
097

1 739 Milho paÍa pipoca tipo 1

Embal. polietileno atoxico,lÍansp. c/ 500 qÍ

D'mille PCTE 371,00 3.00 1.113,00

LOTE: 098 - Lote
098

813 Milho verde. Latâ mm 2 kg Em mnseÍva
(Grãos de milho) selecionados, oriundos de
plantas sadias. A mmposiçáo centesimal
aproximada deveÍá seÍ: proteinas = 3,79;

lipídios = 1,4qi e glicídios = 12,159.

Produzido e embalado dentÍo dos padróes

legais. Produzido e embalado conforme

determina a legislasão. Acondicionado em

lalas, clm p€so liquido drenado de
aproximadamente 3,2 kO, com Íótulo
conlendo lodas as infoÍmaÇões do produto

coníorme determina a legislação vigente.

Fugini tATA 120,00 21,80 2.ô16,00

LOÍE: 099 - Lote

099

1 754 Milho verde. Lata com 200 gr. Em conseíva
(Grãos de milho) selecionados, oriundos de
plantas sadias. A mmposiÉo centesimal
aproximada deverá ser:proteinas = 3,79:

lipídios = 1,4gie glicídios = 12,'159.

PÍoduzido e embahdo denlro dos padóes
legais. Produzido e embalado mníorme
deteÍmina a legislação. Acondicionado em

lalas, com peso líquido drênado de
aproximadamente 200 gÍ, com ótulo
conlendo todas as informa@es do produlo

conÍoÍme determina a legislaÉo vigente.

Fugini LATA 160,00 2.80 448,00

LOTE: í02 - Lote

102
1 6167 Mistura para bolo prontâ de no minimo 4009

SaboÍes: Chocolate, baunilha, laranja, coco,

cênoura, fubá, limão, abacad, aipim e milho

Procooking UN 580,00 2,75 1.595,00

LOTE: 103 - Lole
't03

1 Molho de soja, embalagem contendo no
mínimo 900 ml.

Dusul UN 120,00 6,30 756,00

LOTE: 104 - Lote

104

1 3668 Ôleo de soja. Embalagem PET mntendo
900m|.

Coamo EMB 1.660,00 10,45 17.U7,00

LOTE: 105 - Lole
105

1 795 orégano desidralado. Pcle com 2009 D'mille PCÍE 155,00 10,94 1.695,70

LOÍE: 106 - Lole
106

1 43M Pa@câ de amendoim, pacote mm 50
unidâdes

Bonn PCTE 36,00 16,00 576,00

LoTE: 'l'10 - Lole
110

1 5147 Pimenta do reino, prela, moida. Pcte 30 gr D'mille PCÍE 105.00 8,55 897,75

LOTE:112-Lote
112

1 6174 Pirulito doce de frutas. Embalado

individualmente, sabor moraÍ€o pêso unitário
com no minimo 1 2 gr. Entrega em pacotes

com 50 unidades.

Pecin PCTE 80,00 6,10 488,00

TOTAL {47. t36,55

CLÀUDE tR VÁLÉxro
Prefeito N4unicipal

Ediçào 219312022-|,051 - Odá 0e,1O412022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE N -PM B

REFERENTE AO PR EL N0

oBJEfO - Registro de preços para êventual aquisição de gênêros alimentícios, para suprir as necêssidades das SecretaÍias Municipais.
VALIDADE DA ATA: De 08101n022 a 0 0412023.

BENEFICÁRA OA ATA: ALEXANDRE SEXTAK BÂTISTELA JUNIOR . coMERcIAL DE ALIMENToS E MATERTAL DE LIMPEZA - EIRELI

CNPJ sob no. 16.579.17410001-90

Rua Dom Pedro ll, 162 - CEP: 862'10000 - Bairro: Cenko, JataizinhoiPR

RESPONSÁVEL
Wilcken, OA8/PR no 22.932.

Diário OÍicial EletÍônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WaÍredo Eitiencouri de MoÍaes n'222 - CêntÍo

Fone/Fax: (43) 32664100
Efl âil: diaíioof ciâl@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pí.gôv.br

Sirê: www.nsb.pr.gov.br

JURíDlco: carmen cortêz



tü47,
saturâdas, sodio e cábo. Embalagem de
papel metalizada, peso liquido de 400 gr.

LoTE:088 - Loie
088

1 799 Macanáo Ave Maria Com ovos, vitâminado,
omposto de matéíâ pÍima de primeira

qualidade, sãs e limpas, isentas de material

leÍroso, paíasitas. embalado em pacotes com

500 gr. A composição cenlesimal aproximada

deveÉ ser: pÍoteínas = 12,59; lipidios =29;
e glicídios =739

D'mille 660,00 2,79 1.841,40

LOTE: 096 - Lole
096

1 744 Milho para canjiquinha (quireÍinha)

Embalagem de 500 gÍ.
D'mille PCTE 650,00 2.24 1.430,00

LOTE: 097 - Lote
097

1 739 Milho para pipocâ lipo 1

Embal. polietileno atôxim, tÍansp. d 500 gr

D'mille PCTE 371,00 3,00 1.113,00

LOTE:098 - Lote

098

1 813 Milho verde. Lata com 2 kg Em conserva
(Grãos de milho) selecionados, oriundos de
plantas sadias. A composiÉo centesimal
aproximada deverá ser: proteioas = 3,79;

lipídios = 1,49; e glicídios = 12,159.

Produzido e embalado dentÍo dos padrões

legais. Produzido e embalado conÍorme

determina a legislação. Amndicionado em

latas, com peso liquido drenado de
aproximadamênle 3,2 kg, com rótulo
contendo todas as informações do pÍoduto

conforme determinê a legislação vigente.

Fugini LATA 120,00 21,80 2.616,00

LOTE| 099 - Lole
099

,l
754 Milho verde. Lata com 200 gr. Em conserva

(Grãos de milho) selecionados, oriundos de
plantas sadias. A mmposição centesimal
aproximada deverá ser proteinas = 3,7gi
lipídios= 1,49; e glicídios = 12,'159.

Produzido e embalado dento dos pâdóes
legais. PÍoduzido e embalado conÍome
determina a legislação. Acondicionado em

latas, com peso liquido drenadode
aproximadamente 200 gr, com rólulo
conlendo todas as infoím@s do produto

mnÍorme determina a legislação vigenle.

Fugini LATA 160,00 2,80 448,00

LoTE; 102 - Lotê
102

1 6167 Mistura paÍa bolo pronta de no minimo400g
Sabores: Chocolate, baunilha, laranja, mco,
cenoura, fubá, limâo, abacaxi, aipim e milho

Procooking UN 580,00 2,75 1.595,00

LOTE: 103 - Lotê
103

1 731 túolho de soja, embalagem mntendo no
minimo 900 ml.

Dusul UN 120,00 6,30 756,00

LOTE: 104 - Lote

104

1 3ô68 Óbo de soja. Embalagem PEÍ contendo

900m|.

Coamo EMB 1.660,00 10,45 17.347,00

LOTE; 105 - Lote

105

1 795 Orégano desidralado. Pcle com 2009 D'mille PCTE 155,00 10,s4 1.695,70

LoÍEr 106 - Lote

106

1 4364 Pâçoca de âmendoim, pamte com 50

unidades
Bonn PCTE 36,00 16,00 576,00

LOÍE: 110 - Lote
'1 10

1 5747 Pimenta do reino, pÍeta, moida. Pcte 30 gr D'mille PCTE 105,00 8,55 897,75

LoÍE: 112 - Lole
112

1 6174 Pirulito doce de Írulas. Embalado
individualmenlê, sabor morango peso unitáÍio
com no minimo 12 gr. Entrêga em pacotes

com 50 unidades.

Pecin PCTE 80,00 6,10 488,00

TOTAL 447.136,55

EdiçÁo: 219312022-105l - Dala 0ü0412022
EXTRATO DA ATA DE E o N.o 322022 - PMNSB

REFERENTE tco No 5/2022

OBJETO - Rêgistro de pÍeços para eventual aquisição dê gênêros alimentícios, para suprir as necessidades das SecretaÍias Municipais.
VÂLIDADE DA ÂTÂ: Dê 0810412022 a 010412023.
BENEFrcÁRA DA ATA: ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIoR . colliERcIAL DE ALIMENToS E MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CNPJ sob no. 16.579.í 7410001-90

Rua Dom Pedm ll, 162 - CEP: 86210000 - BairÍo: Centro, Jatailnho/PR
RESPONSÁVEL DiáÍio oÍicia! Etêtrônico do Município de Nova Santa Bárbara JURÍDrcO: CaÍmen Cortez
Wilcken. OAB/PR n" 22.932. Rua: walÍÍedo Bittêncourt d€Jlroraêsn'222 - centso

Eíail: diâíioofi cial@nsb.pí.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.bÍ
Silê: www.nsb.pÍ.gov.bÍ

PCTE

CL,tUDENTR VALÉRto
Prefeito Muüicipal



ITENS

LOTE: 003 -

Lote 003

1 4332 Açúcar Refinado 1 kg GLOBO UN 140,00 4,15 665,00

LOTE: 01 | -
Lote 011

1 Azeitona verde sem caÍoço, tamanho
grande. Sachê mm 150 gr

ATALAIA UN 10,00 6,98 69,80

LoTE: 018 -

Lote 018

1 7769 Bismih doce rosquinha de chocolate
SEM LACTOSE. Pcte 4009Í contém
(Farinha dê tÍigo ênriquecida com feÍo ê
ácido fólico, amido de milho, açucar
inverlido, gordura vegetal hidroqenâdâ,
sal, fermento químico, bicârbonato de
sódio, bicaÍbonato de amô0io e piÍoÍosfato

dissodim), melhoÍador de Íarinha
(metâbissutfito de sodio), emulsifi cante
(lacticina de soja) e aromatizante.

LIANE PCTE 220,00 5,48 1.205,60

LoTEj 019 -
Lote 0'19

1 7770 Bismito doce rosquinha de coco SEM

LACToSE. Pcte 4009r mntém (Fadnha

de tdgo enÍiquecida com feno e ácido
fôlico, amido de milho, açucâr invertido,
gordura vegetal hidrogenâda, sal,
lermento quimico, bicárbonalo de sodio,
bicarbonato de amônio e piroÍosfato

dissodico),melhorador de Íarinha
(metabissulfi to de sodio),emulsifi cânte
(lacticina de soja) ê âÍomatizanle.

LIANE PCTE 170,00 5,80 986,00

LoTE: 02í -
Lote 021

1 692 Bolacha (bismito) doce sabor maisena
Pacote de 400 gramas Farinha de kigo
íortjlicada mm feÍro e ácido Íólico, açucaÍ,
gordura vegetâ|, crême de milho, açucâr
invertido, âmido, sal, estâbilizante lêctina
se soja, Íermentos quimicos ( bicarbonado
de amônia e de sodio), acidulante, ácido
láclico, aromâtizante e mêlhorâdor de
farinha protease, (lNS í101 i)

LUAM UN 2.835,00 3,43 9.724,05

LoTE:022
Lote 022

,|
691 Bolacha (biscoito) salgado água e sal

Pacote com 400 gÍâmas Farinha de trigo
fortiíicadâ com feÍro e ácido Íólico, goÍdura
vegêtal (soja palmâ), amido, extrato de
mallê, âçucar invertido, sal, fermenlo
biologico, Íermento químim, bicarbonato
de sodio, (lNS 500 ii), acidulânte, ácido
láctico (lNS 270), melhoradores de farinha
protease, (lNS 1'10'l i) metâbissumto de

sodio (lNS 223), enzima xilanase.

LUAM UN 2.040,00 3,17 .466,80

LOTE: 039 -

Lote 039
1 7761 Carne de Írango, lilezinho, congelada,

embalagem média de 1 kg inspecionada
pelo MinistéÍio da Agric ltura.

LAR KG 800,00 16,58 13.264,00

LOTE: 04í -
Lote 041

1 7756 Came de porco - pemilsem osso e muÍo
Embalada, devidamente idenüfi câda mm
etiquetas intemas de amÍdo mm a
lêgislaÉo vigentê e especificaçáo de
prazo de validade. ApÍesentaÍ Cerlificado
de lnspeçáo EstaduaUFederal ou
Municipal.

IDEAL

SUíNO

KG _8s0,00 14.85 42.322,50

LoTE: 071 -
Lote 071

1 698 Frango inteiro congêhdo com miúdos,
sem tempeÍo, pesando entÍe'1,9 e 2,5k9.
PÍoduzidos e êmbalados dê amrdo com

legislação sanitáÍia vigente.as noÍmas da

FRANGOS

MARINGÁ
KG 15,00 8,95 134,25

LOTE: 086 -

Lote 086
1 4357 LinguiÇa calabÍesâ defu mada

lngredênies: Came suína, came bovina,

FRIOS

LONDRINA
KG 360,00 18,20 6.552,00

14d3ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

Dlário Oficial Eletrônico do Municiplo dê Nova Santâ BáóaÍa
Ruá: Walhedo Bittêncourt dô Moraes n.222 - C6ntro

Fonê/Fax: (43) 32664100
E{nail: diadoofi ciãt@nsb.pí.9ôv_br / pmnsb@nsb.pr€ov.bí

Sit€: w\ ,r ,.nsb.pr.gov.bÍ

Codigo do

Produto/seÍ
vi@

Lote Item DescriÉo do prod uto/serviço Marca do
produto

Unidade

de medida
Quanüdade Preço

unitário

PreÇo total



14tt
carne mecanicamentê separada de aves,

toucinho, proteína textuÍizada de soja, sal,

leite em po, aÇúcar, pimentas: Calabresa

e preta, extrato de anoz fermentado,

regulador de acidez Iactato de sódio
(lNS325), estabilizante polifosfato de

sódio (lNg52i), realçador de sabor
glutamato monossódico (1NS621,

antioxidantes: Eritorbato de sodio
(lNS316) aÍomas: Naturalde fumaça e dê
pimenta preta, conservadores: Nitrato de

sódio (|NS25O) e niÍaro de sódio (lNS251)

I corante natural carmim (lNS120).

LoTE: 092 -

Lotê 092

1 717 Maionese Frasco plástim emulsão

crêmosa obtida com ovos e ólêos vegetais

com condimêntos, subslancia comestível

sem coranle, 500 gr

SUAVIT UN 130,00 2 50 325,00

LoTE: '109 -

Lote 109

1 7',t1 Peito de Frango, sem tempero, mm pele ê
osso. PÍoduzido e embalado em

conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.

FRANGOS

MARINGÁ

KG 2.730,00 10,98 29.975,40

LoTE: 1'16 -
Lote 116

1 4368 QueÍo parmesão ralado Elaborado com

leite, lermento láctico, coalho, sal e
conservador ácido sórbim. Embalagem

5os

SELETI PCTE 60,00 '1,88 112,80

LoTE: 117 -
Lote 117

1 4369 Queijo, Tipo Mussarela de leite de vaca

de boa qualidade, nâo prensado, de
consistência semi dura, rígida, textura

compacta, mm odor e sabor suave e
levemente salgado. FATIADo

CAMPO

VIVO

KG 117,00 32,85 3.843,45

LOÍE: 122 -
Lote í 22

1 761 Rosquinha de coco 4009 Biscoito doce

sem recheio; rosquinha dê coco; de
íarinhâ dê kigo, gordura vegetal, sal;
açúcar e outras substancias permitidasl

LUAN PCTE 2.500,00 3,30 8.250,00

LoTE: 123 -

Lote 123

1 706 Sal refinado Com iodato potássio,

conforme lêgislaçáo, sem umidade,
acondicionado embal. polietileno atóxico,
íkg

POP PCTE 533,00 0,94 50'1,02

LoTE: 125 -

Lote 125

1 734 Salsicha Carne mecanicamente separada
de ave e suíno, águâ, pÍoteína de soja, sa!

iodado, amido, regulador de acidez,
glicose, estabilizante, condimentos
naturais, corante natural, antioxidante e
conservante.

MANA KG 365,00 8,70 3.175,50

ÍOTAL 127.573,11

CLÀuDErítR YALÉRro
Prefeito Municipal

Ediçáo: 2193/2022-1061 - Dala ONM|2O22
EXTRATO DA AIA DE REGISTRO DE PREÇO N.' 33/2022 - PMNSB

REFERENTE AO ÉREGÃO ÉIEÍRôNICO N" 5

OBJETO - Regisko de prêços para êvêntual aquisição dê gênêros alimênticios, para suprir as necêssidadês das Secrêlarias Municipais.
VALIDADE DA ATA: De 08104,12022 a 0 M12023.

BENEFICÁRlA DA ATÂ: VILMÂR DE SOUZA DIAS

CNPJ sob nô. 10.318.911i0001-15

Avenida XV de Fevereiro, 213 A - CEP: 86300000 - BaiÍro: Centro, Comélio Procópio/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR no 22.932.

Diário OÍicial Elêtrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua:WâlÍrêdo Binencourl de Moraes n'222 - CentÍo

Fone/Fax: (43) 326ô{'l 00
E{nait diaÍiooticiâl@nsb.pí.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.br

Sitê: w$1i/.nsb.pÍ.gov.bÍ



5carne mecanicamente sepârada de âves,
toucinho, proteína teíuÍizada de soJa, sal,
leite em É, açucar, pimêntas: Calabresa
e preta, extralo de arÍoz íermentado,
regulador de acidêz lactato de sodio
(lNS325), estâbiliza nte polifosfato de
sodio (lNS452i), realçadoÍ de sabor
glutamato monossodico (1NS621,

antioxidanles: Eritorbato de sodio
(lNS316)aíomas: Naturâlde Íumaçâ e de
pimenta prela, conseÍvadores: NilÍato de
sodio (lNS250) e nitrato de sodio (lNS25'l)
e corante naturalcarmim (lNS120).

I{

LOTE: 092 -

Lote 092

1 717 Maionesê Frasco plásüco emulsâo
cÍemosa obüda mm ovos e óleos vegetâis
mm condimentos, substanciâ comestível
sem corante, 500 gr

SUAVIT UN 130,00 2,50 325,00

L0TE: 109 -

Lote '109
1 711 Peito de Frango, sem lempero, com pele e

osso. PÍoduzido e embalado em
conformidade mm as noÍmas da
legislação sanitáÍia vigentê.

FRANGOS

MARINGÁ
KG 2.730,00 10,98 29.975,40

LOTE: 1'16 -
Lote í 16

1 4368 Quêrjo paÍmêsáo ralado Elâborado com
leite, feÍmento lácüco, coalho, sal ê
mnsêrvador ácido sórbico. Embalagêm
509

SELETI PCTE ô0,00 1,88 112,80

LOTE: 1'17 -
Lote 117

1 4369 QueÍo, Tipo Mus$rela de leite de vacâ
de boa qualidade, não prensado, de
consistência semi duÍa, rígida, textura
compacta, mm odoÍ e sabor suave e
levemente sâlgâdo. FAÍIADO

CAMPO

VIVO
KG í 17,00 32,85 3.843,45

IOIE: 122 -

Lote 122

1 761 Rosquinha de coco 4009 Biscoito doce
sem recheio; rosquinha de coco; de
farinha de kigo, gordura vegetâ|, sal;
açúcaÍ e outras substancias permitidasi

LUAN PCTE 2.500,00 3,30 8.250,00

LOTE: 123 -
Lote 123

1 706 Sal refinâdo Coín iodâlo potássio,

mnfoÍme lêgishção, sem umidade,
âmndicionado embal. polietileno âtóxico,
'1 kg

POP PCTE 533,00 0,94 501,02

LOTE: 125 -
Lote 125

,1 7U Salsicha Came mecanicamente separadâ
de ave e suino, água, proteína de soja, sal
iodado, amido, regulador de acidez,
glicose, estabilizante, condimentos
naturais, coÍante natuÍal, anüoxfuJante e
mnservante.

MANA KG 365,00 70 3.175,50

TOTAL 127.573,17

Ediçáo:21 - Oala 0üM12022

OBJEIO - RegistÍo de prêços para êvêntuâl aquisiçáo dê gênêros alimêntícios, pâÍa supriras nêcessidades das Sêcetârias Munlcipais.
VALIDADE DA ATÂ: D,e 0810112022 a 0ru1n023.
BENEFrcÁRA DA ATA: VILMAR DE SOUZA OIAS

CNPJ sob no. 10.3'18.9 í 1/0001-1 5

Avenida XV de Fevereiro, 2í3 A - CEP: 86300000 - BaiÍÍo: CentÍo, Comêlio procopio/pR

RESPONSÁVEL JURIOICO: Carmen Cortez Wtcken, OAB/PR n" 22.932.

Diárlo OÍicial Elê&ônico do Município dê Nova Santâ Báôara
Rua: Walíredo Binencouít d6 MoÍâês n.222 - Cenúo

FonêJFax; (43)326ffi100
Efl ail: úâdooticial@nsb.p, gov.ü / pmnsb@nsb.pr.gov.br

Súe: www.nsb.pÍ.gov.br

CL^aDErlR YaLÉRro
Prefeito Municipâl



ITENS

Lote Item Codigo do
produto/se

rviço

DescÍição do produto/seNiço Marca do
produto

Unidade

de medida
Quantidade Preço

unitáÍio

Preço total

LoTE: 005 -
Lote 005

1 7758 ALMÔNDEGA BOVINA CONGELADA
(í59) produto composto por carne bovina,
água, cebola, proteína dê soja, Íârinha de
rosca, sal, condimentos naturais ê outros
mmponentes caraclerísticos do produlo.

Congelado individualmênte (lQF). 0
produto deve apresenlaÍ-se arredondado,
com mloração marÍom claÍa, textura
mâciâ, odoÍ e saboÍ caracteÍistim. Deve
estar acondicionado em embalagem
primária de polietileno atóxica,
transparenle e Íesistente, com etiqueta
internâ dê identificaÉo, mm vêdaÇão

termossoldada, com peso líquido de 2Kg
de produto. Não apresenlar perfuraÉes. A
embalagem seorndáÍia deve ser câixa de
papeláo ondulada reforçada, lacrâda com
Íita adesiva, sem apresentar danos, e
identificada com etiquela testeira mntendo
informa@s sobre o produto e empresâ.
No momento da enlrega o pÍoduto deve
apresentâÍ validade minima de 3 meses.

BRASIL
BURGUER

ERASIL

EURGUER

KG 700,00 22,80 15.960,00

LoTE: 010 -
Lote 010

1 4337 Alum sólido em ólêô. Latâ 1709r Atum,
ólêo de soja, água, sal e êxtrato vegetal
em pô. Contem traços de soja. Pode
mnter traços dê aipo, gergelim e leite /
deÍivados. Não mnlém glúten.

BEIRA ALTA

BEIRA ALTA
UN 10,00 7 ,62 76,20

LOTE: 026 -
Lote 026

1 6885 Bombom soÍtido. Caixa com no mínimo
250 grs com as miniaturas de chocolate,
bombom de chocolate com leite e
crocante, bombom rechêado de cáramelo
ê lêite maltado, bombom de chocolale
mm rêcheio de morango, bombom de
chocolate com mbertura de flocos,
bombom recheado com coco, waÍer
mbêíto com chocolate meio amaÍgo,
bombom de chocolate reúeado de
amendoim caramelizado.

CLASSY

CLASSY

UN 1.380,00 7,99 11.026,20

LOTE: 028 -
Lote 028

1 9345 Café em po homogêneo, tonado e moido.
CLASSIFICAÇA0 SUPERIOR Embalagem
â vácuo com 500 gramas.

ODEBRECH

ODEBRECH

PCTE 2.040,00 14,15 28.866.00

LOTE: 029 -

Lote 029
1 4339 Caldo de came com ô tabletes de 579Í APTIAPTI UN 80,00 1,40 112,00

LOTE: 031 -
Lote 03í

1 4340 Caldo de Galinha, mm 12 tabletes de
1149r

APTI APTI UN 15,00 2,65 39,75

LOTE: 055 -
Lote 055

1 6649 Docê de âmêndoim lipo paçoca rolha
embalada individuâlmenle em embalagem
plástica ou papel impeÍmeável, cadâ
unidade deve mnler no minimo l8g,
mntendo extemamênte os dados de
identificação e procedênciâ, númeÍo de
lote, dâta de ÍabricaÉo, quantidade do
pÍodulo. Pacote com 50 unidades.

LAZARI
LAZARI

PCTE 35,00 19,80 693,00

LOTE:061 -
Lote 061

1 3662 Extrato de tomate, concentÍado,
tíadicional, com no minimo 840 gramas

UN 545,00 6,90 3.760,50

LOTE: 077 .
Lote 077

1 7166 Goiabada embalagem com mínimo 350 gr VAL VAL UN 30,00 4,78 143,40

1d46
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

Diá.io Oficlal Elcl.ônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walíredo Bittêncourt de MoÉês n"222 - CenlÍo

Fon€/Fak: (43) 32664100
Efl âil: diáÍiooÍcial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@ÍBb.pÍgov.bÍ

Sile: w\rw-nsb.pr.gov.br



1Â t?
LOTE: 078 -
Lote 078

1 4355 Goma de mascar Com recheio líquido

sabor artificial de tuttijrutti, colorida

artifr cialmente.:Açúcâr, xarope de glicose,

goma basê, óleo vegetal, aromatizante,

umectântês: glicerina e triacetina, corante

artificial: vermelho 40, acidulante: ácido

cítrico. Não mntém glúten. Valor

energético: 16kcâ1, CaÍboidratos: 49

Proteínas: 09, GorduÍas tolais: 09,

GorduÍas saturadas: 09, GoÍduras trans:

09, Fibra alimentar: 09, Sódio:0m9,

Valores diários com base em uma diela de

2.000 calorias. Embalagem: 1 caixa com
60 unidades i.ndividuais Peso liquido: 3009

TOFFANO
TOFFANO

CX 70,00 10,55 738,50

LOTE: 079 -
Lote 079

1 5266 logurte mm polpa de frutas Sabor coco e

morango. 5409r. Bandeja com 6 unidades

Contém glúten.

CAROLINA
CAROLINA

UN 50,00 5,36 268,00

LoTE: 095 -

Lôte 095

1 4360 Massa para pastel Rolo com 5009.

lngredientes: Farinha de kigo, gordura

vegetal hidrogenada, sal, açúcâÍ, urucum
e cúrcuma (mÍantês naturais)e sorbato dê
potássio (conseÍvante). Contém glúten.

IBII\,,IASSAS

IBII\,4ASSAS

ROLO 100,00 5,19 519,00

LoTE: 118 -
Lote 118

1 6394 Refresco em pó instantâneo. Adoçado. No

mÍnimo 25 gr. Varios sabores.

AUREA

AUREA

UN 30,00 0 70 21,00

LOTE: 120 -
Lote 120

1 4370 Refiigerante 2,5 litms - fardo com 06
unidades

ANTARTICA

ANTARTICA

FD 90,00 40,20 3.ô18,00

LOTE: 126 -
Lote 126

1 6169 Suco concentrado. Embalagem 500 Ml

lngrediente: Agua mns€Nadoras,
metebissulfato de sodio e benzoato dê
sodio, acidulantes ácido cítrico. Sabores
laranjâ e mârâcujá.

DA FRUTA
DA FRUTA

UN 100,00 6,20 ô20,00

LoTE: 132 -

Lote 132

I 802 XaÍope arlificial sabor groselha,

embalagem de 1 Litro
GROSELHA

GOSELHA

UN 20,00 8,80 176,00

TOTAL 66.637,55

CL,tL,DErÍrR YÁLÉRto
Prefeito Municipal

Ediçâo 21 9312022-107 1 - Data 081M 12022

ÜI8ÀTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N," 34/2022 - PMNSB
E FE RENTE AO PREGÀO ELETRÔNICO NO 5/2022R

OBJEIO - Registro de preços para êvêntual aquisição dê gêneros alimentícios, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais

VÂL|DÂDE DA ATA: De 08101120n a 07n4n023.

BENEFICúRA DA ATA: ATAGÂDAO FARIA LTDA

CNPJ sob no. 30.832.095/0001-70

Rua ProÍessora Talita Brêsolin, 905 Sala 1 - CEP: 86802390 - Baino: Jardim São Pedro, Apucarana/PR

RESPONSÁVEL JURíDICO: Carmen Cortez Wilckên, OAB/PR no 22-932.

ESPECIFICAçÃO DO OBJEÍO E PREçOS REGTSTRADOS

Diário OÍicial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Ruâ: WâfÍedo BitlêncouÍi de Moraes n'222 - CenÍo

Fonê/Fâxr {43) 32664100
E{ail: diarioofi cial@nsb-p..gov.ü / pmnsb@nsb.pr.gov.bí

Sitei www-nsb-pÍ.gov.br

ITENS

Lotê do produlo/serviço Marca do
produto

Preço

unitário

Preço total

LoTE: 001 -
Lote 00'l

1 lAchocolatado em po instanláneo o Íótulo deve

lpossuir todas as informaçres nukicionais,

lmodo de preparo, validade e data de

3966 LA REoN 

luN

1.985,00 5,65 11.215,25

Itêm



i448
LOTE: 078 -
Lote 078

,1 4355 Goma de mascar Com recheio líquido

sâbor artificial de tutti-fÍutti, coloÍida

artifi cialmente.:Açúcâr, xarope de glicose,

goma base, óleo vegetâ|, âromatizante,

ümectantes: glicerina e fiacelina, corante

Êrtificial: vermelho 40, aciÍlulante: ácido

cítÍico. Não contém glútên. Valor

energético: 16kcal, Carboidralos: 49

PÍoleínas: 0g, Gorduras totais: 0g,

lGorduras saturadas: 0g, Goíduras trans:

loq, FibÍa alimentar: 09, Sódio:omo,

lVabres diários mm base em uma dieta de

12.000 calorias. Embalagem: 1 câixa com

160 unidades individuais Peso liquido: 30Og

TOFFANO

TOFFANO

CX 70,00 10,55 738,50

LOTE: 079 -

Lote 079

1 5266 logurte mm polpa dê hutas Sabor coco e

morango. 5409r. Bandeja com 6 unidâdes

Contém glúten.

CAROLINA
CAROLINA

UN 50,00 5,Jb 268,00

LOTE: 095 -
Lote 095

1 4360 Massa para pastel Rolo com 5009.

lngredientes: Farinha de trigo, gordura

vegetal hidrogenada, sal, açúcâr, urucum

e cúrcuma (mÍantes naturais) e soÍbato de
potássio (conseÍvânte). Contém glúten.

IBIfuIASSAS

IBIMASSAS

ROLO 100,00 5,19 519,00

LOTE: 118 -
Lote 118

1 6394 Relresco em É instantâneo. Adoçado. No

minimo 25 gÍ. Varios saboíes.

AUREA
AUREA

UN 30,00 0,70 21,00

LOTE: 120 -
Lote 120

1 4370 ReÍrigerante 2,5 libo6 - fardo com 06
unidades

ANTARTICA
ANTARTICA

FD 90,00 40,20 3.618,00

LOTE: 126 -

Lole 126

1 6169 Suco concênt ado. Embalagem 500 Ml
lngrediente: Agua conservadoras,
rnetebissutíato de sodio e benzoâto de

sodio, acidulantes ácido cítrim. Sabores

laranja e maracujá.

DA FRUTA
DA FRUTA

UN '100,00 6,20 ô20,00

LOTE: ,l32 .
Lotê 132

1 802 Xarope artilicial saboÍ groselha,

embalagem de 'l Litro
GROSELHA

GOSELHA

UN 20,00 8,80 176,00

TOTAL 66.637,55

CL4uDEtttR /"1LÉen
Prefeito Municipal

Êdl,çáo: 219312022-107 | - Oata 081cÉ' 12022

EXTRATO DA ATA OE REGISTRO DE PRECO N.'34/2022 - PMNSB
REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO NO 512022

OÀrEÍO - Regislro de preços parâ êvêntual aquisição de gêneros allmentlcloE, parâ supÍir as necessidades das SêcÍêtarias ilunicipais

VÂLIDADE DA ATA: Íh 0üUn0na0 !42023.

BENEFICÁR|A DA ATA: AÍACADAO FARIA LTDA

CNPJ sob no. 30.832.095/000'l -70

Rua ProÍessora Talita Bresolin, 905 Sala 1 - CEP: 86802390 - Baino: Jardim Sâo Pedro, Apucârana/PR

RESPONSÁVEL JURIDICO: Carmen Cortez Wlcken, OAB/PR no 22.932.

ESPECTFTCÂçÃO DO OBJETO E PREçOS REGTSTRADOS

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Báôara
Rua: Wâlriôdo Bittsncourt de Mora€s n'222 - C6ntÍo

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-ínail: diaíiooÍciâl@nsb.pr.gov-b. / pmnsb@nsb.pÍ.gov.br

Site: www.nsD.pÍ.gov.bí

ITENS

Lotê Item do produto/serviço lMarca do lunidade

loroouto [emeoioa

do Quantidade lPreço

fniurlo

Preço total

LOTE: 001 -
Lote 001

1 hchocolatado em oo instantâneo o rótulo deve lu neolt lu

hssuir todas as inÍormaÇoês nutricionais. I I

fnodo de preparo, valiriade e datâ de I I

N3966 1.985,00 ,65 11.215,25



produÉo, indica@s de consumo ê
conservaÉo. A quântidade indicada deve ser
exatamente a mêdida. Composiçâo: AçúcaÍ,
Cacâu em po, Mallodextrina, Sal refinado, soro
dê lêitê em É, aÍomaüzantes, vitâminâs A, C ê
D e vitâminas do complexo B e estabilizante
lecitinâ de sojâ. lsento de gorduras kans,
Íarinha, sujidades e materiais estranhos.
Porçao 209 (2 colheres de sopa) = Valor
Energético 80 kcal. Embalagem de hta ou
pote plástico 400 gramas.

r4{

LoTE:004
Lote 004

1 4380 Adoçanle liquido. Embahgem com í00 ml ADOCYL UN 35,00 2,75 96,25

LOTE: 012 -

Lote 012

1 6'17'1 Bala de goma, tipo americana Embalado
indiüdualmente, cada banâ deveÍá apresentar
peso liquido de 30 a 35 gÍamas. Sabor ÍÍutas
soÍlidas: Abacaxi, hrânjâ, limão, moÍango, e
uva. Coloridas aÍtillcialmente. lngredienles:
Açúcar, xarope de glicose, amido de milho
modif cado, aromâtizantes, corantes arliÍiciâis
e aciduhnte ácido citÍico. Caixâ contendo 30
embalagens

DORI CX 115,00 15,85 1.822,75

LoTE: 014 -
Lote 0í4

1 5749 Bismito amanteigado de leite 330 gr
Contendo 3 pacofes individuais

RENATA PCTE 1. í 20,00 4,10 4.592,00

LOTE: 027 -
Loie 027

1 4338 Bombom, pamle lkg Embalagem com
aproximadâmente 47 unidades contendo
Açúcar, gordura vegetal hidrogenadâ,faÍinha
de trigo enriquecida com feno e ácido
íólico,massâ dê câcau.cacau em po, soro de
leile em po,manteiga dê cacau,faÍinha de soia
integÍal, Ieite em po integrâl,goÍdura
vêgetal,avelã,castânha dê caju,leite em pó

desnatado,fêÍmênlo quimico bicarbonâto de
sodio.

ARCOR PCTE 595,00 29,79 17.725,05

LOTE: 051 -
Lote 051

1 43/9 Creme de cebola, pâcote com
aproximadamente 68 gr.

SINHA PCTE 490,00 3,89 1.906,10

LoTE: 052 -
Lote 052

1 797 Creme de Leite 200 gr r\,10c0cA UN 2ô0,00 2,18 566,80

LoTE: 063 -

Lote 063

1 /5b Farinha de Mandioca torÍada tipo biju Pacote
em polipropileno com í kg

SINHA PCTE 23ô,00 7,10 1.675,60

LOTE: 064 -

Lote 064

1 812 Farinha de milho âmarelo em Flocos üpo biju
Embalagem de polietileno, atoxico,
transparente, Íesistente, d 5009

SINHA PCTE 715,00 ,)q 1.608,75

LOTE: 070 .
Lote 070

1 5261 Flocos de milho açucarado lngredientes: Milho,
açucâr, extrato de malte, sal, estabilizante,
lecitina de soja, vilaminas:A, 81, 82, 812, C,
niacina e ácido fólico, minerais: feÍro e zinco.
Contém glúten. Peso líquido com no mínimo
510S.

STROPAR
o

UN 1.180,00 8,10 9.558,00

LOTE:087
Lote 087

1 4358 Linguica, tipo toscâna PÍeparada com came
nâo mistâ, toucinho e condimentos com
aspech noÍmal,lirme,sem umidade,nâo
pegajosa; isenta de sujidades,parasitas e
laÍvas mânüda êm temperalura e ÍeÍrigeraçáo
adequada; amndicionada em saco de
poliêtileno.

LONDRIN
A

KG 1.330,00 12,88 17.130,40

LoTE: 093 -
Lote 093

1 71M MargaÍina COM SAL, produzida

exdusivamente de gorduÍa vegetal sem
gordura trans, d no minimo 80% de lipidios,
em potes de polipíopileno com lacre de papel
aluminizado enkê a lampa e o pote,
Íesistentes, que garantam a integÍidade do
produlo até o momenlo do mnsumo. Contendo
peso líquido 5009. A embalagem dêvêrá

DUALIS UN 2.060,00 4.85 9.991,00

Diário Oficial Elêtrônico do Munlcipio dê Nova Santa BáôaÍa
Rúâ: WatÍredo Biflêncourt de Molâôs n.222 - Cêntro

For'ê/Fax: (43) 3266-8100
Erail: diaíioofcial@nsb.pí gov bÍ / pmnsb@nsb.pr.gov.br

Sitê: wv,w.nsb.pr.qov_br



1{50
mnteÍ externamente os dâdos de identificaÉo
e procedência, infoÍmaEáo nutricional, nÚmero

do lote, data de validade, quantidade do

produto e número do registro. Pote c/ 500

grâmâs

LOTE: 113 -
Lote 113

1 6173 Pirulito psicodélico. Colorido artiÍicialmente,

lamanho pequeno. l\.,ledindo

aproximadamente 15 cm de altura, 4,5 cm de

diâmetro. Com cabo de plástico ou madeira..

Cada unidade deverá estaÍ embalada

individualmente com plástico transparente.

Pcte mm 30 unidades.

MIGUELIT

o
PCTE 60,00 22,80 1.368,00

TOTAL 79.255,95

CLlaDE n VALÉRIo
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATÀ DE REGISTRO DE PRECO N.O 35/2022 - PMNSB

nerenexle ló PEtaro eLemÔri

OBJETO - Rêgistro dê prêços para evêntual aquisição de gênêros alimentícios, para suprir as necêssidadês das Sêcrêtarias Municipâis

VALIDADE DA ATA: De 08101,12022 a 07 n42023.

BENEFICIARIA DA ATA: C C DOS SANTOS LORETO MERCADO

CNPJ sob no. 04.816.613/0001-52

Avenida Josê Batista Proença,736 - CEP: 86270000 " BairÍo: Centro, São Jerônimo da Sêra/PR

RESPONSÁVEL JURIDICO: Carmen Cortez Wlcken, OAB/PR no 22.932.

ESPECIFICAçÂO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

Diário Oficial Elêtrônico do Município dê Nova Santa Báíbara
Rua: WalÍÍedo Bitôncourt de Moraês n'222 - CentÍo

Fon€/Fax: (43) 3266-8100
E{naal: diaíioofi ciâl@nsb.pÍ.gov-br / pmnsb@nsb.pr.gov.bí

Siie: wwrJv.nsb.pí.gov.bÍ

ITENS

Código do
produto/ser

viço

Descriçáo do produlolserviço Quantidade Preço

unitário

PÍeço total

LoTE:034
Lote 034

4345 Canudo frito (salgado)vazio si recheio
pacote c/no mínimo 36 unidades

Diversos PCTE 200,00 9,80 1.960,00

LOTE: 040 -

Lote 040
1 730 Came de poÍco - costelinha Apresentar

CeÍtificado de lnspeÉo Estaduau FedeÍal
ou Municipal. Embalada, devidamente
idenüfcada com etiquetas internas de
amrdo mm a legislaçáo vigenle e
especificâÉo de prazo de validade.

Diversos KG 65,00 19,08 1.240,20

LOTE: 045 -
Lote 045

1 7764 CHOCOTONE 400 a 5009 Diversos UN 1.150,00 6,70 7.705,00

LOTE: 089 -
Lote 089

1 3667 Macarrão para sopa tipo letÍinha colorido
Seca, com ovos, fabricada a partir de
matérias-primas selecionadas sâs, limpas
e de boa qualidade. Preparada com 03
ovos por quilo, no mínimo,

correspondente a 0,0459r dê colesterol
por quilo, sem adição dê corantes. Tendo,
no máximo, umidade de 13gr por'1009r.

Livre de matériâ terÍosa, parasitos, larvas
e detritos animais e vegetais. Embalagem
Primária: sacos de polietileno atóxim,
resistentes, termossoldado, contendo
peso liquido de 5009r.

Diversos PCTE 700,00 3,80 2.660,00

LOTE: 1í 1 -

Lote 'l'11
1 759 Pipoca de milho docê Composta de milho

cânjicado e açúcâr. Embalagêm de saco
Diversos FD 58,00 19,59 1.136,22

Ediçào: 219312022-108]| - Dala 08lM, 12022

Lote Item Marca do
produto

Unidade de

medida

1



r451
de polietileno de 109r. FaÍdo côm 50
pacotes

LoTE: 12'1 -

Lote 121

1 4371 Requeijão cremoso lradicional 2509r

lngredientes: Creme de leite, leite

desnatado, soro de leite, caseinato de

cálcio, água, sal, cloreto de cálcio,

fermentos láctêos, malho, estabilizante
poliíosfato de sodio e Íosfato dissódico,

conservante soÍbato de potássio.

Diversos UN 190,00 6,00 1.140,00

LoTE: 124 -
Lote 124

1 6166 Salgado assâdo tipo Esfrra. Sabor a

definiÍ
Divêrsos KG 330,00 22,90 7.557,00

LoTE: 128 -

Lote 128

1 4372 Toucinho defumado, tipo bacon lsenlo de

aditivos ou substâncias estranhas que

sejam impróprias ao consumo e que

alterem suas características naturais
(físicâs, químicas e organolepticâs).

Diversos KG 290,00 28,26 8.195,40

LoTE: 129 -

Lote 129

1 732 VINAGRE DE ALCOOL COM LIMAO

Embalâgem de 750 ml

Diversos UN 409,00 2,04 834,36

LOTE: 130 -
Lote '1 30

1 / /bb Vinagre de maça. Embalagem de 750 ml Diversos UN 80,00 2,50 200,00

TOTAL 32,628,18

CLÀttDEltrR YÀLÉRro
Prefeito Municipal

Edição. 219312022-]091 - Dalê 0410412022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.O 36/2022 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNiCO N" 5/2022

OBJETo - Registro de preços para êventual aquisição de gêneros alimentícios, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais
VALIDADE DA ATA: De 0U0/,12022 a 0710412023.

BENEFICÁRlA DA ATA: CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA

CNPJ sob n". 37.974.794/0001-02

Rua Ranulfo Vilela, 103 - CEP: 86300000 - Bairro: Jardim Sêminário, Comélio Procopio/PR

RESPONSÁVEL JURíDICO: Carmen Cortez Wlcken, OAB/PR n" 22.932.

ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

ITENS

MaÍca do

Produl0

Preço

unitário

Preço total

LOTE: 002 -

Lote 002
4331 Açúcar Cristal 5 kg AÇúcaÍ obtido da cana

de açúcar, cÍistal; com aspecto, coÍ, cheiro
próprios e sabor doce;com têor samÍose
minimo de 99,3% P/P, admitindo umidade
máxima de 0,3% P/P; sem Íermenlação,
isento de sujidâdes, parasitas, materiais
lerrosos e detritos animais ou vegetais;
acondicionado em plástim atoxico.

CEDRO UN 1.400,00 17,30 24.220,00

LOTE: '107 -

Lote 107

1 5639 Panelone com uvas passas e Írutas
cristalizadas Acondicionado em
embalagem individual - de 400 a 500
gramas.

ROIVANA

TO
CX 480,00 1'1,50 5.520,00

LoTE: 114 -

Lote 114

1 4367 Pó para refresco Com açúcaÍ, vários
sabores (laranja, uva, morango, laranja,
tangerinâ, abacaxi e pêssego) pcte 1 Kg

CELLI PCTE 1.130,00 6,97 7.876,'10

LOTE: 119 -

Lotê 119
1 714 ReÍrigerante 2 litros FaÍdo com 06

unidades - Agua gaseíÍicada, açúcâr e
extÍato vegetalde guaraná, aroma natuÍal,
acidulanle: ácido cílrico, conservadores:
soóato de polássio e benzoato de sodio,
corânte: câramelo lipo IV.

GUARATU
BA

FD 130,00 '18,99 2.468,70

Lote Item Codigo do
produto/s

erviQo

Descriçáo do produtoi serviço Unidade

de medida
Quantidade

1

DiáÍio Oficial Eletrônico do Município dê Nova Santa Bárbara
Rua: WalíÍêdo Eitlencouít de Morâes n.222 - Cenbo

Fone./Fax: (43) 32ô6-8100
EJnail: dianooíicial@nsb.pr_gov.bÍ / pmnsb@nsb.pÍ€ov.bÍ

Sate: www.nsb.pÍ.gov.t!Í



2
285 ,00 ,23

0
doce. Câixa mm 50 unidâdes. No

ínimo 20 or cada doce
LO'ÍE:.127 -
Lote 127

1

LOTE: 131 -
Lote'13í

1 733 nagre de vinho brânco; 750 ml ELO

OTAL 't.097,33

CL4uDEtttR V,,LÉRIo
Prefeito Municipal

Niçáo: 219312O22-l tOl- OB IO4 /2022
CONCESSÃO DE DIÁRIA N" 099/2022

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista

as lreis Municieais n' 809/2016 e n" 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. CONCEDE
DIARIA(S), como segue:
Servidor:
CaÍgo:
Secretariâ/Departamento:
Valor (R$):
Destino:
Objetivo da Viâgêml

Dâta do Pagamento:
Y do Pagâmenlo:

SERGIO BITTENCOURT
MOTORISTA
Secreaâriâ Mutricipal de Âssistêocir Social, do TÍâbalho e Geraçâo de Empregos
R$ 400,00 (QUATROCENTOS REArS)
FORA DO MI.JNICIPIO A SÊRVIÇO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTA IMPORTANCIA QIJE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇAO DE DIARIA AO MOTORISTA
sÉRGIo BITTENCoURT, PARA CUSTEAR DESPESAS CoM AIMENTAÇAO, QUÂNDO EM VIÂGEM
FORA DO MIINICIPIO A SER!'IÇO DA SECRETARIÂ DE ASSISTENCIA SOCIAL.
oato{Do22
843t2022

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Ediçàot 219312o22-l tr l- 08l04 /2022
EXTRÂTO 30 TERMO ADITIVO AO CONTRÁTO N' I I/20I9.

REF.: Pregão Presencial n'4/2019.
PARTES: Münicípio de Nov& Santa Bárbara, pessoajuridica de direito p[rblico internâ, inscrita no CNPJ sob
o n' 95.561 .080/0001-60, com sede adminisrativa na Rua Walfredo Binencourt de Moraes, 222, e a empresa
COOPER CARD TNSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, inscúta no CNPJ sob n" 05.938.780/0001-39,
com sede na Avenida Pedro Taques, 294 - CEP: 87030000 - Bairo: Zona 07, Marirgrá./PR.
OBJETO: CotrtrataçÃo de empresa especializâda parâ administração, gere[ciâme[to e fornecimento
mensal de vale alimentâção psrâ servidores municipais.
PRAZO DE VIGENCIA: Mais 12 (doze) meses do prazo original, ou seja, até l1104/2023.
SECRETARIA: Secretarias Municipais.
RECURSOS: SecÍetarias Municipais.
RESPONSAVEL JURIDICO: Carmen CoÍez Wilcken. OAB/PR n" 22.932.
DATA DE ASSINATURÀ DO TERMO DE ADITIVO: 0810412022.

CIâudemir Vâlério
Prefeito Municipal

1I - Átos do Podet

Não há publicações para a presente data

Não há pu rcaçôes para a presente data

O€u|l§io ásado po. Cbrlfiedo Dignd - Nô€ S.nta
Brhsê PÊlel6 Munirp6[ 9556103000o1ô0-^c s€RÀsa-
S@ aLnê.Íijd.dê ó gaaüá d6s.b qlD vi*tzldo arâvé5 dô
.í.: àttd?Ec!!@El@d/qdi..a/dãiojnóIrúE

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Wallrêdo Binencourt dê Moraes n"222 - Centro

Fone/Fax: (43) 3266{100
E{ail daâíioofi cial@nsb.pÍ.gov.br / pmnsb@nsb.pr_gov.bí

Sitê: vt/*r_nsb.pr.gov.bÍ

l,* f,oo lu,4u P''"

lll - Publicidade
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PREFEITURA [/UNICIPAL
1453NOVA SANTA BARBARA

ESÍADO DO PARANA

CHEK LIST

MODALTDADE: PREGÃO - REGTSTRO DE PREçOS

(xl elernÔNrco ( ) PRESENCTAL

NO 2ú2I

7
I

22

N' ESPECIFICAÇAO DOC OBS.
1 Capa do processo K
2 Oficio da secretaria solicitando ok

Prefeito pedindo abertura do processo (,

Estimativa de preÇos )X
Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaçáo)

k6 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação)
LicitaÇâo ao Jurídico (Pedido de Pareceô l(
Parecer JurÍdico (lndicando a Modalidade) àl(

I AutorizaÇão do Prefeito para abertura h
10. Pedido de Parecer Jurídico do edital 0t1
11. Parecer Jurídico (Edital) OK
12. Extrato do Edital x
13. Edital completo 0k
14. Publicação Mural de Licitação (TCE) OK
'15 Publicações (Diário OÍicial Eletrônico do Município. Em

alguns casos: DiáÍio da União/ Diário Oficial do Estado). OK

16. Proposta de Preço e documentos de habilitação (r(
17. Ata de abertura e julgamento OK
18. Licitacáo ao Jurídico (Resultado da Licitacão) O?.,

19. Parecer Jurídico (Julgamento) OK

20. Licitação ao Prefeito (Homoloqação) OK
21 . HomoloqaÇão do Prefeito 0k

Publicação da Homologação (Diário Oficial Eletrônico do
Município) 0k

23. Ata de Reqistro de PreÇos OK
Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Diário
Oficial Eletrônico do Município) oK
Cópia da ata ao fiscal 0K

Rua Walfredo Bittencoun de Moracs n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250{00 Nova Santa
Bárbar+ Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br

3.
4.
5. (

24.

25.



1ü5 t
PREFEITURA h4UNICIPAL

ESTADO DÔ FAEANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 5/2022

Aos 20 dias do mês de abril de 2022,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Pregão Eletrônico n' 512022, registrado em 0810312022, que
tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
no l35l ao no 1454, que corresponde a este termo.

%WY,b&
Setor de Licitações

alfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro. Fone,t3. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. ParanáRua W

- E-mail - Iicitacaoiansb.pr.eov.br - w§.l!.nsb.pr.qov-br

NOVA SANTA BARBARA
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ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR

COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE
LIMPEZA . EIRELI

CNPJ/MF:16.579.17410001-90 CAD/ICMS:906.02757-74
Av. Benajamin Giavarina n" 1097 - Maria Juliâ - Jâtâizinho/PR

PEDIDO DE REEQUILíBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE CONTRATO

A Prefeitura de NOVA SÁNIA BARBARA
Aos cuidados do setor de licitação e contrato.

A empresa ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS
E MATERIAL DE LIMPEZA - ElRELl, inscrita no CNPJ/MF sob o no16.579.174l0001-90, com
sede na cidade de Jataizinho/PR, vencedora do Pregão Eletrônico no 00512022 sagrou-se
vencedora dos itens a descrever, entretanto, o preço orçado não mais se compactua com o valor

..-e mercado, uma vez que conforme se comprovará na sequência, o valor cotado à época da
licitação não supre mais os custos e insumos do contrato.

Conforme notas de compra em anexo, os produtos propostos sofreram forte impacto de
elevação dos preços no mercado, uma vez que a marca originalmente cotada já custa hoje junto
ao fornecedor preço maior que o vencido.

Vale salientar que estamos passando por um período danoso, a economia mundial tem
sido muito pressionada. Em recuperação lenta posterior aos efeitos da pandemia, gora impactada
pela fragilidade econômica perante aos conflitos entre países, fator este que desequilibra a oferta
x demanda. A produção de higo do Brasil não é suficiente para abastecer o mercado interno. O
preço do trigo para importação depende do preço internacional. O leste Europeu é responsável
por 30% da exportaçáo mundial de trigo e com extensão da Guerra entre Ucrânia e Rússia o
preço do trigo sofreu aumento de 46% devido a logística de exportação com portos fechados.
Apesar do Brasil não comprar diretamente da Rússia, sofre com a regulação de preço mundial. O
-.asil sofre também com crises climáticas que diminuíram a produção e prejudicaram as

Yolheitas. Com isso, produtos derivados do trigo têm sofrido grandes aumento.

Alem dos fatores descritos acima, o Brasil tem tido índices de inflação acima da média. as
maiores registradas nos últimos anos, pressionando o preço dos produtos no mercado devido ao
aumento no custo de produção para as indústrias. Não se trata de variação simples ou previsível
de valor de mercado, mas de elevação exhaordinária de preço. Este fato impede a continuidade
do contrato nos preços originariamente propostos, e tratam-se de reflexos imprevisíveis na época
da elaboração da proposta pois apesar da inÍlação ser um fato previsível, os índices inflacionários
não podem ser estimados de antemão e apresentam variação que ultrapassa os limites das
previsões generalizadas.

Diante do exposto ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE
ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA - ElRELl, representada por este que a subscreve, vem,
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria REQUERER reajuste de preço dos itens
descritos abaixo:

ITEM
VALOR

REGISTRADO
PREÇO

CUSTO ATUAL vARrAÇÃO PREÇO
PROPOSTO

BISCOITO DE 3,43 2,77 3,19 15,16% 3,95

PREÇO CUSTO
ANTERIOR



ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR 14ati

COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE
LIMPEZA. EIRELI

CNPJ/NÍF: 16.579.17410001-90 CAD/ICMS: 906.02757-74
Av. Benajamin Giavarina n' 1097 - Maria Julia - Jataizinho/PR

No preço proposto, foi solicitado apenas o valor do reajuste sofrido e contempla todas as
despesas necessárias ao pleno fornecimento, tâis como os encargos (obrigações sociais,
impostos, taxas etc.). Em anexo a esta solicitação, seguem notas de compras para comprovação.

Jataizinho, 27 de Maio de 2022.

ALEXANDRE âilll'r'":;[fr"-r-,
SEXTAK BATISTELA srrrex gerrsmLe

JUNIOR:80091984 lUNloRr800ele84e80

9gO Dados: 2022.05.30
l3:55:25 {3 00'

ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR
COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI

ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR
CPF: 800.91 9.849-80 RG: 13181034-2

MAISENA 4OOG

BrscorTo
AGUA E SAL
400G

3,17 2,77 3,í I 15,16% 3,65
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PREFEITURA MUNICIPAL 1459

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Nova Santa Bárbara, 3010512022.

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Cotaçôes

Assunto: Pesquisa de preços

Solicito que seja providenciada pesquisa de preços para
que seja verificada a possibilidade de revisâo dos valores registrados do Lote 21 -
Bolacha (biscoito) doce sabor maisena. Pacote de 400 gramas Farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, açucar, gordura vegetal, creme de milho,
açucar invertido, amido, sal, estabilizante lectina se soia, fermentos químicos (

bicarbonado de amônia e de sódio), acidulante, ácido láctico, aromatizante e
melhorador de farinha protease, (lNS 110í i). Marca - Luam e Lote 22 - Bolacha
(biscoito) salqado áqua e sal. Pacote com 400 gramas. Farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal (soja palma), amido,
extrato de malte, açucar invertido, sal, fermento biológico, fermento químico,
bicarbonato de sódio, (lNS 500 ii), acidulante, ácido láctico (lNS 270),
melhoradores de farinha protease, (lNS 1101 i) metabissulfito de sódio (lNS
2231, enzima xilanase. Marca - Luam, referente a Ata de Registro de Preços n'
3212022, decorrente do Pregáo Eletrônico n' 512022, conforme solicitação da
Beneficiária da Ata, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ela ine istina do Santos
S r e LicitaçÕe

Recebido por:

Nome P*'í",'. -, Assinatura

oata: 3l r O5lê&,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, F - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitaca sb - wrvrv.nsb.pr.qov.br
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Pesquisa realizadâ entÍe 31/0512022 09:36:58 e 3l /05/2022 09:4410

Itern 1:bolâcha doce, tipo maÍia/maisena, pacote 4009

Item 2: bolacha âguâ e sal

PREÇO

ESTIMADO

2/3 I RS433(un)

' OÍoão PLiblico
Público

I }/UNICÍPO DE ÂLECRIM

2 PREFEITURÁ I',4UNICIPAT DE ARROIO DOS ÂATOS

VeloÍ lrnitáÍio

PERCENTUÂL

Mediana dos Preços obtidos:RS 4,33

AS 4.24

trs 4.42

Rs 4,33

PÊEÇOS /
PBOPOSTAS

QUÂNTIDÂDE

PREÇO

ESTIMÁDO

CALCULADO

Rs 4,33

TOT^r.

RS 4,33

PREÇOS /
PROPOSÍÁS

3/8

PREÇO

ESTIMADO

PERCENTUAL

Preço Compías

PÍeÇo
uroão PUDlrco

Público

1 SI\|D FUNDo DE êsStS IÊNCIA SOCTAL I Preíêitura lvi{rnrcrpat de FelizlRs -
Valor UnitáÍio

Mediana dos Preços Obtidos: RS 4,00

ldentiÍicação
Data

Licitação

ouosno22NoPregão 262022

UÀSG:987921

N"Pregão 312202I

UASG:9874S3

1 ; /Ot /2422

ldentificação

2602022

Dâta

Licitãção

'tato3t2022

Preço

RS 5,09

Rs s,09

Rdatóíio gêrado no dia 31 lt,l2122 @i44.51 ÍFi 1n .g2.7 .l5l, :
Código Validâçãô: bSwTzaFljOlm%2EO3OOêDShVaÍnbNKgíÍnukYyúVg6kYsCbÍHOÀCfsUOFuMZd2zOPYS€€€jcisS%3d
htF-.//wwrv.bancodepÍ€cos.coín.bÍ/Ceíif câ«rqdonücidâds?
loken=bsw72âFúOlÍn%2s2ED3OosDghVznbNKgímukYrGV96kY5CUiHOÂiChUOFuMzd22oPYg6ê€iclsg%253d 1/6

IEIÉ:-..{l;I

ffi
Relatório de Cotação: realinhamento bolacha rnaisena

í1.13,.c:ir !-eiir.r i§il,ii ?i-,u5.'rír2:a!.i-1ai irl: l7ji2 / lat,

Em canformidade com a lnstrução NoÍmativa No 65 de 07 de Julho de 2021.

lv!étodo Matemático Aplicado: Nlédia AÍitméti.a dos preços obtidos - Preço calculado com base .a nrédia arirnléti.a Ce todos ôs prêços

selecioirados pelo usuário pera aqüele deteÍmirado ltem

dê 1-33rr \c'c/cntrrb'

QUANTIDADF

ldentificação

on]3/2022

att)A/2422

DâIâ

ticitação

08to4t2422

01ia2i2a7)

TOTAL

RS 4,26

Preço

Bs 3.70

RS 4,00

8s 3,85

Média dos PíeÇos Obtido§: RS 4,33

Órgão Público

PREFEIÍURÂ I",IUNICIPAL DE ÍÊRBA ROXA PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

RS 4,26 (un)

PREçO

ESTIMADO

CALCULADO

8S426

2

Media dos Preços Obtidos: RS 4,26

Hffi€
ã*ffi



i461

Quantidade

I Un dade

Descíição

bolacha doce, tipo maria/maisena, pacote 400q

Detalhamento dos ltens

EndeÍeço:

R RUI EARBOSA, 3C

SRP:

ldêntificação.

Lote/ltem:

Âtâ:

Homologâção:

0uantidade:

Unidade:

UF:

MMryO».M5
Prêgáo Ehtrôoico (ro.O2iyl9) -
Rêgisúo de PÍe

HÃo

Ml3nO22

a1

liokÁlÂ

11/al2o22 15,06

www.baÍrisll.coín.br

35r

PACOTE

RS

VâloÍ GIobal Rs 8.59

observação

RS 4,24

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 4.23

Rs 4,2s

RS 1,42

Preço (Oulros Entes Públicos) 'lr Mediana das Propostas Finãis

t.tc tt tuI. 5" ú lN 65 tu 07 de -i \r 4 m2 t

Ór9áo: MUNrcÍPo 0€ AtEcBtM

oôjero: AousçÂo GÊNEBo aL|MENTíCOS PARÂ MÊRENDA ESCOTAR

DescÍição: BISCOITo 0E MAISENA 'biscoto de maisena, primeira ql6lidade, ínrêgrq livíe

de sujidôdes e uidad€, valdade de alé seis meses.

CNPJ RAzÃo socrAL Do FoRNECEDoR

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALECRIIú LTDA

Oata

Modalidade

FabÍicante: FabÍcanle não níoÍmado
Modelo: Não iníoÍmado
Oescr,çâo:

Estado: cadâde:

RS Alecíim

06,029 97IIOOO1.4O EDER CENAIR PEREIRA

Telefone:

(50 35461217

(55) 35461 350

Email:

neÍisava@yahoo.coín.bí

Marcâ: BISTEX
FabÍicantê: Fâkicanle náo infoÍmado
Modelo Não iníoÍmado
Descíiçáo:

Eslado:
AS

Cidâde EndeÍêço-

R BUI 8AR8OSÀ ]36

PÍeço (Oulros Entes Públacos) 2: Mediana das Propostas Fanâas

Ôrgão: PREFEIÍURA MUNICIPÀL DE ARRoIO 0OS RATOS

ObJEIO: REGISÍRO DE PREÇO PAFA AQUISçÃO DE GÉNEROS ALIMENT,CIOS

DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM MUNICTPA

DescÍiçáo: Bolâcha doce. tapo MaÍia/Meisena, pacote 4009 - Bolâcha docq tipo

Maíiâ/Maisenâ, pacote 4O0g

Dete. o4to3n022 13 §
Modelidadê: ftegão EletÍonico (10.024/19) .

Registío de Pre

SBP: SIM

lde iÍiceçâo: 0004/2022

Lotê/ltêín: 16/l

Ala: Lin* Àâ

RdâtóÍb g.r* íE dâ 3í lCSt?í,Z2 @:451 l? 1n .C2.7 .l$l
CadÍfo Vdk .çào: bSxTzrF!,iOh'Á2BD3O0eOgàVrnbNKgúnI(»GV§lY5C'tiiHOlúCÉtnF ú Zd2zoPíg*icisg:a3d
ht&rfivsw-bdrcodsp.occ.cqn -bír'Coílitlcadotur€íadradr?
tolcír=hsrvTzeFqOtn?(252lBD3OO.DgàVanbr.lKgftüí(Y)G\mkY5CqiHOÂiCísuOFuÂAZd22OPYgÉêidsg%2í3d 2t6

l: bolachâ doce, tipo mana/mâisena, pacote 4009

lheço Esrimado: RS 433 (un) Percentuat ' PÍeço Estrmâdo calculôdo: BS 4.33 Média dos PÍeços oblados RS4,33

05.686.058/000r -54
* VENCEDOR *

flW
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CNPJ

órgão:

Obieto:

CNPJ

VALOR DA PROPOSI'A FINAL

Rs 4.4232.248.8q510001-74
*VENCEDOR *

Mârca: GEBMANI

Fa bíicântei FabÍica nle oão informâdo
Modelo: GERt"lÂNl
Descrição:

Esrãdo: Cidad€:

FS GeneÍalcâmaía

Quantidâde

I llÍtidâdê

R DAVID CANABÂRBO,64 (5r)9878€476
Emâil:

Ícmoraiscm@yahoô.com.bÍ

Descrição

êgua e sal

Obseívaçâo

Preço (Comprâs Governamentais) l: Medianâ das Píopostas Finais

lM l4.t 50 dà lN 65 ée A; de Jútha de 2021

Rs 3,70

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 3,60

Descrição:

CatMat:

PÊEFEíTURA MUNICIPAL DE ÍERRÁ ROXÂ PR

Aquasiçâo EvenÍrâle FutuÍa de Gêneros Alimenlícios, i"13teÍiâis de Lrmpezâ e

Mateflais de Copa e Cozinha, paÍa as D,veÍsas Secaelarias do Múnlciplo..

Biscoito - Eiscoito T,po: Bolacha. Sabo.:Água ESal

333329, BISCOITO, SABOR:ÁGUA E SAL, TIPO:8OLÁCHA

Dâtâ:

Modâlidade:

SRP:

ldentiricação:

Lote/ltem:

Âta:

02!05/2ú 12 O9OO

Pregão Ehtrônico

srM

N"Preqão:262022 / UASG:987921

/24

Link Atâ

wvvrÁ/.comptasgovernâmentais.gov

bí

300

Pacote:100,00 G

Quantidade

Lrnidâde

UF

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOB

MAX CESTAS,CO[4 LTDA

Marca:Plcctt,ttNt
FabÍicânl€: PlCClNlNl

De§cíiÇâo: BtscotTo AGUÀ E sat, PAcoTÉ cotl3l0Â400G BtscotTo SALGADo, TtPo ÁGuA E sAL, côt,4 os stcUtNTts tucÍrfDtiNlfs: FÁiINHA oE TBIG

O ENÊIOUECIDÁ COM FÉRFO 5ÁCIDO FÓTICO. GOÊDURA VEGETAL,AÇÚCAR INVEBTIDO, AÇÚCAâ, SAI, IECITINÀ OE SOJA. AROIJIATIZANTE, FERI.4ENTO FR

ESCO, B'CÂBEONATO 
'E 

SÓDIO E GLÚTEN, APRESENTANDO VALOR NUTRICIONAL NA POF(ÃO DE 4OG (MÍNIMO} ]60 KCÀL/ 2OG DE CÀRBOIDRAÍO/ 2,5G D
E PROTEÍNÂ"/ AS ôORDURAS TOTAIS NÀO PODEM ULTRAPASSAÊ &IÂIS OUE 2G, EMBALÂGEM SACo PúSTIC0 TRANSPAÂENÍE HERMETICÂMENTE VEDA§
O. P:ÊíoDO DEVALIDÂ0E DE No MiNlMo Oô MESESA PARIIR DA oAÍA DE ENTREGA,

Estado: Cidade:

t,laÍingá A DAS AZÂLEIAS 2033 (44) 9999-9999

07.'t 58.32910001 24 ALTEI,4AR ANTONTO Rs 3.70

4r .651.458/0001-98
*VENCEDOR *

RêlalóÍio g€rado no dia 31r'05I2O22 09:44:51 (lÊ 12.92.7.15a)
6dgo Validaçáo: bSwTzaFúOlín%2BD3OoeDghVaínbNKgftnukYrGVg6kYsCtlijHOÂiCbUOFuÁAZd2zOPYg€êêicisg'Á3d
hüpÍy.*v/.baíEodepíecos.cüÍr.k/Hif ce&Aura icidads?
tokôn=bsvÍ7zâFliOúnyo2s2fBo3ooeoghvdnbNKgfinuk\4Gv96kY5cbriHQÂiCÍSUQFUAAZd2ZQPYS€ê€icisS7o253d 3t6

Fonte: wv/w.banÍ;sulaom br

Quaíladâde: 96

Unidâde: PACOÍE

UF: RS

BAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COt!'lERClO DE PRODUTOS LTDA

Média dos Píeços oblldos: R§ 4,26Esrimâdo: FS 4.26 (r, Peícentuâl Píeço Estimado Calculado: RS 4,26

bolacha e salagua

lilÍÀ.{rn
àtri«n
hE#



1,1§S
CNPJ RAzÃo socIAL Do F0RNEcEDoR VALOR DA PROPOSTA FIMAL

MaTca: NINFA

Modelo: PCT
DescÍição: EtscorÍo aGUA E sAL PACOTE COM 37úA 4COG BTSCOTÍO SAIGADO, TiPO ÁGUA E SAr- COM OS SEGUTNTES TNGREDTENTES: FARTNHÂ DE TR|G
O ENRIQUECIDACOM FÊRRO Ê ÁCIDO FÓlrcO, GORDURA VEGETAL AçÚCAa tNvERTIDo, À§ÚCAB, SAL, LECITINA DE SOJA, AF0I.IAÍIZAI.IT€. FERMÊNTO FB

ESCo, BtcARaoNAÍo oE sóDo E GLúTEN. APRESENTANoo valoR NUTÊlcloNAL NÂ ponÇÃo DE loc (Mi|IMo): 160 KCAU 20G cE cARBoroRATo/ 2.5c D

E PRoTEINÀ./ ÀS GoRDUEÀS ToTÂIS NÀo PoDEM ULTBÂPÂSSAR MÂIS ÔUE 2G. EMEALAGEM sAco PúsTrco TRANSPÂRENTE, HERMETICÁMENIEVEDAD
O. PERÍODO DE VALI0ADE DE No [lÍNILIo 06 MESESA PABftR DA DATÀ DE ENTREGÂ,

Esrado Cidade: Endeíeço.

ÁV PRES CASTELO BBANCO, TO9

Preço (CompÍas Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

1É iÀn 5ó da tN 65 tu 07.b.ttll-n í1ê m2l

(44) 3ô45-1 393

44.994,675/000 I.79 MARCIA PATRICIA DUARTE DA SILVA 08249329945 Rs 4,77

FabÍicânte: casarcdo

DESCÍiqãO, BISCOITO AGUA E SCt. PACOTE COM 370 A4OOG BISCOIIO SAIGADO, TIPOÁCUAE SAT. COM OSSEGUINTES INGEEDIÊNÍES FARINHA DE TÊtG
o ÊNRIQUÊCIDACoIJ FÊRRo E ÁcIDo FóLICo, GoRoUBÁ VEGEIAI, AÇÚc^R INVERTID], AÇÚCAF, sAL,

EndeÍeço:

Descrição:

CalMat:

urqao:

Obieto:

CN PJ

PREFEITUR}. MUNICIPAL DE CASCAVEL

FoÍmação de registro de preços, com yigência de 1 2 (dozê-) meses, para ít tuía e

eventual aquisição de gêneaos alimentícios pâÍa o preparo de café da mânhâ ê

lânche paÍâ â equipe de mânrrtenÉo, coníorme prevê o Convénio n o 195/2019

SESP/DEPEN à PeniteÍÉiáriâ lndustÍiâl de Cascavel - PlC.

Biscoito Eiscoito Tipo: Bolacha , Saboí: Água E Sal

«)3329 ,BTSCOjTO, SÁ8oR:ÁGUA E SAi- TIPOjBOLACHA

Data:

Modalidade:

SRP:

ldentiÍicação:

Lote/ltem:

ata:

Fonte:

Quantidadê:

Unidede:

UF:

B§ 4,OO

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 3,9S

RS 4.00

Rs 5.09

RAzÃo soctAL Do FoRNECEDoR

ZEL4 & ZEM DISTRIBUIDORA DE ALIMEIJTOS LTDA34 530.2,ía/000]-86

"VENCEDOR "
Marcá: MY BlÍ
FâbÍi.anter MYBIT
Modelo: MY Blt
Descíição: CONFoRME PROPOSTA ANExO

Estado crdâdel
PB Câscavel

Endereço:

RUA SOUZÂ NÂVÊS 628

33.263 949/0001-33 JTK DISIRIBUIDOBA DÊ ALllvlÊNTOS ÉrRÊLl

(45) S81 1 -5553

(45) 99r 4,3745 c.nr3to@ttkdistÍibuidora.coÍ1.br

Marcâ: MY BIT

Modêlo: MY BIT
Descíição: Eiscoito Trpo: B.,lacha, Sâboí: Agua E Sâl

E§rado: Crdadê: Endeíeço:

RUA ARê.RAQL'ARA, 222

PÍeço (Outíos Entes Públims) 1: Mediana das PÍopostas Finais

hc lÁn. 5'da tN 65 dc a7 ée trltD * 2c21

ÓÍ9ão: s[.{D - ÉUNDO DE ASS§rÊNCtA SOCIAL

Píefeituíâ Municapal de Feliz,/Rs -
Data: 18/03/2022 00:00

Modalidader Dispensa pôÍ Limite

SRP: NÁO

Relatôrio g@rado no dia 31 lCSt2022 09:tp4'-51 (tP. 1n -92.7 .'158)
Código Validação: bswTzaFvjotm%2EO3OOêDghVambNKgÍmuk»Gv96kY5cbjjHOAiCÍsUOFuÁAZd2zOPYg€eejcisg%3d
http://wwyí.bâncod€pÍecos.com.br/C6ílif cadoÂulenücidadê?
lokên:bSwTzaFVOún%252ED3OoêDghvambNKgfrnukDí.avg6kYscbjjHQAiCfsUOFuÂÂZdhPYg€€€jcisg%253d 4t6

17 101 t2022 09 00

Pregáo El€úônico

slt"4

NoPregào 31 2202] / UASG]987493

/1

I ink Ata

www mmprasqoveínamentâis.qov.

br

60

Pacote 400,00 G

PR

E]í*.{Êl
;iÊllrtíl
Eâü



1,16{obieto: Mate.ial de Consumo - Recorso FedeÍal PSB (3009) - Despêsa 4785 - Os

alimenios sêrão utilizâdos nos píimeríos enconÍos dos GÍxpos de Convivênciâ e

Fortalecimento de Vínculos da Terceiía ldade. CÍianças e ?dolescentes e demais

alividades, píevistos paÍa Íy:aÍeí a panií do dia 211O312C22.

DescÍição: Bolacha água e sal pâcote com apÍoximadameíte 40Ca - Bolacha água e sal
pâcote com aproximâdammte 4009

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

05,] 05.409/0001.96 PADARIA GOSTINHO BOM LTDA

MaÍcâ: lúaíca não infoímada
FâbÍicante: Fâbricanre nào inÍoÍmado
Descíição: DesciÇào náo iníoímêda

ldeflliÍicação 2602022

Lote/ltem:1/'4

Ata: N/A

FoÍle: sistemasíeliz.Ís.gov.br:8081/proni

íntb/index.âsp?acâo=l &Íeín=2

Quantidâde: 20

Unidade: PAC

UF: RS

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estâdo:

RS

Cidâde: EndeÍeço:

R ÂTIANCA.155

Emâil
ÂeivâdâhmeÍlacâr\4eb com.br

RS 5,09

RS 5,0987,042.461/000I-05 PFTRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Marca: Marcâ não iníormada
FabÍicante: Febíicâniê não inÍoÍmado
DêscÍ;ção: DescÍiÉo.ão informadâ

Endereço:

S3 547 057/0001-96 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN

"VENCEDOB 
-

Marca: Marcâ não rnÍormêda
Fâbricântê: Feb.iÉnte nàô inf trúâ.1ô
Descriçáo: Deseriçâo nào iníonnadâ

Estâdo: cidade:
RS São Jose do Sul

ÉndereÇo:

EST LINHA BONITÂAAIXA, S/N

RS 5.09

Rdaló.io g€rado no dia 3'f n5noz @144i51 llP. 1n -92-7 -154)
Código ValidaÉo: bswTzaFúOlln%2tsmomghvambNKgírnukYXaV96kY5CbiiHOÀCfsUOFuAÂZd2zoPYgeeêicis9%3d
httpj rrw\x.bancodepÍecos-com.bÍ/Csrtif câdoAulenücidadê?
roken=bswTzaFvjOlÍn%2528D3O0êDghv3ÍnbNKgímukYXaV96kY5CbjjHOAChuQFuÁÂZd2zOPYgeeêicisg%253d

l;lÉa,{rn

ffi 5/6



14 65
ê LÂuDo DA corÂÇÃo

ATENÇÃO - O Banco de Prcços e uma soluçâo tecnológica gue atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis viqentes. lnstruções Normativas,

Acórdãos, Regulamentos, Oecretos e Portarias %odo assitn por rcuniÍ diversas Íontes gorernanlentais, camplementa.es e sies de domínio âmplo o
sistema não é considerado uma fonte e, sim un nÉio paÍa que as pesgu§as sejant rcalizadas de foma seguÊ. ágil e efrcaz-

PÍeço estimado dos itens calculado pela Íórmula Média Aritínetica dos preços obtidos:

\_ üESCR|TIVO DE FÓRMULAS UTTLTZADAS

Mediana das Propostas Finâis

- Capta os preços Ílnais da licitação e seleciona o preço do rneio (no caso de núrnero impar de propostas) ou a média dos píeços do meio.

ffi
RelalóÍio gGrado no dia 31 n12O22 W:44:51 llPt 177 .92.7 .1541
ffiigo Vâlidâção: bSwTzaFüOlín%2EO3OOeDghvambNKgftnukDeVgGkYsCbijHQAiChUOFuAAZd2ílPYgs€eicisg%3d
hthr^y,r/w.baÍlcod€píecos.coín.bÍlcêÍlif cadoAutenticidade?
lok€í=bsw7zãFviotÍn%2s2BD3ooeDghvanbNí.gÍnuk»GV96kY5Ct jHOAjCfsUOFuAAZd2zOPYgêeeicisg%253d 6/6

Item 1 - bolacha doce, tipo maria/maisena, pacote 4009

' 2 preços de Aquisiçoes e contratações similares de outros entes públicos homoloqadas/adjudrcadas entre os dia s 04/03/2022 e OA!04i2422,

calculados pela fóÍmula Mediana das Propostas Finars.

Item 2 - bolacha agua e sal

.2 preços do portalCompÍas Governamentais praticados pela Administração Pública de licitaçôes homologadas,/adjudicadas entre os dias

171O112022 e O2/O5t2022, calculados pela fóÍmula [4ediana das Propostas Finais.

- l preqo deAquisiçoes e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia l8/03/2022, câlculado pela

formula Medrana das Propostas F nais



PREFEITURA MUNICIPAL 1466

NOVA SANTA BARBARA
DECLARAÇAO DE PESQUISA DE PREçO

Eu Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira, responsável pelo setor de
cotaçáo de preços deste departamento de licitação, Declaro que no dia 31 de
Maio de 2022 realizei pesquisa de preços na J.F MENDONçA & CIA LTDA,
CNPJ 14.965.434/0001-30, o item abaixo relacionado.

Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8100, ..! - 86.250-000
Nova Santa Brárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - rvwrv.nsb.pr.gov.br

C

Item Produto Valor total

I R$ 4,35

2 Bolacha salgada água e sal R$ 4,99

Bolacha doce maisena com 400 gramas
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

DESPACHO REALTNHAMENTO DE PREÇOS

O Prefeito Municipol de Novo Sonlo Bórboro, no uso de suos otribuições legois

e regimentois, resolve:

DEFERIR o pedido de reolinhomento de preço do Lote 2l

- Bolocho (biscoito) doce sobor moiseno, pocote 400 grs e Lole 22 - Bolocho

(biscoito) solgodo, oguo e sol, pocote 400 grs, reÍerenÍe ATA DE REGISTRO DE

PRECOS 032/2022, Pregôo Elelrônico n.' 005/2022. onde o empreso ALEXANDRE

SEXTAK BATISIETA JÚNIOR - COMERCIAL DE AI.IMENIOS E MAIERIAT DE TIMPEZA .

ElRELI, inscrito no CNPJ sob n.o 16.579.17410001-90, protocolou requerimento de

reolinhomento de preço em doto 27 de Moio de 2022, referente o oto em

epígrofe, firmodo com este município, cujo objeto é o fornecimento de

gêneros ollmentícios poro os Secretorios Municipois.

A controtodo solicito otuolizoçõo no volor do Lote 2l -
Bolocho (biscoito) doce sobor moiseno, pocote 400 grs de RS 3,43 (três reois e

quorento e três centovos) poro R§ 3,95(três reois e novento e cinco cenlovos),

oLote22 - Bolocho (biscoilo) solgodo, oguo e sol, pocote 400 grs de R§ 3.17

(três reois e dezessele centovos) poro R§ 3,65(três reois e sessenlo e cinco

cenlovos). Apresentou justificotivo oo reolinhomento, notos fiscois de compro

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

regislrodo em oto.

O deportomento de compros reolizou pesquiso de

preços poro oferir os volores prolicodos no mercodo, momento em que

constolou que ocorreu slm osciloçõo com oumento significotivo dos volores do

item supro mencionodo, o que tornou improticóvel o conlinuidode do

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n'222, CentÍo, t 43.3266.8100. E - 86.250-000 Nova Sanra
Bárbara, Paraná - El - E-mail - uusU@os b.nr.sov.br. - Site - rvww.nsb Dr.eov.br



14t8PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

fornecimenlo pelo conlrotodo no preço originolmente controtodo, sem o

reolinhomenlo duronle o período de suo vigêncio.

Assim, considerondo o possível inleresse e o

conveniêncio em prol do interesse público, lendo em visto que o possibilidode

de novo procedimenlo licitotório seró mois dispendioso o Administroçôo que o

monutençôo do referido Ato. deÍiro pelo possibilidode do celebroçôo do

Termo Aditivo, com o recomendoçôo de que o reojusÍe selo otribuído

conforme requerimento do detenloro do Ato.

Cumpro-se.

Novo Sonto Bórboro, 0l Junho de 2022.

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, f 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa
Bárbara, Paraná - El - E-mail - p1OIgU@1gb.pr€qtl!1. - Sire - www.nsb.or.gov,br
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Município de Nova Santa Bárbara - 2022
Saldos da licitação

Pregã o 000005/2022 - Eletrônico

Lotê:021 Nomcr Loi!

ItêíÍ:001

Produtol 692 Bolachr Íbilcoilo) docê 3âbor máBêná Pacot. d6 4oO gíama3
solicitánt6 000019 RosANÁ RUY DE souzÀ
Local: 000007 Sccrôtâriâ d! Sáúdê

SoIIcitânI.: 000650 SYLIVARÂ APARECIDA BONTORIM VALERIO

Locel: 000008 Sêcrulárie do B.m Eltâr §ôcial . do Trabalho

Solicilant.i 001848 CLAUDEMIR VALERIO

Loc8lr 002202 Sôcr.târiá Municip.l dc Sê!uÉnçe Públice

Solicilântc: 002275 LUCINEIA OUINÍlNO MENDES

Loc.l: 002207 C.nló dê Educsçáo lííentil Noamie BitÉncoun

SOIICitAít': 020357 ANGELITA OLIVÉIRA MÂRTINS PEREIRA

Locel: 000003 S.cr.t.a. d6 S.Íviço3 Público6 lrn.ínos
solicirânrâ. 020372 MAUR|Ltc sHtNtÍl tNouE

Local: 002209 Escolr Màíi. d. Conc.içáo Ka!êck€Í

solicit&rt. 03ur875 Â0ÉLtÂ MAoÂLENÂ cÂRooso FERREIRÂ

Locâl: 000010 Alimcnteçáo E3colar

Sôlicil6nl. 035591 SIMONIAPÂREC|oA BRAZ DE L|MA

Local: 000005 S6cícl3íi. d. Educâçáo, Estpíc ê Cdture

C ritáÍio d. s.lôçáo
Lot.021
ltcm: oo1

9_724.05

s_724,05

0,00

0,00

110,00

110,00

0,00

0.00

Qld. roquistádá Qtd€ rêquÉrtádá QrÉ
com conlrato 3êm conlÊlo

0.00

20 00 0.00

000 000

0.00 000

000 0.00

000 0.00

60 00 0.00

000 000

ValoÍ íequis[âdo ValoÍ Í.qub(ádo
contráto 3!rn contíalo

Unidads d€ mcdidá: UN

3,43

Ouântidad.
âiuel

343 00

205.80

51 45

2 744.00

5r4.50

2 058.00

3 430.00

Saldo a

2.

2 835,00

60 00

800 00

150.00

600 00

1 000 00

110 00

000

0,00

000

000

0.00

0.00

0.00

000

40.00

15 00

800 00

150.00

600.00

940.00

110.00

9 346,75

240.10

2 7 44,00

514 50

2.058.00

3 224.20

377.30

(Lena,, 6a rnétt Ío

Qf25 =

e+.. tL{ o,3 2 X
M J qtT, oo

g)
(.Ê,

' cilomo d. í!q compÍa !6m cstomo dê .mp.nho ou caícelamento dê RP ou proca66o náo Íinallzado (saldo náo 6tomâdo)

2.725,00

2.725.00

Émúôr El4ÉCrr.!na lu.tú( ÍE!í!à 5529s 011r6D@, 15 4216

(

100,00

15.00

377.30

30 00 70.00

'137.20

5t 45
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Município de Nova Santa Bárbara - 2022
Saldos da licitação

Pregão 000005/2022 - Elêtrônico

{fEItI
atual

Ouântidadê Olde/Váloí Otdc rcquis[ada Otd! requBúádá Ouantidade a Vâlo. íequis(âdo valoÍ Íüquisrlâdo Sddo â

Lotc:022 Nomc: Lotc 022

llsm:001

Píodulor ô91 8oláche (bisco(o) salgado àguâ ê sal Pacotê com 4oo gÍamas
Solicitante 000019 ROSANA RUY DÉ SOUZA

Local 000007 Sêcrelâia dê Sáúde

Solicitanlo 000650 SYL]VARAAPARÉCIDA BONÍORlÀ,1 VALÉRlO

Local: 000008 Sêcíêtâaâ do Bem Estar Social e do Trabalho

Solicitânte 001968 ANTONIO'l'lNTlNO DÂ SILVA

Locâl 000004 S6crclâra do Serviços Públicos Extêmos

Sôlicilanlo: 002275 LIJCINEIA OUINÍlNO MENOES

Local 002207 C.nlÍo dG Educaqáo lníantal Noémra Eilencouít

Solictanter 020357 ANGELIÍA OLIVEIRÁ MARTINS PEREIRA

Local 000003 Sêcí.iâíâ dê SêÍviços Públicos lnlernos

Solc,ranre 0t0372 MAUPTttO SHtNtrr rNOUE

Local 002209 Éscola Mâna dâ ConcâÇáo K8êckêí

SOI|CITANIE 034875 ADEI.IA MAOALENÂ CAROOSO FERREIRA

Local 000010 Alimênlaçáo EscoleÍ

Críáio d6 sôlcçào
Lot. 022
It6m 001

a0

2 040,00 6 466.80

30.00 95.10

60 00 190.20

200 00 634 00

600,00 ,902.00

100 00 317.00

450 00

600 00 1 902.00

0.00

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

com côhlrâtô sêm côÍlrâto

10 00 0.00

40 00 0.00

000 0.00

000 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

40 00 000

contrãlo s.m contrâto

6la1,m
6.181,50

0.00

000

000

000

0.00

0.00

0.00

20 00

20.00

200.00

600 00

100 00

450 00

560 00

N€A)t,r' Ha med ro

lqso-- td
E* N§ O,VB Y
q3L,o

-,J
' ôllomo d6 Íêq compís som ôltomo dâ .mp.nho ou câncêlamênto d. RP ou píoc.sso nào linâlizâdo (laldo náo €stomado)

Emütb F. ÉlenâCíBIiÉ luóü, EE!& 5529s o16tx)2 15 425',1

Unid.dc dr m.didsr UN

63,40

63,40

634,00

r 902.00

317,00

1.426,50

1.775,20

1 426.50

1 950.00
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PREFEITURA MUNICIPAL 1,1? 1Ht NOVA SANTA BARBARA

O uuHtCíptO DE NOVA SA}lfl SÁngmÂ, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de

Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, inscrita no CNPJ sob n0 95.561.080/0001-

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

SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 563.691.409-10, denominado Órgão Gerenciador, e a empresa ALEXANDRE

SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENT0S E MATERIAL DE LIMPEZA - ElRELl, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0. 16.579.17410001-90, com endereço à Rua Dom Pêdro ll, 1ô2 -

CEP: 86210000 - Eaino: Centro, Jataizinho/PR, neste ato represenlada pelo Sr. Alexandre Sextak Batistela Junior,

inscrito no CPF sob no. 800.919.849{0, RG n" 1318'10342, denominada Beneficiária da Ata, em conformidade com

as Leis N' 10.520/02, N'8.ô66 de 21106/93 e suas alteraçóes posteriores e das demais normas lêgais aplicáveis,

RESoLVEM de comum acordo através do presente TERMo ADlTlVo, aditar a Ata de Registro de Preço n" 3212022,

referenle ao Pregão Eletrônico n" 512022, cujo objeto é o registÍo de preços para evenlual aquisição de gêneros

alimentícios, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, firmada em 0810412022, mediante âs seguintes

cláusulas ê condições:

CúUSULA PRIIiIEIRA

O presente teÍmo adilivo tem por finalidade o realinhamento de preços dos lotes 21 e 22,

referente a Ata de Registro de Preços n'3A2022, dêcorrênte do Pregão Eletrônico n'512022, em alendimento a

solicitaÉo da Bêneficiária da Ata, mnforme segue.

CúUSULA SEGUNDA

Os valores passarão a ser os descritos no quadro abaixo

Lotê Código

do

produto

/serviço

Descrição Marca Unid Ultimo

Valor

registrado

Valor

Readequado

21 692 Bolacha (biscoito) doce sabor maisena Pamte de
400 gramas Farinha de higo fortilicada com feno
e ácido Íólico, açucar, gordura vegetal, creme de
milho, açucar invertido, amido, sal, estabilizante
lecüna se soja, fermentos químicos ( bicarbonado
de amônia e de sodio), acidulante, ácido lácüco,
aromatizante e melhorador de farinhâ prolease,
(rNS 1í01 i)

LUAM UN 3,43

22 691 Bolacha (biscoito) salgado água e sal Pacote com
400 gramas Farinha de trigo fortificada mm ferro
e ácido fólico, gordura vegetal (soia palma),

LUAi/ UN 3,17 3,65

Rua WalÍredo B ittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara

í" TERMO AD|T|VO À ltl Oe REGTSTRO DE PREÇOS N." 322022

Ref. Pregão Eletrônico n' 5/2022

3,95

Paraná - El - E-mail - licitâcao@nsb.Dr.oov.br - Sitê - www.nsb.Dr.qov.br
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$t*lü NOVA SANTA BA
PREFEITURA MUNICIPAL 1,172

RBARA
amido, extrato de malte, açucar invertido, sal,

fermento biológim, fermento químico, bicâÍbonato

de sódio, (lNS 500 ii), acidulante, ácido láctico
(lNS 270), melhoradores de farinha protease, (iNS

110'l i) metabissulfito de sodio (lNS 223), enzima
xilanase.

cúusuurgncem
Ficam raüficadas lodas as demais mnCiçÕes mntidas na ata de registro de preços original,

exceto aquela alterada pelo presente termo.

E por ser vontade das partes e validade do que Íoi aluslado, lavrou-se o presente Termo em 02

(duas)vias de igualteor e forma, que vai assinado pelas paÍtes.

Nova Santa Bárbara, 1' dia de junho de 2022.

I
0ú,ro

Claudemir Valério

PreÍeito Municipal - Órgão Gerenciador

RG n" 4.039.382-0 SSP/PR

ALEXANDRE À',íàdo dê íomà
SÊKTAK digit.l pd^t Ex^NDif

BArsrELÁ ;jiál:#:l$*
JU N IOR:80091 984 oraol ro:r oc or
980 r 5:45 tO {3 00,

Alerândrê Sextak Balistêla JunioÍ

Empresa: Alexandre Sextak Batistela Junior - Ccmercial de Alimentos e Mâterial de Limpeza - Eireli

CNPJ: í6.579.174/0001-90

Beneficiária da Ata

atfredo Bittencourt de Moraes no 222, centro, S 43. 3266.8100, Lrl - 86.2so-ooo - Nova santa Bárbara,Rua W
Paraná - E - E-mail - licitacao(Onsb.or.oov.br - Site - www.nsb.or.oov.br
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PODER EXECUTTVO

Ano VIII
IMPRENSA OFICIAL -
Lei n' 660, de O2 de
abril de 2O13.
Responsáv€l pêla Edíção:
Crlstldno de Almeido

I - Atos do Poder Erecutivo
Ediçáo 222712022-l,1l - Data 0110612022

EXTRATO DO ,IO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.O 3212022

f'RTES: O ÍrlUNlCíPlO DE NOVA SAl,lTA BÁRBARA. com sedê na Ruâ WalÍredo Bitlencourl de Moraes, 222 - CenlÍo, Nova Santa

Bãrbara - Paraná, CEP - 86250-000, inscrita no CNPJ sob n" 95,561 .080/0001-60, e a emprêsâ ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA

JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E iIATERIAL DE LIMPEZA - ElRELl, pêssoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob

n". 16.579.174/0001-90, com êndereço à Rua Dom Pedro ll, '162 - CEP: 86210000 - Bairro: Centro, Jataizinho/PR.

O píesênte têrmo aditivo tem porfinalidade o realinhamento dê prêços dos lotes 21 e 22, referente a Ala de Registro de Prêços n" 322022,

dêcorrente do PÍegão Eletrônico n" 5/2022, em atendimênto a solicitação úa Beneficiáía da Ata. Os valoÍes passaÍão a ser os descritos

no quadro abâixo:

Lote Código

do

produto

/serviço

Marca Unid Ultimo

Valor

rêgistrado

Valor

Readequado

692 Bolacha (biscoito) doce sabor maisena Pacote de
400 gramas Farinha de trigo fortiÍicada com Íerro
e ácido Íólim, açucar, gordura vegetal, creme de
milho, açucar invertido, amido, sal, estabilizante
lectina se so.ia, fermentos químicos (bicarbonado
de amônia ê de sodio), acidulante, ácido láctico,
aromatizante e melhorador de farinha protease,

INS 1101 D

LUAM UN 3,43 J 95

22 691 Bolacha (bismito) salgado água e sal Paioteãml LUAIil
400 gramas Farinha de trigo fortiÍicada com Íeno
e ácido fólim, gordura vegetal (soja palma),

âmido, extrato de malte, açucar invertido, sal,
fermento biológico, fermento químico, bicarbonato
de sodio, (lNS 500 ii), acidulante, ácido láctico
(lNS 270), melhoradores de farinha protease, (lNS
'1101 i) metabissulfito de sódio (lNS 223), enzimâ
xilânase.

3,17 3,65

0ATA DE ASSINATURA: 1" dia de junh o de 2022.

ct,AUDE\ÍtR vALÉRIo

Prcleito Níünicipal

21

Diário Oficlal Eletrônico do Município dê Nova Santa Bárbara
Rua:Walrrêdo Eitlencouí dê Morâes n.222 - CenlÍo

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: dierioofi cial@nsb_pr.g)v.br / pmnsb@nsb.pÍ.gov.bí

Diârio Oficial Eletrônico
Município dç Nova §anta Bárbara - Paraná

Erlição N' 2227 - Novu Swtu Bárbaru, Ptruuú, QIr/IRTÁ-FEIRÁ, 01 dc JI:\HO de 2022

Ref. Preqão Eletrônico n" 5/2022

Descrição

UN
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
pnrcÂo uprnôNtco N" s/2022

Aos 03 dias do mês juúo de 2022,lawei o presente termo de juntada de folhas
no processo licitatório de Pregão Eletrônico n" 512022, numeradas do no 1455 ao

n" 1474, que corresponde a este termo.

J- \k* \-í-J-
Luià,FfAvU dosSantos

íetor de Licitações

Rua WalfÍedo Bittencoun de Moraes n' 222, Cenno, Fone 41. 326ó.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbarq Paraná

- E-mail - licitacaoansb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br


