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Prefeitura :M.unicipa[de C;uzofândia
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÂO PAULO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N" 020/16

Aos 01 dia do mês de junho de 2016, reuniram-se na Prefeitura Municipal de Guzolândia-SP, situada na
Avenida Paschoal Guzzo, n' 1.065, Bairro Centro, tendo como Pregoeiro o Senhor Luiz Umberto Maschio,
de acordo com a Portaria n' 003/16, e de outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos
da Lei n° 10.5 20/02, pelo Decreto Municipal nO 1.490, de 16 de abril de 2010 e Lei nO 8.666/93 e suas
posteriores alterações, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Precos n° 020/16, cujo o resultado do procedimento
licitatório foi homologado pelo Prefeito Municipal de Guzolândia, Senhor Luiz Antonio Pereira de Carvalho,
RESOLVE registrar os preços para eventual aquisições de gêneros alimentícios (merenda escolar), nas
quantidades, termos e condições descritas no Anexo III do Edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido,
os referidos preços, oferecidos pelas empresas cuja propostas foram class ificadas em I ° lugar no certame
acima numerado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

FORNECEDOR: Master Food Rio Preto Ltda-ME
It.
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OI

720

I!i!

Descricão
Achocolatado em ~ó: preparo instantâneo, aromatizado
artificialmente, contendo açúcar, cacau, maltodextrina (extrato
de malte), estabilizantes, aromatizantes e emulsificante
lecitina de soja. Deve conter 30% de cacau. Embalagem de I
kg. Devendo conter o registro no MS, data de fabricação com
prazo de validade e número de lote aparente, constando no

Marca

Unit

Total

Danky
Max

4,75

3.420,00

Danky
Max

4,75

380,00

Santa
Isabel

10 .75

10i,50

rótulo declaração ou certificado do tipo do produto. Na
entrega, somente será aceito o produto que tenha data de

validade de, no mínimo, 06 meses.
Achocolatado em ~ó : preparo instantâneo, aromatizado
artificialmente, contendo açúcar, cacau, maltodextrina (extrato

02
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~

de malte), estabilizantes, aromatizantes e emulsificante
lecitina de soja. Deve conter 30% de cacau. Embalagem de I
kg. Devendo conter o registro no MS, data de fabricação com
prazo de validade e númerO de lote aparente, constando no
rótulo declaração ou certificado do tipo do produto. Na
entrega, somente será aceito o produto que tenha data de
validade de , no mínimo, 06 meses.
Açúcar cristal: contendo sacarose, originârio do suco da
cana, livre de fennentação, isenta de matéria terrosa, parasitas
e detritos animai s e vegetais, contendo aproximadamente
99,2% de glicídios. Embalagem primária: transparente,

1/

incolor, termossoldado contendo 5 kg líquidos. O produto
deverá rigorosamente respeitar a legislação vigente.
Alho nacional a 2 ranel: bulbo inteiro, nacional, boa
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U

~

/'

,,)

qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem flsica ou
mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração
unifonnes, devendo ser bem desenvolvido, isent~. de
sujidades, parasitas e larvas.
Amido de milho: produto amiláceo extraído do Ir i ~
c/aspecto, cor, cheiro e sabor próprio: umidade máxim
e
14% por peso; is ento de sujidades, parasitas e la as.
Embalagem: saco de papel impenneável, fechado, reembalado em caixa em peso igual a 500 gramas. Validade
mínima de 10 meses a contar da data de entrega.
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Caixa
Verde
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22,50

337,50
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Prefeitura ?rtunicipa[de ÇJuzoCândia
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÂO PAULO
!t.
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10
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20

60

22

60

26

16

48

40

56

60

Marca
Descricão
Arroz 82:ulhinha es~ecial ti[!o 1: (classe longo fino),
beneficiado, polido, procedência nacional e ser de safra
corrente, limpo, grãos inteiros mínimo 90%, umidade máxima
de 14%. Características físicas, químicas, biológicas e da
embalagem
devem obedecer à legislação vigente. Embalado Dellarroz
I!f!
em pacotes eIS kg, em plástico atóxico. Prazo mínimo de
validade de 06 meses, e data de empacotamento de até 30 dias.
Número de registro do produto no órgão competente e
procedência.
Arroz 82;ulhinha es[!ccial tiQo 1: (classe longo fino),
beneficiado, polido, procedência nacional e ser de safra
corrente, limpo, grãos inteiros mínimo 90%, umidade máxima
de 14%. Características fisicas, químicas, biológicas e da
I!f! embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado Dellarroz
em pacotes eIS kg, em plástico atóxico. Prazo mínimo de
validade de 06 meses, e data de empacotamento de até 30 dias.
Número de registro do produto no órgão competente e
procedência.
Biscoito salgado: tipo Cream Cracker, isento de mofo e
substâncias nocivas, c/consistência crocante, s/corantes
I!f! artificiais. Embalagem plástica, atóxica, 400 gramas. Prazo de Prodasa
validade minimo 10 meses a contar a partir da data de entrega.
Bolacha rosqujnha de leite: composição básica farinha de
trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido milho, sal,
aroma artificial de leite. bicarbonato de sódio, bicarbonato de
amônia, estabilizante de soja. Contém glúten. Acondicionada
em embalagem tlow Pack de 400 gramas, com validade
I!f! mínima de 06 meses a partir da entrega e suas condições Prodasa
deverão estar de acordo com NTA-48 (Decreto 12.486/78).
Conter na embalagem: marca, nome do fabricante e fantasia,
CNPJ, e-mai!, nO do lote, data de fabricação, validade, peso,
composição, telefone do SAC (serviço de atendimento ao
consumidor).
Canjica de milho (branca): tipo I, contendo 80% de grãos
inteiros, preparadas com matérias primas sãns, limpas, isentas
de
matérias terrosas, parasitas, e de detritos animais ou
Kinino
I!f!
vegetais, com no Maximo 15% de umidade, embalagem
contendo 500 grs.
Colorífico em ~6 fino homo2,êneo (colorau): obtido de frutos
maduros de espécimes genuínos; grãos sãos, limpos,
dessecados, moídos; de coloração vermelho intenso; aspecto
de cor, cheiro, sabor próprios; isento de materiais estranhos a
I!f! sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, Tempemax
atóxico, resistente, validade mínima de 7 meses a contar da
entrega, hermeticamente fechado; pacote cl500g e suas
condições deverão estar de acordo com a NTA-70, Decreto
12.486, de 20110/78).
Ervilha em conserva: simples, grãos inteiros, imersos em
água, açúcar e sal, tamanho e coloração uniforme,
acondicionada em embalagens c/peso aproximado de pO
un
Predilecta
gramas, conteúdo drenado, validade mínima de 12
a
contar da data da entrega. Suas condições deverão
e
acordo cla NTA-31.
Un
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Unit

Total

10,35

7.452,00

10,35

828,00

2,70

162,00

2,50

150,00

2,65

42,40

3,40

136,00
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108,00
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Prefeitura 9vtunicipa{de Çuzo{ãndia
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÂO PAULO
Marca
Unit
Total
Descricão
Extrato de tomate: concentrado, contendo polpa de tomate
adicionado de especiarias. sal e açúcar, s/pimenta, s/aditivos
químicos, embalagem c/840g em perfeitas condições, de
Quero
6,20
57
405
2.51 1,00
un
acordo cla legislação vigente, slperfurações, descamações e
amassas. Validade minima de 06 meses e fabricação de até 30
dias da entrega.
Extrato de tomate: concentrado, contendo polpa de tomate
adicionado de especiarias, sal e açúcar; s/pimenta, s/aditivos
quimicos, embalagem c/840g em perfeitas condições, de
Quero
6,20
58
45
un
279,00
acordo cla legislação vigente, slperfurações, descamações e
amassas. Validade mínima de 06 meses e fabricação de até 30
dias da entrega.
Farinha de trigo: enriquecida cl ferro e ácido fólico. Tipo
Especial. Obtido de grãos de trigo sãos, limpos e isentos de
matéria terrosa e parasita. Não podendo estar úmida,
Tia
52,90
64
07
370,30
fermentada ou rançosa, devendo obedecer à legislação
Ofélia
vigente, c/25kg. Prazo mínimo de validade de 04 meses e data
de fabricação de até 30 dias.
Feijão carioguinha tipo 1: natural, constituído de no minimo
95% de grãos inteiros e correspondentes à variedade no
tamanho e cor, maduros, limpos e secos. A composiçao
centesimal
aproximada
deverá
ser:
proteína=22g;
lipídios= I,6g e glicídios=60,8g. Deve estar de acordo cla
Kaupi
6,&0
40&,00
66
60
legislação vigente. Prazo mínimo de va lidade de 6 meses e
data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária:
embalado em pacote plástico atóxico, transp~ente,
termossoldado, resistente, clpeso líquido de 1 kg dev idamente
impresso as informações exigidas por lei.
Feijão preto tipo 1: natural, constituído no mínimo 90% de
grãos na cor característica, correspondentes à variedade no
tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e secos, será
Colibri
68
20
5,55
111,00
pennitido o limite de 2% de impurezas e materiais estranhos,
obedecendo a portaria 161 de 24107/&7-M.A . Embalagem
plástico tran sp~ente de 1 kg
Fermento químico em pó: composto de pirofosfato ácido de
sódio; bic~bonato de sódio, fosfato
monocálcico.
Embalagem: lata hermeticamente fechada c/250 gramas.
Trisanti
lO
un
72
3,70
37,00
Validade mínima de 04 meses a cont~ da data de entrega.
Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81
(Decreto 12.486 de 20110/78).
Fubá: tipo mimoso, 100% milho. Oriundo da moagem do
grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter materiais
terrosos, parasitas e detritos de animais e vegetais. Deve
conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico
15
atóxico, transparente, impresso as infonnações exigidas por lei
74
Zanin
2,00
30,00
vigente, identificando o número de registro no órgão
competente, contendo peso líquido de t kg, com prazo de
validade de no mínimo 180 dias, com data de fabricação até
30 dias no ato da entrega.
\
J
Gelatina em pó : sabores diverso s, em embalagem" Olkg,1
embalada em polieítileno, opaco, atóxico, com ata de
75
180
939,60 . '
Bondeli
5,22
fabricação, prazo de validade de 12 meses e número tl~tes
ó'l)
/'1
~__+-__~__~.~a~~e~~e~s.
p,~ nt ____~~__~~________~~__~~·~~____-;~
/ ~/____+-______~
Gelatina em pÓ: sabores diversos, em embalagem d jOlkg,
11.
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emba lad a em polieitileno, opaco. atóxico. com

lata de

*

fabricação, prazo de validade de 12 meses e número de lotes i B
aparen tes.
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CNPJ (MF) N'. 45.746.11 2/0001-24 e-mail: prefeit!Yá@guzolandia.sp.gov.br

5,22

104,40

\

Prefeitura :Municipa{de Çuzofândia
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÂO PAULO
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720
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Descricão
Maearrão tipo ave Maria : vitaminado, cor amarela, obtida
pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais
substâncias pennitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades.
parasitas, admitida umidade máxima 13%. Embalagem de 500
gramas, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos,
não violados, resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo, acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, infonnação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade requisitante.
Macarrão tiDo parafuso: vitaminado, cor amarela, obtida
pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais
substâncias pennitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades,
parasitas, admitida umidade máxima 13%. Embalagem de 500
gramas, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos,
não violados, resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo, acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade minima de 06 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade requisitante.
Macarrão tiDO spaguetti: vitaminado, cor amarela, obtida
pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais
substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades,
parasitas, admitida umidade máxima 13%. Embalagem de 500
gramas, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos,
não violados, resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo, acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, infonnação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade requisitante.
Milho verde em conserva: simples, grãos inteiros, imersos
em água, açúcar e sal, tamanbo e coloração unifonne,
acondicionada em embalagens com peso aproximado de 200
gramas, conteúdo drenado, validade mínima de 12 meses a
contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de
acordo com a NTA·31.
Oleo de soja vegetal: produto alimentícío, originário da soja,
refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade com
absrenção de óleo claro, sem cheiro, leve e saudável , de
acordo com os padrões legais, deve conter no mínimo 0,3 mg
de vitamina E e no má ximo 3 g de gordura saturada na porção
de 13 ml. Embalagem primária tipo pet plástica contendo 900
rol, sendo caixa com 20 unidades, devidamen~ rotulada
confonne a legislação vigente. Validade mínima de 6 me~ s e
fabricação não superior a 30 dias da entrega do prod to,.,
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Marca

Unit

Total

Santa
Amália

1,80

144,00

Santa
Amália

1,80

144,00

Santa
Amália

1,80

144,00

Predilccta

1,85

11 I ,00
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Granol

2.246,40

3,12
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Prefeitura ?rtunicipa{ de ÇuzoCândia
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÂO PAULO
Q!d

Un

104 i 80

un

120

45

l!f1

124

120

l!l:

11.

Oescricão
Oleo de soia ve2etal: produto alimentício, originário da soja,
refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade com
abstenção de óleo claro, sem cheiro, leve e saudável, de
acordo com os padrões legais, deve conter no mínimo 0,3 rng
de vitamina E e no máximo 3 g de gordura saturada na porção
de 13 ml. Embalagem primária tipo pet plástica contendo 900
ml, sendo caixa com 20 unidades, devidamente rotulada
confonne a legislação vigente. Validade mínima de 6 meses e
fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.
Sal: refinado, iadado, beneficiado e isento de sais de cálcio e
magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de
conchas. Produzido e embalado em conformidade com a
legislação vigente. Embalagem primária: pacotes com I kg
líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade
mínima de 6 meses a vencer.
Sardinha: ao próprio suco, com óleo comestíve l, preparada
com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em
óleo comestíveL lngredientes: sardinhas, água de constituição
<ao próprio suco), óleo comestível e sal. Embalagem: em lata
com revestimento interno apropriado, vedada, isento de
fenugens e substâncias nocivas, co m peso líquido de 2S0g. Na
embalagem deve conter as seguintes informações:
identificação da empresa, peso, data de validade, carimbo de
inspeção estadual ou federal.

Marca

Unit

Total

Granol

3,12

249,60

Pop

0,90

40,50

Palmeira

4,80

576,00

Total

R$ 21.589 ,20

FORNECEDOR: Nutriciooale Comércio de Alimentos Ltda
!t.
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Oescricão
.. , .
Açúc ar cristal: contendo sacarose, ongmano do suco da
cana, livre de fermentação, isenta de matéria telTosa, parasitas
e detritos animais e vegetais, contendo aproximadamente
99,2% de glicídios. Embalagem primária: transparente,
incolor, termossoldado contendo 5 kg liquidos. O produto
deverá rigorosamente respeitar a leg islação vigente.
Alho nacional a J::ranel: bulbo inteiro, nacional, boa
qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem fisica ou
mecânica, perfurações e cortes, tamanho e co loração
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de
sui idades, oarasitas e larvas.
Amido de milho: produto amiláceo extraído do milho,
c/aspecto, cor, cheiro e sabor próprio: umidade máxima de
14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas.
Emba lagem: saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa em peso igual a 500 gramas. Validade
mínima de 10 meses a contar da data de entrega.
Azeite extra virgem: acidez máximo de 0,7%, mbalarem
500 ml.
Biscoito sal2,ado: tipo Cream Cracker, isento (
e
substâncias nocivas, com consistência crocante, se
es
artificiais. Embalagem plástica, at6xica, contendo 4 gram s,
Prazo de validade mínimo 10 meses a contar a par r da d ta
de entrega.

~

Marca

Unit

Total

Guarani

9,45

850,50

Natari

17,80

2.403,00

Tec Nutri

1,79

161,10

ç
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1.019,25

7,55
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Prefeitura ?rlunicipa{ de Çuzofândia
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÂO PAULO
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Descrido
Bolacha rosquinha de leite: composição básica farinha de
trigo fortificada com ferro e ácido fótico, açúcar, gordura
vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amído milho, sal,
aroma artificial de leite, bicarbonato de sódio, bicarbonato
de amom3, estabilizante de soja. Contém glúten.
Acondicionada em embalagem flow Pack de 400 gramas,
Illi com valid ade mínima de 06 mes es a partir da entrega e suas
condições deverão estar de acordo com NTA-48 (Decreto
12.486/78). Conter na embalagem: marca, nome do
fabricante e fantasia, CNP J, e·mail, nO do lote, data de
fabricação, validade, peso, composição, telefone do SAC
(serviço de atendimento ao consumidor).
Canjica de milho Ibranca): tipo I, contendo 80% de grãos
inteiros, preparadas com matérias primas sãns, limpas,
Illi isentas de matérias terrosas, parasitas, e de detritos animais
ou vegetais, com no Maximo 15% de umidade, embalagem
contendo 500 grs.
Carne bovina moída ((latinho): resfriada. Durante o
processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação
dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses), a carne
deverá ser moída no dia da entrega e resfriada antes da
mesma. A embalagem do produto deverá ser sacos de
~
polietileno de baixa den sidade, atóxico, lacrado, resistente
ao transporte e annazenamento, contendo peso liquido
máximo de 5 kg por embalagem. As embalagens devem ser
identificadas com o nOme do produto.
Chargue: pacote com I kg, preparado com carne bovina de
qualidade, salgada, curada, seca, de consistência ftnne, com
cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e
materiais estranhos, embalada a vácuo, em saco plástico
transparente atóxico, limpos, não violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o momento do
~
consumo, embalados em caixa de papelão limpa, integra e
resistente. A embalagem devera conter externamente os
dados de identiftcação e procedência, infonnações
nutricionais, numero de lote, data de validade, quant idade do
produto. O produto devera apresentar validade mínima de 30
dia s a partir da data de entrega na unidad e requisitante.
Coloriftco em Iló lino hom02êneo (colorau): obtido de
fruto s maduros de espéci mes genuínos; grãos sãos, limpos,
dessecados, moídos; de coloração vermelho intenso; aspecto
de cor, cheiro, sabor próprios; isento de materiais estranhos
Illi a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente,
atóxico, resistente, validade mínima de 7 meses a contar da
entrega, hermeticamente fechado; pacote com 500g e suas
condiçiles deverão estar de acordo com a NTA-70 (Decreto
12.486, de 20110/78).
Coxa e sobrecoxa de fran~o (con2elado): c/adição de água,
máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor própria, s/manchas esverdeadas, cheito e sabor
~
próprio, c/ausência de sujidades, parasitos 1 larvl's,
c/registro no S IF oU SISP.
\
Un

Marca

Unit

Total

Galo

2,07

1.117,80

Siamar

1,70

244,80

Gold
Meat

13,90

18.765 ,00

Cambui

21,30

9.585,00

.

21

540

25

144

33

1.3 50

41

450

47

49

360

1.3 50

/
-f

L
/

2,88

Sinh"

1.036,80

1/
·1
Rico

~

rt,64

6.264,00

yJ(S" ri~

~\ ~

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065 - FONE (Oxx17) 3637-1123 - FAX 3637-1146 - CEP:15355-000
CNPJ (MF) N°. 45 .746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br

-

}
C/

'---

Prefeitura 1vlunicipa[de Çuzo[ândia
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÂO PAULO

Un

11.

55

540

un

Descricão
Ervilha em conserva : simples, grãos inteiros, imersos em
água, açúcar e sal, tamanho e coloração unifonne ,
acondicionada em embalagens com peso aproximado de 200
gramas, conteúdo drenado, validade mínima de 12 meses a
contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de

Marca

Unit

Total

Predilecta

1,38

745,20

Vascaina

2,70

486,00

Capivariana

3,18

286,20

Argentina

45,80

2.885,40

Granolar

6,20

3,348,00

Granolar

4,75

855,00

acordo com a NTA-31.
Farinha de mandioca: devendo obedecer à legislação

59

180

vigente, embalada em pacotes de 500 gramas, c/validade
mínima 06 meses.

Farinha de milho: amarela, produto obtido pela ligeira
torração do grão de milho, desgerminado ou não,
previamente macerado, socado e peneirado, deverão ser

fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de
61

90

matérias terrosas e parasitas. Não poderão estar úmidas ou
rançosas, com umidade máxima de ] 4''10, com acidez
máxima de 2%, com no mínimo 6% de proteína 

embalagem 1 kg. O produto deverá ter validade mínima de
08 meses e não poderá ter a data de fabricação anterior a 45
(quarenta e cinc0 dias da data de entT~a.
Farinha de trigo: enriquecida c/ferro e ácido fólico. Tipo
Especial. Obtido de grãos de trigo sãos, limpos e isentos de
63

63

matéria terrosa e parasita. Não podendo estar úmida,
fermentada ou rançosa, devendo obedecer à legislação
vigente, cl25kg. Prazo mínimo de validade de 04 meses e

data de fabricação de até 30 dias.
Feijão carioguinha tiDO 1: natural, constituído de no
mínimo 95% de grãos inteiros e correspondentes à variedade
no tamanho e cor, maduros, limpos e secos. A composição
centesimal
aproximada
deverá
ser:
proteína=22g;

65

540

Iipidio s~ I,6g e glicidios~60,8g. Deve estar de acordo c/a
legislação vigente. Prazo mlnimo de validade de 6 meses e
data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária:

embalado

em

pacote

plástico

atóxico,

transparente ,

tennossoldado, resistente, c/peso líquido de I
devidamente impresso as infonnações exigidas por lei .

67

180

kg

Feijão preto tipo 1: natural , constituído no mínimo 90% de
grãos na cor caracter[stica, correspondentes à vari edade no
tamanho e form atos naturais, maduros, limpos e secos, será
permitido o limite de 2% de impurezas e materiais

estranhos, obedecendo a portaria 161 de 24/07/87-M.A.
Embalagem plástico transparente de I kg.
Fermento
biológico
para
Danificação
(fresco):
69

180

Saccharomyces cerevisiae. Embalagem primária: pacote
contendo 500 gramas, devidamente rotulado conforme

/

t. J

LV
Itaiquara

4,80

864,00

legislação vigente. Validade mínima de 15 dias da entrega.
Fermento químico em pó: composto de pirofosfato ácido
de

sódjo~

bicarbonato de sódio, fosfato monocálcico.

Embalagem: lata henneticamente fechada c/250 gramas.
~
Trisanti
2,45
22050
71
90
!!!!
Validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega.
Suas condições deverão estar de acordo com a N1 A-81
./
L -__L -____L-__~(~D~e~cr~d=0~1~2~.4~8~6~d=e~2=0~/1~0~n~8~).~____----------~I--~L-~T~
~~
/ ____- L______~ ~
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11.

73

87

89

91

97

Marca
Descricão
Uni!
Total
Fubá : tipo mimoso. 100% milho. Oriundo da moagem do
grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter materiais
terrosos, parasitas e detritos de animais e vegetais. Deve
conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico
Zanin
135
232,20
1.72
I!f! at6xico, transparente, impresso as informações exigidas por
lei vigente, identificando o número de registro no órgão
competente, contendo peso liquido de I kg, com prazo de
validade de no mínimo 180 dias, com data de fabricação até
30 dias no ato da entrega.
Macarrão tipo ave maria: vitaminado, cor amarela, obtida
pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e
dem ais sub stâncias permitidas, isenta de corantes artificiais,
sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%.
Embalagem de 500 gramas, em sacos plásticos transparentes
e atóxicos, limpos, não violados, resisten tes que garantam a
1,40
720
1.008,00
I!f! integridade do produto até o momento do consumo, Paulista
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá
conter externamente os dado s de identificação e
procedência, infonnação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade minima de 06 (se is) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.
Macarrão tipo parafuso: vitaminado, cor amarela, obtida
pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e
demais substâncias pennitidas, isenta de corantes artificiais,
sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%.
Embalagem de 500 gramas, em sacos plásticos transparentes
e atóxicos, limpos, não violados, resistentes que garantam a
720
1,40
1.008,00
I!f! integridade do produto até o momento do consumo, Paulista
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverã
conter externalnente os dados de identificação e
procedência, infonnação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.
Macarrão tipo spaguetti: vitaminado, COf amarela, obtida
pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e
demais substâncias pennitidas, isenta de corantes artificiais,
sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%.
Embalagem de 500 gramas, em sacos plásticos transparentes
e atóxicos, limpos, não violados, resistentes que garantam a
1,40
720
1.008,00 l
I!f! integridade do produto até o momento do consumo , Paulista
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, infonnação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.
Mar2arina vee,etal cremosa com sal: de acordo com a
NTA 02 e 50, fabricada a partir de matéria s primas
selecionada os seguintes ingredientes básicos: 6;~0 veg:~ I
hidrogenado, leite em pó desnatado, sal cor te, b ,
caroteno, estabilizante de lecitina de soja e ; "
g
225
1.732,50
diglicerídeo, conservador de so ..bato de potássio, ~'\'J. I t
ácido láctico e aroma artificialmente de mant . a ser
colesterol e gordura trans, acima de 60% de lipídio lvre d
matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos a mais e
,
vegetais, acondicionamento: I kg.
,
/' I,
M"\
./
Paschoal Guzzo, N'. 1065 - FONE (Oxx17) 3637-1123 - FAX 3637-1;~ CEP :15355-000
CNPJ (MF) N°. 45.746 .112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br
Q!d

Un

lJ<
,~

Av.

/

~

V

~,

~

~'\

~

'----

/j
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11.

rud

Un

101

540

un

119

405

l!f1

12 1

630

g

123

1.080

g

127

360

l!f1

131

\35

un

Descricão
Milho verde em conserva: simples, grãos inteiros, imersos
em água, açúcar e sal, tamanho e coloração uniforme.
acondicionada em embalagens com peso aproximado de 200
gramas, conteúdo drenado, validade mlnima de 12 meses a
contar da data da entrega. Suas co ndições deverão estar de
acordo com a NTA-31.
Sal: refinado, iadado, beneficiado e isento de sais de cálcio e
magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de
conchas. Produzido e embalado em confonnidade com a
legislação vigente. Embalagem primária: pacotes com 1 kg
liquido. O produto a ser entregue não poderá ter va lidade
m inima de 6 meses a vencer.
Salsicha de carne bovina: tipo Hot Dog, produto a base de
carne bovina com condimentos triturados e cozidos. O
produto deverá estar acondicionado em sistema cryovac,
pesando até 3 (três) kg por embalagem. As embalagens
devem conter especificações do produto conforme a
legislação vigente e seguir os padrões microbiológicos
estabelecidos.
Sardinha: ao próprio suco, com óleo comestível, preparada
com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em
óleo comestível. Ingredientes: sardinhas, água de
constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal.
Embalagem: em lata com revestimento interno apropriado,
vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas, com peso
líquido de 250g. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: identificação da empresa, peso, data de
validade, carimbo de inspeção estadual ou federal.
Trieo (!3r3 guibe: embalagem plástica contendo 500
gramas, livre de parasitas, odores estranhos, substâncias
nocivas, prazo de validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega.
Vinagre: produzido da fennentação do vinho branco ou
tinto. Produto translúcido e de cor, sabor e odor
característico. Embalagem primária: frascos plásticos de
aprox imadamente 750 ml, devidamente rotulados, de acordo
com a legislação vi.gente. Validade mínima de 10 meses.

Marca

Unit

Total

Predilecta

1.35

729,00

Pluma

0.58

234,90

Estrela

3,70

2.331 ,00

Palmeira

4,35

4.698,00

Siamar

2,25

810,00

Palládio

2,15

290,25

Total

R$ 66.369.60

FORNECEDOR: Frigoboi Comércio de Carnes Ltda
11.

Qtd

Un

13

360

"n

15

720

g

Descrição
Azeitona verde sem caros;o em conserva: Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em vidro, cujo peso
drenado deverá ser de 500 gramas. Considera-se imprópria a
embalagem defeituosa que exponha o produto a contaminação
e alteração.
\
Banana nanica : em pencas, de primeira qualidade sa~r
doce, aspecto e cheiro próprios, tamanho e co oraç
unifonnes, com polpa finne e intacta, devendo s
desenvol vida, sem danos flsicos e mecânicos oriun
manuseio e transportes, ausência de sujidades, pa I~sitos
amassões e sinais de apodrecimento.

~~d

Marca

Unit

Total

Cam po
Belo

8,3 1

2.991 ,60

V

3,00

N7
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Descrição
Marca
Unit
Total
Batata comum nacional (tamanho médio) : lavada, lisa, de
primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem
17
900
Nacional
4,00
3.600,00
fisica ou mecânica, com tamanho unifonne, devendo ser
graúda. Embalada em sacos contendo 50 kg.
Carne bovina em cubos (acém magro): resfriada. Durante
o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação
dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses), a carne
deverá ser processada no dia da entrega e resfriada antes da
mesma. A embalagem do produto deverá ser sacos de Frigoboi
29
900
13,85
12.465,00
polietileno de baixa densidade, atóxico, laerado, resistente
ao transporte e annazenamento, contendo peso liquido
máximo de 5 kg por embalagem. As embalagens devem ser
identificadas com o nome do produto, data e peso.
Carne bovina em tiras (acém magro): resfriada. Durante o
processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação
dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses), a carne
deverá ser processada no dia da entrega e resfriada antes da
31
900
mesma. A embalagem do produto deverá ser sacos de Frigoboi
13 ,85
12.465,00
polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado, resistente
ao transporte e annazenamento, contendo peso líquido
máximo de 5 kg por embalagem. As embalagens devem ser
ide ntificadas com o nome do produto, data e peso.
Carne su(na (paleta desossada): sem peJe, limpa e
resfriada, prazo de validade impressa na embalagem,
embalada em saco de polietileno, com rotulagem
720
Frigoboi
9,75
35
7.020,00
especificando peso, tipo de carne, data de fabricação, data de
fabricação, data de validade e registro do órgão competente
(Inspecionado SIF - DIPOA).
Cebola nacional (tamanho médio): de primeira, sem rama,
fresca, compacta e finne, sem lesões de origem fisica ou
mecânica, sem perfurações e cortes, sem manchas, com Nacional
630
37
4,66
2.935,80
tamanho e coloração unifonnes, isenta de sujidades,
parasitas e larvas, embaladas em sacos contendo 50 kg.
Cenoura nacional (tamanho médio): especial de primeira,
sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem
270
fisica ou mecânica, sem rachaduras e cortes, com tamanho e Nacional
4,80
39
1.296,00 /
coloração unifonnes, devendo ser graúda, embaladas em
,A
sacos contendo I kg.
-/
r----t----~----~C~h~u~C~h~u~:~v~e~r~d~
e,~d~e~p~ri~m~e~i~ra~q~u~a~li~d~a~d~e,~is~e~n~rn~d~e~p~a~rt~e~s-r--------+------r----------V
90
pútridas, com tamanho e coloração unifonne, embalagem Nacional
3,35
301,50
/
43
plástica transparente contendo 1 kg
Coco ralado: seco, sem açúcar, devera ser elaborado com
endospenna procedente de frutos sãos e maduros, não
poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso, com aspectos
La
45
450
2,70
1.215,00
de fragmentos soltos e de cor branca, parcialmente Violatera
desengordurado com teor mínimo de lipídios de 3 g, pacotes
com 100 grs.
Coxinha da asa de frango (congelado): c/adiçãp de água,
máximo 6%, aspecto próprio, não amolecid e nem
51
900
6.498,00
Confina
7,22
pegajosa, cor própria, sem manchas esverdeada 'C,~reti e
sabor próprio, com ausência de sujidades. parasit< 5 e
5,
. / /7
com registro no SIF ou SISP.
1,
./ , /
Laranja pêra: com casca e cor unifonnes, odor a ~dáve e ~;-41
1,45
79
270
39 1,50
doce.
,/I"'fC17I1al
It.

Un

1/
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Marca
Descricilo
Uni!
Total
Lingüiça tipo calabresa: de P qualidade, deverá
apresentar-se com aspecto, cor, cheiro e sabor característico.
Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva,
embalagem plástica contendo a quantidade solicitada, na
São Lu iz
83
900
8,90
8.0 10,00
embalagem deve conter as seguintes informações com
identificação da empresa, peso, data de processamento e data
de validade, identificação do ti po de came, carimbo de
inspeção estadual ou federal.
Macã nacional: de primeira, livre de suj idades, parasitas e
larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvidos e
103 ,0
Nacional
85
72
7.416,00
maduros, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e
O
mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Mamão formosa: de primeira qualidade, livre de sujidades,
parasitas e larvas, tamanho e coloração unifonnes. bem
desenvolvido e maduro, com polpa finne e intacta, sem
93
270
Nacional
3,50
945 ,00
danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte,
acondicionado
em
caixas
pesando
aproximadamente 8 kg.
MelA0: casca lisa, sem ferimentos ou defeitos, unidade com
270
Naeional
4,70
99
1.269,00
~ yeso médio de 1,5 kg, de JlI'imeira qualidade.
Oréeano: seco, embalagem plástica de lO gramas.
105
900
Kinino
1,35
1.21 5,00
Ovos de galinha, branco, médio: (tipo especial), pesando
no mínimo 50 gramas por unidade, isento de sujidades,
107
fungos e substâncias tóxicas, acondicionados em embalagem
720
Joframa
3,66
2.635,20
apropriada, prazo mlnimo de validade de 15 dias do seu
acondicionamento.
Peito de frango: congelado, semi processado inteiro
eviscerado, com aspecto, cor cheiro e sabor próprios, sem
109 1.080
Confina
5,09
5.497,20
manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico
polietileno, transparente, atóxico, pesando em média 2 kg.
Pimentão : verde extra A, de primeira qualidade, tamanho
médio e aspecto fresco, destin ado ao consumo "in natura",
devendo se apresentar fresco, ter atingido o grau ideal de
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, Nacional
113
135
688,50
5, lO
apresentar grau de maturação tal que lhe pennita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo imediato .
Repolho verde: produto de I ' qualidade; em embalagem
plástica resistente; sem folhas sujas; cabeças méd ias de Nacional
720
117
3,95
2.844,00
aproximadamente 2 kg cada. Prazo de validade semanal.
r----t----~----~T~o~m~.~t~e==r=a=s!~e7ir~o~~(t~ip~o===sa~l~a~d~.~):~a~s=p~e~ct~o~g~l=oTb=o~
so~,~c~o~r~--------r-----4----------iI/
Un

11.

125

180

129

270

Total

vennelha, classificada como legume, graúda, de polpa finne
e intacta, isento de enfenn idades, boa qualidade, livres de
residuos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem
lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou
transporte, acondicionados em sacos plásticos por_.9.ui1o
Vagem : aparência fresca, tenra, sem estrago e de co r verde
ou verde com contorno marrom, embalado em plâstico de
polietileno.

/)

\

Nacional
4,55

Nacional

\\
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11
V

3.159,00 J~

R$ 87.837.30
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FORNECEDOR: Laticínios Perlat Ltda-ME
!t.

Qtd

Un

81

5.400

li

82

600

li

Descricão
Leite: pasteurizado, integral, homogeneizado embalado em
polielileno 111.
Leite: pasteurizado, integral, homogeneizado embalado em
polieti!eno 1It.

Marca

Unit

Total

Perlal

2,89

15.606,00

Perlal

2,89

1.734.00

R$ 17.340,00

Total

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PRECOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016,
quando será encerrado, mesmo que exita saldo.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Guzolândia não será
obrigado a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das
hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla
defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZACÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
3.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração
municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada à vantagem.
3.2. Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de
Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando os quantitativos forem superiores aos
previstos em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
3 A. A Prefeitura Municipal de Guzolândia, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de
controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que
solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os
fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos.
3.5. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nOS
Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 020/16.
3.6. Para cada material de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 020/16, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso.
3.7. O preço unitário a ser pago por produto será o constante da proposta apresentada, nO Pregão Presencial
para Registro de Preços n° 020/16, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
CLÁUSULA OUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de sua assinatura até 31 de dezembro de 20 6
quando será encerrado, mesmo que exista saldo.
4.2. A vigência dos futuros contratos estará adstrita ao tempo necessário à entrega, ao pagamento do objeto
licitado e a vigência do crédito orçamentário.
4.3. A entrega dos produtos será realizado pelo fornecedor no setor;Al
orme solicitado
\ ,
pela Prefeitura de Guzolândia.,
4A. O objeto "cltado devera ser entregue de forma parcelada, no ~àici
dias após
solicitação do município, durante o prazo de vigência contratual.
,~
I
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CLÁUSULA OUINTA - DOS PRAZOS E CONDICÕES PARA CONTRATACÃO
5.1. A contratação das licitantes vencedoras do presente Pregão será representada pela expedição do
Contrato, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto
licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos .
5.2. Convocação para assinatura do Contrato:
5.2. 1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto às respectivas
concorrentes vencedoras, estas serão convocadas para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
convocação, assinar o Contrato.
5.3 . Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o contrato de fornecimento, a empresa obriga
se a vender os bens registrados, conforme especificações e condições contidas no edital , em seus anexos e
também na proposta apresentada.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1 . Os pagamentos devidos aos Contratados serão efetuados em até 15 (quinze) dias, após a emissão de
Notas Fiscais, devidamente conferidas com a Autorização de Entrega, isto é, após a efetiva entrega do
produto.
6.2. O pagamento será efetuado única e exclusivamente através de "Depósito Bancário" na conta
específica da empresa vencedora desta licitação, para isso, as licitantes deverão informar a conta bancária,
nos moldes do subitem 7.1.1. do Edital.
6.3 . A veracidade dos dados bancários descritos na proposta é de responsabilidade exclusiva das licitantes,
ficando o Município eximida de quaisquer erros ou falhas nas informações fornecidas pelas licitantes em
suas propostas.
6.4. Não será admitida em hipótese alguma a emissão de boleto bancário.
6.5. Eventual aquisição onerará verba própria constante no orçamento vigente, desde que existam recursos
disponíveis.
6.6. Os pagamentos obedecerão as respectivas Ordem Cronológica, estabelecida no artigo 5° da Lei de
Licitações e Contratos nO 8.666/93 e sua s alterações.
6.7. Nas Notas Fiscais emitidas, deverá constar o nOdeste Processo obrigatoriamente.
6.8. Todas as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, máquinas, transportes e traslados,
estadias, diárias, gratificações, seguro de pessoal, seguros em geral, outras de natureza trabalhista,
previdenciária e fiscal e, ainda outras inerentes aos serviços contratados, são de responsabilidade exclus iva
da CONTRATADA .
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDICÕES DE FORNECIMENTO
7.1. A entrega do objeto só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
7.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo
que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
7.3. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

t

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1. As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Licitante/Contratada são as previstas na Lei
Federal nO 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nO8.666, de 21 de junho de 1993, neste Pregão e
no Contrato.
8.2. Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes :
8.2.1. Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente,
correspondente a:
8.2.1.1 . I % (um por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto;
8.2.1.2. 2% (doi s por cento) do valor da proposta, pela rescisão sem ju to motivo, por parte da proponente,
vencedora;
8.2.1.3. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não pod á ltrapa ar a 20% (vinte por cento)
do valor global do Contrato. Caso aconteça, o MUNICíPIO ter ' d' eit ~',Ies indir o Contrato mediante
noti ficação;
8.2.1.4 , O valor das multas será recolhido aos cofres Mun' ipa' , dentre e 03 (t ês) dias ' is da data do
transito em julgadO do processo administrativo, mediante g .
Ellhimento ofici I.
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8.3. Suspensão, de acordo com o artigo 7°, da Lei Federal nO I 0.520, de 17 de julho de 2002, a licitante e/ou
Contratada, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Município de Guzolândia, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, na hipótese de:
8.3 .1. Recusar-se a retirar a Autorização de Entrega ou assinar O contrato, quando convocado dentro do prazo
de validade da proposta;
8.3.2. Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os
requisitos de habilitação;
8.3.3. Apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou
demon strado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
8.3.4. Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata;
8.3 .5. Não manter a proposta após a homologação;
8.3.6. Desistir de lance verbal realizado na fase de competição;
8.3.7. Comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
8.3.8. Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
8.3.9. Fraudar a execução do contrato;
8.3 .10. Descumprir as obrigações decorrentes do contrato.
8.4. Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração considerará, motivadamente, a
gravidade da falta , seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e
podendo deixar de aplicá-Ias, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que
di spõe o artigo 87, capul, da Lei n' 8.666/93.
8.5. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/Contratada.
8.6. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
8.7. Quando comprovada uma dessas hipóte ses, o Município de Guzolândia poderá indicar o próximo
fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para a aplicação de
penalidades.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERACÃO DA ATA
9.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da
Lei nO 8.666/93.
9.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem regi strados, cabendo ao Órgão Gerenciador da
Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
9.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao preço praticado
no mercado O Orgão Gerenciador deverá:
9.3 .1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
/
9.3.2. Frustrada a negociação, o forneced or será liberado do compromisso assumido;
9.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.4. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, median
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
9.4 .1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de

(/(j

forneci mento;

9.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.5. A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de
habilitação atualizadas do fornecedor convocado.
~
9.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá p
da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contrata.
/"

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA AT
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
10.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

/.
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10.1.2. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado;

10.1.3. Presentes razões de interesse público .
10.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e amp la defesa,
será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
10.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de
força maior devidamente comprovados.
10.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será
feita mediante publicação em Imprensa Oficial do Estado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZACÃO PARA AOUISICÃO E EMISSÃO DAS

ORDENS DE COMPRA
11.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo
Órgão Gerenciador/Prefeitura Municipal de Guzolândia.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICÕES FINAIS
12.1. As qu stões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas
admi Istrativam nte, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Auriflama-SP,
com xclusão de ualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso
stituição Federal.

refeitura Municipal de Guzolândia, O1 de junho de 2016 .
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Empresas:

N'(K5iOnale Com. de Alimentos Ltda

Master Food Rio Preto I

es Ltda
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