ITURA MUNICIPAL DE PILAR DO ::SUL
PAÇO MUNICIPAL

PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

EIDA 265· CENTRO - CEP 'ª.185-000 - TEUFAX ~ 3178-9709 - CENTRO - PILAR 00 SUL - SP
wwwpílardo$uLsp.gov.br

FREfflTliRA t.luN,DEpu;.q ~~ SUL

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.· 79/2020
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PREGÃO PRESENCIAL N.· 18/2020
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 7608/2019
A PREFEITURA MUNI
n.· 46.634.473/0001-41
MARCO AURÉLIO SO
RUGINE & CIA LTOA,
Paulo, inscrita no CNP
neste ato por BRUNO
Ata de Registro de Pr

IPA DE PILAR 00 SUL. com sede na Rua Tenente Almeida, n.· 265, inscrita no CNPJ sob o
dor ante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
RES, portador do RG n.·23.096.782-6, inscrito no CPF n0110.492,378-54, e a empresa HELIO
com ede na Avenida Don Lucio de Souza, n.· 203, na cidade de Pilar do Sul, Estado de São
sob o n°. 00.581.989/0001-74, doravante denominada DETENTORA DA ATA, representada
UGI ,portadordo RG n.· 29.434.284-9, inscrito no CPF n° 212.823.888-94, firmam a presente
os, c ncemente á licitação PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2020.

cLÁUSULA PRIMEI

"

1.1. A Detentora da At se o
atendimento a Prefe~tu!a Mu
TERMO DE REFERE~CIA,
de transcrição, para t ,os o
ITEM QUANT UND
01
02

96
96

03

48

04

50

05

48

06

48

07

100

08

48

09

480

10

192

~

riga a fornecer ALIMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, em
icipal de Pilar do ~ul SP, conforme especificações e quantidades constantes no ANEXO I o edital do PREGA0 PRESENCIAL N.· 18/2020 que integram esta Ata, independentemente
fins e efeitos legais.
PRODUTO

B CA E COMUM: Maturação adequada para consumo, textur
c nsist ncia de fruta fresca
C I PEROLA: Maturação adequada para consumo, textura
o sistê cia de fruta fresca, livre de podridão, passado o
assa o.

ro

TIPOCABOTIA,C""",I,"=

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

MARCA

4,90

470,40

Manteiga

5,50

528,00

Perola

5,90

283,20

2,99

149,50

2,99

143,52

2,79

133,92

Palate

9,90

990,00

Colombo

2,99

143,52

Adocyl

1,98

950,40

Tríex

8,19

1572,4
8

Araucária

deprim.i,q~lid"'.

o cas a sã, sem sinais de rupturas ou machucados. O produt
e erá star fresco, isento de substãncias terrosas, sujidades o
o pos tranhos aderidos á superficie externa. Embalagem única
I stica e olietileno trans arente ou caixa vazada lim a.
;OBR NHA TIPO MENINA: extra A, tamanho médio. Produto
- e r pos, de boa qualidade, sem defeitos, suficientement
Kg
senv Ividos, com casca brilhante e lisa, de preferência co
dúnc lo, não sendo ermitidas rachaduras, erfura ões e cortes
j;ELG : Tamanho médio tipo 08, firme e sem áreas escuras
Unid, r scas, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra o
os stranhos aderentes á su erfície externa.
HO OLATADO: Características técnicas: Achocolatado em p
ra p paro instantãneo. Termo sensivel - Acondicionado e
Kg
Ólbala em plástica ou metálica com tampa que possibilite vedar
odut a ós sua abertura. Embala em de 400 .
ÇUC R CRISTAL: Embalagem primária: plástico atóxico, pacot
5 q ilos de peso líquido. Validade a contar da entrega de
Kg
eses.
DOÇ NTE DIETlCO GRANDE: Caracteristicas técnicas: Frasc
ástic com bico tipo conta gotas pequeno. Líquido com conteúd
100 I.Ad ante a base de as artame.
GUA ANITARIA: hipoclorito de sódio, carbonato de sódio, águ
LT .S.P loro ativo de 2,0% a 2,5% PP embalagem primária plástíc
e aco o com a NBR 13390. 06 meses de validade. Contendo 1LI
LCO L ETILlCO: frasco plástico de 500ml com teor alcoólic
Unido
ntre 5,96GL, volume/volume ou 92,6 a 93,8 a 15'C, INMETRO.
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11

12

13
14

48

70

100
216

15

48

16

192

17

18

19

48

24
240

~lF ~CE: Firmes e sem áreas escuras, frescas, uniforme, sem
Unido erilT ento~ ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos aderente~
su erfíc·~ externa.
~l~O:
Descascado, picado ou triturado, acidulante e
on~erva ores, desde que permítidos pela legislação. Sem sal, serr
• '··d i~1nta, em glúten e sem gordura trans. Caracteristicas: cor, odor
~ITI
a'1r e t tura caracteristicos, uniformidade (tamanho e formato)
m~alage 11 primária: Pote plástico com tampa, com lacre de
rotecão i tacto, resistente, pesando 01 kg.
~M ~CIA TE DE ROUPAS: frascos de 2U cloreto de alquil trimeti
LT m nio, rincipio ativo: atenuador de espuma, conservantes
or nte, f agrãncia e água, fragrãncia classic.
Kg ~M IXA SECA: Preta sem caroço, simples, selecionada, grãc
ni rme. lata de 200g
Cx ~M DO E MilHO: Caixa com 500g
~R~OZ
Agulhínha beneficiado, polido, longo, fino e tipo 1
Pcl. mpalag m primária: plástico atóxico, reciclável, com peso liquidc
e ~ (cin o) quilos.
-VFIA I STANTANEA EM FLOCOS FINOS: Isenta de sujidades
a±1sitas e larvas, admitindo umidade máxima de 15% por peso
c ndici nada em caixa papel cartão, c/ validade minima de 1
ne es d entrega, embalada em caixa de papelão reforçado, e sua
Cx. o diçõe deverão estar de acordo com a RDC 263 de 22 dE
~e mbr de 2005, produto sujeito a verificação no ato da entreg
~o pro edimentos administrativos determinados pela ANVISA
~n balaç m pct c/200g
Unid.1A.iEITE JE OLIVA EXTRA VIRGEM: 500 ml
P t lA.i EITO A VERDE FATlADA: Peso liquido de 300g, peso drenadc
c ·~e 150g
~I CON Embutido adequadamente em embalagem primári
pl, stica, a vácuo, atóxica, flexível, resistente, transparente, lacrada
~o 11 pe entre 01 a 02kg cada. As embalagens primárias deverãc
~s ar int gras e devem conferir ao produto a proteção adequada dE
r nspo e e armazenamento,
sendo acondicionados
elT
~r bala em secundária de caixas de papelão resistente COIT
e per, ura na entrega entre +3'C e +5'C. O produto solicitadc
~Iverá presentar rotulagem de acordo com a legíslação vigent
Unid.K~ inísté io da Saúde - ANVISA e ministério da agricultura E
PltCuári e abastecimento), e suas caracteristicas deverão estar dE
~qordo om aNTA 5 (Normas técnicas para carnes preparada
butic as - Decreto n'12.486 de 20/10/1978) No rótulo d,
~~bala em deverão constar as especificações do produt
~fnforr e a legislação vigente, com identificação do SIF ou 31SF. C
odut não poderá ter data de processamento e empacotament
perie a 7 dias. O produto deverá ter prazo de validade de nc
inime 03 meses.
Kg ANA A NANICA: Média; caixa com 20kg, firmes, sem podridões
iforn es, cor característica.
ARB ADOR: cabo emborrachado com textura anti deslízante
Unido parei o descartável com duas lãmínas paralelas e fita lubrificante
mballgem com dois aparelhos e identificação.
Kg ATA A MONALISA: especial, lavada A, firmes, sem podridões
nifor es, coloração caracteristica .
.ATA A PALHA: Acondicionada em pacotes de no mínimo 500g
Pcl. or de rada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico
alida e de no mínimo 3 meses.

1,49

71,52

21,90

1533,0
O

MNS

4,49

449,00

Triex

5,90
5,49

1274,4
O
263,52

Tozzi
Zaeli

13,90

2668,8
O

Sudoeste

3,25

156,00

Quaker

19,90

477,60
1080,0
O

Galo

4,50

Hemmer

P

20

10

24,90

249,00

2,40

1200,0
O

2,99

1435,2
O

3,80

760,00

8,99

431,52

Seara

~1

21

22
23
24

500

480
200

48

ÇRti'cITURA:Al,;ii. Cc ?,A-: nUl
ComlSSllo de Uci12;óes

Gillete

Fio de Ouro

m
l:":?.: ~~

~

25

96

26

96

27

96

28

96

29

50

30
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K BEF INJE A: Vegetal firme e integro, textura e consistência vegeta
g res o, liv de oodridão, murcho.
BETjERRJ BA: extra A, produto com tamanho médio (pesando entrE
200~ a 30ng cada) sem folbas, produto de boa qualidade, limpo, co
averelh da forte, sem defeitos, suficientemente desenvolvido
enrp, se corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa
Kg CO~laçãC própria, livre de danos mecãnicos, sem rachaduras
pe raçõ s, cortes, pragas, doenças e deve estar em perfeita!
on içõe de conservação e maturação. O produto deverá estar dE
~co do c maNTA 15 (Normas técnicas para raizes tubérculos E
fizo as Decreto n'12.486 de 20/10/78l.
BISCOIT DOCE SIMPLES (tipo maisena): De acordo com é
NTt- 48 a legislação em vigor. Tipo Maria, maisena ou leite
ngr.edien es: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
Pc!. açú~ar, ordura vegetal, leite em pó, sal e glúten, todos .O!
ngtedien es deveram ser de primeira qualidade. O produto NÃC
ef con er soja, nem substâncias corantes. Embalagem primária
lástico é óxico (ooliorooileno) com oeso liouido de 400ars

Bir:COITP SALGADO (tipo cream cracker): de acordo com
NT - 48 e a legislação em vigor. Ingredientes: farinha de trigc
n queci a com ferro e ..acido fólico, amido de milho, gordur
Pc!. e etal, ai refinado, açúcar e aroma (artificial de manteiga), tod.o
s Ingred entes deveram ser de primeira qualidade. O produto NÃC
e'1era onter soja, nem substâncias corantes. Embalagen
ril)lária: lástico atóxico (ooliorooileno) com oeso liauido de 400a.
BR,~CO IS: Firmes e sem áreas escuras, frescas, uniformes, sen
Unidoerimentc s ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos aderente
sLoerfi ie externa.
ct'FE T RRADO E MorDO: a matéria-prima (grão de café) dever,
P t e de p meira qualidade, sem glúten e o processo de acordo con
c . I gisla ão em vigor. Embalagem de
500g em alto vácuo
Se uind normas técnicas e com classificacão feita pela ABIC.
NEli EM PO: Embalagem de 30g. Especificação minima
Ca ela r roveniente de cascas sãs, limpas e secas, em forma de p(
In . Ac ndicionado em sacos de polietileno, integro, atóxico
·d e itent vedado hermeticamente e limpo, contendo no minimo 40(
nI e pese liquido. A embalagem deverá conter externamente o
a os d identificação e .procedência, número do lote, data dE
a ricaç o, data de validade, quantidade do produto e atender a
s lecifi l3cões técnicas da leaislacão viaente.
c: RNE BOVINA: Acém (miolo de acém) sem recortes de pescoço
Kg u im e peito, resfriado, extra limpo, em cubos de 2cm, contendc
nc máxi o 8% de aordura, embalaaem de 01ka e/ou 03ka.
K C, RNE DE PORCO: Pernil, sem osso, resfriado, extra limpo, en
g ubos d 2cm, embalaaem de 01ka e/ou 03ka.
BOL : tamanho médio, 3' caixa 03, sem podridões, com odo
Kg
racte stico.
NOU~:
tipo extra 3', uniforme, firme, com brilho, sen
Kg e imen bs ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos, aderentei
uoe! cie externa.
EIR ·VERDE: Cebolinha e salsa, sem áreas escuras, frescas
Maç iform, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpo
o
tranh s, aderentes á suoerflcie externa.
uc1 U: extra A, tamanho médio (pesando em média de 200g é
Kg
Og c da) produto são e limpo, de boa qualidade, tenro, selT
feito! , sem esoinhos, suficientemente desenvolvido, COIT

3,75

360,00

3,29

315,84

2,99

287,04

Duchen

2,99

287,04

Duchen

3,66

183,00

6,49

1557,6
O

Paulista

3,79

45,48

Kodilar

19,90

5731,2
O

c!

31

12

32

288

33

144

34

100

35

100

36

48

37

96

1'Rf.FEITVP.A!Aúi'I.DE P'.v.ç t~Sl.l
Comissão de Ucí12,;óes
~

Au

14,90

2145,6

O

4,49

449,00

3,79

379,00

1,50

72,00

3,49

335,04
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s ecto, aroma e sabor ti picos da variedade e uniformidade ne
an anho e na cor. Não serão permitidas rachaduras, perfurações E
01.es. C produto deve estar acondicionado em caixas com 20k\
a~a e e trega diária a combinar. O produto deverá estar de acorde
or a NIrA 14 (Normas técnicas legumes - Decreto n012.486 dE

0110/7t

38

39

40
42

43
44
45
46

47

48
49

50
51

100

48

52

144

53

50

54

:qco

ALADO: Adocado, embalaaem de 100g
:(~LOR ICO: l' qualidade, pacote de 30g. Produto constituide
e a mis ura de fubá ou farinha de mandioca com urucum em pó OL
x rato leoso de urucum adicionado ou não de sal e óleo
0festi eis. O produto deverá conter substâncias estranhas a SUE
12 11'·d o posi ão normal, exceto as permitidas conforme NTA 70 e 8~
lunl . N rmas técnicas para condimento ou temperos e normas técnica
rr colo ifico - Decreto 12.486 de 20/10/78). O produto deve esta
c ndici nado em embalagem primária de polietileno transparente
t xica, ermossoldada de 1kg e embalagem secundária de caixas
je pape ão ou fardos resistentes.
100 IJnid :(j)NDI( IONADOR: embalaaem de 325ml
:iDpO ESCARTAVEL: em poliestireno (os) para liquido, padrãc
~NT
NBR 14865/02, com capacidade para 50ml, isento dE
12
Unido olhas, rachaduras ou deformações. Os copos deverão esta
I ndic onados em embalagem contendo 100 unidades com pese
nimo e 75a cada embalaaem
UVE FLOR: uniforme, firme, com brilho, sem ferimentos ou
50 Unid feitos livre de terra ou corpos estranhos, aderentes á superficiE
tema
144
Kg pXA· OBRECOXA DE FRANGO: Congelada com no máxime
o de gua, embalagem de 01Kg e/ou 03Kg
288 Unid ~EM DE LEITE: Embalaqem de 200q
REMI DENTAL: adultõ, com cálcio, antisséptico e flúor
96 Unido ,ultiaç o com monofluorfosfato de sódio (1450 ppm) embalagem
,90g
.SIN ETANTE GERMICIDA: bactericida, com fragrância d
andE e Iirio, embalagem de 500ml, com a seguinte composição
480 Unido I reto ~e benzalcônio, álcool laurilico etoxilado, solvente, agent
; cor role de PH, 5-cioro-2metril-isotiazolin-3-ona (CMT) e 2
Tietii4i otiazolin-3-ona (MIT), corantes.
240 U'd ~ESIN ETANTE LYSOFORM: bruto, bactericida, germicida
nI . ~ngici a. Frasco de 1 litro,
480 I I. 'd O,IESIN ETANTE: frasco 5L, ação bactericida, com registro n
uni
NVIS '/Ministério da saúde, fraqrância suave.
150

192

Pc!.

Unido ESO ORANTE: aerossol 150ml

279,00

Menina

7,25

87,00

Zaelí

5,99

599,00

Suave

1,49

17,88

Coposul

4,90

245,00

7,49

~REFEmiRA:.!liN. DEPii,l.~~3 SUl.
ComJssão OeLiala,pes
Ass

1078,5

6

Itabom

1,99

573,12

Trianqulo

1,99

191,04

Sorriso

1,99

955,20

Minuano

9,50
14,50
6,90

ESO ORIZADOR DE AMBIENTES: spray, fragrância de lavand
Unid u Iiri , sem CFC, embalagem de 360ml, com a seguint
ompo ição: água antioxidante, coadjuvante perseverante E
ropel ntes.
ETE GENTE LIQUIDO: lava louça, frasco 500ml, com glicerina
Unido stad dermatologicamente, biodegradável, com registro n
NVIStvMinistério da saúde
. RVA MATTE: a matéria prima deverá ser de primeira e estar d
Unido corde com a NTA- 41 e a legislação em vigor. Embalagen
rimár a: atóxica, resistente com peso liquido de no minimo 250g
I I.
' RVIL HA:
Previamente debulhadas, envazadas praticamentE
unid nuas, reidratadas ou pré cozidas, imersas em líquido de cobertura

;:lo,

2,79

2280,0
O
6960,0
O
1035,0

O

Lysocrim
Sanol
Suave

8,90

427,20

Bom ar

1,40

201,60

Triex

4,59

229,50

Missão

2,39

458,88

Quero

sp.
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55

12

56

30

57

48

58

192

59

170

prlilpriad (salmoura), produto deve estar acondicionado e
m~alag m primária de latas adequadas de 170g. As latas deve
st r int gras, sem vesligios de amassamento, vazamento
st fame to e ferru em.
S OV DE P STICO: pra lavar roupa, em plástico com format
v " de a roximadamente 10cm de com rimento, cerdas de n lon.
S OV DENTAL ADULTO: cerdas macias de nylon com 4 fileira
e Ilufos om cerdas aparadas e arredondadas uniformemente n
erma
Itura, com feixes de cerdas homogêneas, escov
0rrpact,
cabeça arredondada, cabo opaco, anatômic
pqliprop leno atóxico), medindo cerca de 16 a 17cm. A escova dev
o~,mter
a arca impressa em relevo no cabo. Apresentar certificad
e cont le de qualidade da ABa - Associação Brasileira d
ntol gia ou de qualquer outro laboratório credenciado ou oficia
r~gistr no Ministério da Saúde/ANVISA de acordo com a portari
o~7/19 6. Embalada individualmente com estojo protetor d
erdas acondicionada em sa uinho lástico.
M
PIN RE: Firmes e sem áreas escuras, frescas, uniforme, se
aç e ment s ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos aderente
o . u
cie extema.
PON A DE LIMPEZA: dupla face 110x75x20mm composta d
I
sin' tica 4.800 abrasiva e es uma de liuretano.
XTRA O DE TOMATE: devendo todos os ingredientes ser d
Pfimeir qualidade". a produto deverá ser homogêneo, se
epara o de liquidos. Embalagem primária: lata de folha d
ndre com verniz interno, ou em embalagem Tetra Brik pesand

pltardosul.s.

3,59

43,08

Condor

2,99

89,70

Indua

3,90

187,20

1,25

240,00

Condor

2,99

508,30

Quero

2,49

49,80

Pandora

1,79

85,92

Falopa

2,49

119,52

Corina

v.h,

O

60

20

61

48

62

48

63

48

64

336

65

48

~RIN A DE MANDIOCA: Grupo seca, subgrupo bijusada, c1ass
r,arel tipo único, l' qualidade: Pacotes de 500g. Produto obtid
la li eira torração da raladura das raizes da mandioca
Unid levia ente descascada, lavada e isentas do radical cianeto.
!odut e suas condiçôes devem estar de acordo com aNTA 3
~orm técnicas para farinhas - Decreto 12.486 de 20/10/78).
'rodut deve estar acondicionado em embalagem primária atóxica
~siste te, termossoldada de 500 .
RIN A DE MilHO: Grupo seca, subgrupo bijusada, 1
alid e, pacotes com 500g. O produto deverá ser fabricado
I rtir
matéria prima sãs e limpas, isentas de matérias terras
I rasit s. Não poderá estar rançoso ou úmido, apresentand
Unido mida e máxima de 14% p/p, com acidez máxima de 2 p/p e n
inim de 1,5% p/p de protideos. a produto e suas condiçôe
evem estar de acordo com aNTA 34 (Normas técnicas par
rinh - Decreto 12.486, de 20/10/78). a produto deve esta
cond' ionado em embalagem primária atóxica, resistente
rmo oldada, de 500 .
ARI HA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1: enriquecida com ferro
cido ólico, devendo obedecer a legislação vigente, isento d
Pc!. rme to em pó qui mico. Embalagem primária, fechada po
ermo oldagem na vertical e na horizontal, com peso liquido de n
inim 01k . Data de fabrica ão de até 30 trinta dias.
AR FA PRONTA: Tipo tradicional, sabor natural, prazo d
Pc!. alida e de 4 meses, quantidade de 210KCAUG, caracteristica
dicio ais com farinha de mandioca tem erada, de 500
EIJ O CARIOCA: tipo 1-safra nova, grãos inteiros e sadios, livr
Pc!. e su iras, embala em rimária, atéxico, com eso li uido de 1k
Env. ER ENTO DE PÃO: Saccharom ces, cereviae e emulsificant
PREFEJTüRA:JUN. DE PILA.~CO Sl.l
CoIllJSSilode Ucilã~.s
F;~__

---.J~

_

,

3,49

167,52

Monjolinho

2852,6

Goslosinho

42,72

Fermix

4

o

eX

m

o>
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mo oest, arato de sorbitana. NAO CONTEM qlutén.
FEF MEN O QUIMICO EM PO: amido de milho ou fécula de batata
os to rr nocálcio. carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio
48 unid.f;On[Orme legislação vigente. Prazo minimo de validade de 06 (seis 2,15
mefes e data de fabricação de até 30 (trinta) dias. Embalagerr
brir ária, eso liquido de no minimo 100 grs.
FILE DE OXA E SOBRECOXA DE FRANGO: Coxa e sobrecoxé
co gelad ,sem pele e sem osso, embaladas em pacotes de 1kg, é
K em alag m, deverá conter a data de validade, informações dE
144
10,60
g pro edêr ia e demais especificações exigidas pela legislaçãe
5a itária vigente. O produto deve ser registrado em órgãe
co lpete te.
Fll E DE PEIXE: mer1uza em filé, congelado, com cor, cheiro E
a or
róprios, sem manchas esverdeadas e parasitas
ac ndici nado em saco plástico transparente, atóxico contende
144
Kg K, con k carimbo de inspeção e validade minima de 3 meses a 26,40
o~tar d data da entrega, e suas condições deverão estar de
ac~rdo c m as normas, resoluções e portarias vigentes e apresenta
ec istro os órqãos comDetentes conforme looislacão viqente.
~LDCO DE MILHO AÇUCARADOS NATURAL: Ingredientes
Mi ho, a úcar, sal, malte, estabilizante lectina de soja, vitaminas: A
81 82, 6, B12, C , niacina, ácido fólico e minerais: Ferro e zinco
48 Pc!. Ccntém ~Iúten. Embalagem primária, filme plástico transparente 11,90
o tend 1Kg, embalagem secundária caixa de papelão contend
10 g. V lidade 12 meses, o produto não poderá ter data na-terior
5 dias a data de entreqa.
U 'd FCSFOI O: Maço com 10 caixinhas, integras, embalagens seI!
2,79
50
nl ilação

71

100

72

48

73

PAÇO MUNICIPAL

24

74

24

75

480

76

96

77

12

78

288

F~LD
DESCARTAVEL; tamanho M para adulto (uso geriátrico
p~ par e incontinência urinária) Cintura até 140cm, tamanho M
D~SOde 40 a 70kg, prática, anatõmica e confortável com polpa dE
Jnid elulosE gel polimero superabsorvente, elásticos, firme dE 23,90
pclietile o, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico
bala em deverá ter impressos todos os dados do fabricante, lot,
alida e
Unido BA [E MILHO: pré-cozido, enriquecido com ferro e ácido fólico
6,49
m pe o liquido de no minimo 1kg
nid.

L O CABELO: fórmula constituído por aloe vera e silicone, tel!
Jnid ,ão d promover máxima fixação para os cabelos com longé
raçã ,230q
Unid.l,;:ELA NA: Vários sabores, embalaqem de 25q
K ~OIAB:
Fruta firme e integra, textura e consistência de fruté
g r sca, ivre de casca com manchas.
ASTEI5 FLEXIVEIS: de- polipropileno com pontas de algodãc
Jnid drofili ado tratado com carbximeticulose e bactericida
ondi ionado em embalagem apropriada com quantidade igual Ol
Jperi a 75 unidades.
I GUF
E DE FRUTA: Pote com 850g. Ingredientes: leite integral
1 ite er pó, fermentos lácteos, frutas naturais, sabor natural da fruté
term nada pelo Serviço de Nutrição (SNU) do HUAP. SeI!
Unido daç s de frutas. Apresentação em bandeja de poliestireno
tulad s em papel, com tampa de aluminio impressa. Produtc
róprie para o consumo humano. Normas de produção E
mbal gem que sigam as orientações sanitárias vigentes. ValidadE

PREfElTl)fWm DEPII.'HO SUl.
Comissãode Llcilf.~es

Dona Benta

1526,4
O

Alizz

3801,6
O

Do chel

571,20

Gold Flaks

139,50

Billa

2390,0

O

Big Fiai

311,52

Yoki

1497,6

O

Super Gás
Bras

5,90

141,60

Bozzano

0,89

427,20

Paraty

4,99

479,04

2,59

31,08

Isobaby

5,99

1725,1

VERY GURT

62,40

S D COZINHA

103,20

2

XW.br
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79

80
81
82
83

12

96
48
240
150

84

50

85

2000
.

86

50

87

144

88

48

89

100

90

50

91

50

92

50

93

96

mí ima da 30 (trinta) dias a contar da data de entrega. Fornece
ma ca ig ai ou com qualidade superior nos termos do artigo 15
nci o I d Lei n08.666/1993 e súmula n0270/2012 TCU - objetiva
"te der b principio da padronizacão).
KE CHL P: 1a qualidade, embalagem de 400g. Produto elaboradc
á bpse d polpa de tomate adicionado de especiarias, sal e açúca
pcxjendo conter outros condimentos. Deve ter no minimo 35% de
~:~~uo eco. O condimento vegetal deve ser constituido de
ps~ecíari s genuinas e puras, sãs e limpas, que devem
o espo der ás suas características botãnicas normais e esta
Jr'd se to d substâncias estranhas, elementos vegetais estranhos .
3,99
nI psqécie e partes da planta de origem, que não possuam a
a~cteri ticas de condimento vegetal. Os molhos poden
p sent r-se sob a forma líquida ou cremos?, podendo conte
le ent
constitutivos em suspensão. E permitido ao
o dime tos liquidos, a coloração com caramelo. Ausência dE
uj dade ,parasitos e larvas. ANVISA, resolução-RDC n° 12 de O
e aneir de 2001.
K KI I: Fr ta firme e integra, textura e consistência de fruta frese,
9,90
g e nrime ra aualidade.
P t U DE At;;O: para lavar louças e utencilíos, em aço carbono, pacote
1,29
c. om 8 u idades cada de arimeira aualidade, 60q
K lJl RAN.1A PERA RIO: Caixa 24, firmes, sem podridões, uniformes
2,49
g 01 racã caracteristica.
L"d LE TE CbNDENSADO: Tradicional, contendo no minimo 395g, en
3,67
rJnI . at$, cor identificacão e prazo de validade.
Unid.LE TE Dt: COCO: Embalaoem de 200ml
2,49
LE ITE E TERELlZADO INTEGRAL: Caracteristicas técnicas: Leite
UI'd e vaca, não necessita de refrigeração para armazenagem antes de
3,99
nI berto. Embalagem tipo TETRA BRIK. Não serão aceita~
mbalar ns danificadas
Kn I i.1Ao: Irmes, sem oodridões, uniformes, coloracão característica
2,99
I GUI A TOSCANA: Carne suína, gordura suína, água, sal
Kg r teina animal de colágeno, aroma natural: Pimenta preta, açúcar 13,90
s ecia a: Alho, realcador de sabor.
~•. 'd Lt
DOR DE MOVEIS: componentes: ceras naturais, arom
10,90
IUnI a anda aolicacão móveis suoerficies lisas, embalaoem c/500ml
Ka M M:A: Irmes, sem oodridões, uniformes, coloracão característica.
4,99
M. CA$ÃO FORMATO AVE MARIA: Embalagem primária sac
2,59
Pc!. I~stico transparente, atóxico e resistente, contendo no mínim
000 deloeso liquido.
CAf;RÃo FORMATO TIPO ESPAGUETE: Embalagem primári
Pc!.
o pl stico transparente, atóxico e resistente, contendo n(
1,89
nimo OOqde peso líquido.
CAI ~O FORMATO TIPO PARAFUSO: Embalagem primári
Pc!.
o pl' stico transparente, atóxico e resistente, contendo n(
1,89
nimo 000 de oeso Iíouido.
ION SE TRADICIONAL: Ingredientes - Agua, óleo vegetal
os pa teurizados, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulant
~aido lá ico, estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico
24,20
~nid)sEtues ante EDTA cálcio dissódico, corante páprica, aromatizant
lJ antío idantes ácido cítrico, BHT e BHA. Isento de glúten
bala em primária: bald~ atóxico, reciclável. com peso líquido de
hQ míni o 3Kq.
~MÃ
FORMOSA: extra tiDO A, firmes, sem Podridões
3,99

sm

e

47,88

Quero

950,40

Turma da
Môníca

61,92

Assolan

597,60
550,50

TríanguJo

124,50

Menina

7980,0
O

Líder

149,50

Taítí

2001,6
O

Seara

523,20

Destac

499,00
129,50

Dona Benta

94,50

Flor de Lís

94,50

Flor de Lís

2323,2

O

1:\

94

100

PREFEITURAMUN. OE PIU\.~ [O SUl
Comissão de UcilZ;les

399,00

Maríana
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100

96

100

97

96

98

144

99

50

100

48

101

48

102

12

103

240

104

48

106

48

107

12

108

48

109

200

ni orme ,coloração característica.
M/:/NDIO:A BRANCA PROCESSADA: uniforme, firme, serr
Kg eri nente ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos aderente
. s IPerfi ie externa.
M) NDIO JUINHA SALSA: extra 3 A, uniforme, firme, serr
Kg eri~ent s ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos aderente
. s~perfi ie externa.
M) NGA Maturação adequada para consumo, textura e
Kg o~sistê cía de fruta fresca, fruta de primeira qualidade, livre de
mancha ,podridão
K
JA: Fruta verde e integra, grau médio de
g
adure imento, livre de bolores e machucaduras.
RGA INA COM SAL: com no minimo 70% de Iipidios, a matéri,
'd ri a de~era ser de primeira qualidade e os processos de acorde
nI 0\rT legi lação em vigor. Embalagem primária: pote plástico, atóxice
resiste te, com peso liquido de no minimo 500g
M4SSA DE PASTEL EM ROLO: Embalado em plásticc
ra~spar nte, atóxico, limpo, não violado. Ingredientes minimos
~nid. arinha e trigo especial, gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar
Ifalumi ia, ácido láctico, conservante sorbato de potássio
nlioxid nte: Vitamina C. Contém glutén.
h I. 'd r."~lAN
IA: redonda primeira qualidade, no minimo 10Kg, firmes
lunl . e I POC'dões, uniformes, coloracão caracteristica.
MI HO DE PIPOCA: 500g, produto devidamente fumigado de
Pc!. c rdo om o exigido pelas entidades competentes em condiçõe~
a a co umo humano.
MI HO ERDE: Em grãos inteiros selecionados. Produto obtido de
imen o de grãos de milho verde, imersos em liquido de cobertur,
U 'd P opria a (salmoura) produto deve estar acondicionado err
nl.
bala m primária de latas adequadas de 300g. As latas deverr
~s,ar i egras, sem vestigios de amassamento, vazamento
sMam nto e ferruqem.
~.f;UF '" DE BOLO: de 450g constituida de farinha de trige
.que< Ida com ferro e ácido fólico, leite em pó integral, ovo m pé
past~urizado, fermento quimlco, aroma natural de baunilha
cola~, laranja, maracujá, podendo ser adiCionado óleo vegeta
~
/ u ág a para seu preparo O produto deverá estar de acordo corr
Pc!. egisl ção vigente. O produto poderá conter outras substãncía'
I menti ias aprovadas que o caracterizem, as quais deverão se
i das. A farinha de trigo a ser utilizada como matéria-prima n,
a ricaç o do bolo de baunilha deverá atender ao estabelecido n,
e islaç o. Resolução RDC 344/02
bRT ~ DELA: fatia de 15 gramas, de primeira qualidade inter
Kg o hada Validade de no minimo 02 (dois) meses na data de entreoa
STt RDA: l' qualidade; embalagem de 1kg. Produto preparade
m as artes comestiveis de frutos e hortaliças. O produto devero
tar i entos de defeitos, tais como a presença de cascas e
nid. ment s, unidade manchadas ou descoloridas, presença de
~
eriduo vegetais e outras impurezas, não podendo entretante
erem olerados defeitos, em quantidade superiores aos limite'
~tabel cidos nos padrões especificos para cada produto.
K
USS~ RElA: fatia de 15 gramas, de primeira qualidade inter
g Ihada Validade de no minimo 02 (dois) meses na data de entreqa
nid .llEO E SOJA: O produto deverá ser 100% óleo de soja refinado
. l?o 1, Isento de conservantes aUlmICOS.Embalaaem pnmana

t

c
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Comissãode Licitz~es

1,99

199,00

8,90

890,00

3,99

383,04

6,90

993,60

3,99

199,50

Delicia

6,75

324,00

Pilar

19,90

955,20

2,49

29,88

Zaeli

2,39

573,60

Quero

2,49

119,52

Zaeli

14,90

715,20

Aurora

9,90

118,80

Hemmer

24,90

1195,2
O

Davaca

3,99

798,00

Coamo

Tommy

'=:

S~.
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piá tico óxico, reciclável com peso liquido de no minimo de 900ml
EGA O: 100%, pacote de 50g, l' qualidade, produto constituidc
po 100 Ib folhas de espécimes vegetais genuinos, origanurr
~ul ares f-, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada seca, verdE
pa acer a, cheiro e sabor próprio. O produto não dever'
sent r sujidades, parasitas e larvas. O produto deve esta
Unido~p
~ce ndici nado em embalagem primária de pacotes plásticos d
~O g, t nsparente, termossoldado, resistente e embalagerr
~ee undá a de caixas de papelão resistentes. O produto e sua
~or diçõe deverão estar de acordo com aNTA 70 (Normas técnica
pa con imento e temperos - Decreto n·12.486 de 20/10/78\.
Dúzi
:ANCOS: Tipo grande embalagem contendo 12 unidades
a PVPSB
LIXO: em plástico com cabo de madeira, medid,
Unid l>~lPAR
aorpxima a 60cm
p~~oD CHAO: para limpeza tipo saco duplo, lavado e alvejado
Unid
so, com alta absorção 100% algodão de l' qualidade
gre
Me idas: minimo de 80cmx50cm
l>A~O D PR:ATO: pano de copa felpudo branco, liso, com alt,
Unid ~bsprção 100% algodão,-de l' qualidade. Medidas: minimo dE
~8 cmx4 xm.

pF

110

12

111

200

112

06

113

40

114

60

115

1500

116

48

117

30

118

48

119

100

120

144

121

100

122

100

123

30

124

60

125

48

128

240

129

12

130

24

o:~i,

Pc!.

PÃ D DE

ORMA INTEGR:Al: Embalagem de 500g.

PA EU LUMINIO: para embalagem e conservação de alimentos
Unido
ole medi do 45cmx7,5cm
IGIENICO: de alta qualidade, branco, folhas duplas
PAfEl
Fard
macio, sem residuos tóxicos, medindo 0,10x30m, ne
o :f~~ada,
mi moe fardos com 64 rolos. Composição 100% celulose virgerr
PA~EL NTERFOLHA: 100% celulose virgem com 2 dobra!
Pc!.
?1x~Ocm
Pc!. PAP'EL T )ALHA BR:ANCO: cJ 2 rolos
FR:ANGO SEM OSSO: congelado com no máximo 6°A
Kg PE~O D
mbalagem de 01 Kg
03Kg
degua,
PE INO: uniforme, firme, com brilho, sem ferimentos ou defeitos
Kg
ivr de te eraou corpos estranhos, aderentes á superfície extema.
pE :Av. LLlANS: tipo 100 firmes, sem podridões, uniformes
Kg
col racãe característica. .
Rolo PU STIC :> FILME: rolo de 28x30m
PR NDE OR DE ROUPAS: em plástico, com media minima de
Unido
08c n. Pa ote com 12 unidades.
PR SUN O: fatia de 15 gramas, de primeira qualidade inter
Kg
olh da. \ lidade de no minimo 02 (dois) meses na data de entreqa
RE<llUEI ÃO CREMOSO: Ingredientes: Leite pasteurizado, creme
de Ifite, s I, fermento lácteo. Acondicionado em vasilhame de vidre
Unid 001lJ tam a que possibilite vedar o produto após sua abertura
Em9alag m de 180g. Valor calórico: 270
Kcal/100e (tolerância de •. 5%\. Possuir selo SIF
ROIlO G ~NDE: com cabo de madeira plastificada, com rosc,
me indo no mínimo 0,60cm de comprimento, suporte plástice
Unid
me indo proximadamente 50cm, com borracha dupla. Utilizaçâo
ise ou QI alQuer superficie lisa.
OMUM: sabão de ácidos graxos de cõco, babaçu, sabãe
de cido! graxos de sebo, sabão de ácidos de graxos de soja
Pc!.
~Iic rina, arbonato de sódio, cloreto de sódio, agente branqueado
con erva te de água. Embalagem de 1ko, sendo 5 unidades de

'r

FRfiEITliRA
:JliN.DEPV.~:~
SUl
Conussão de Ucila,pes
F10

-,..

83,88

Kitano

6,90

1380,0
O

Shínoda

8,90

53,40

Condor

3,49

139,60

Macedo

4,49

269,40

Macedo

5,90

8850,0
O

Panco

5,49

263,52

Lumipan

36,00

1080,0
O

Fofopel

5,99

287,52

Remapel

3,49

349,00
Yuri
1569,6
~anta Cecili
O

10,90

elou

I

6,99

~

3,99

399,00

8,40

840,00

4,50

135,00

1,449

89,40

Varal

23,90

1147,2
O

Seara

5,49

1317,6
O

Carolina

27,00

324,00

Condor

5,50

132,00

Triex

C

\
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134

O)q ca a,
SJ BÃO EM PO: limpa 1kg com extrato de cõco, eficíente na
im eza esada das roupas do día a dia. para todos os tipos de
720
Kg ec dos ( xceto para lavagem 0,89de roupas de lã natural, seda
04[0 e Igodão cru).
U 'd SA ON TE: antibacteriano, limpeza profunda 90g comum COIT
500
nl "Ie s es enciais, hidratação diária.
SACO CE CHAO: branco alvejado, com medidas mínimas de
60 ~nid O 45cm com etiqueta costurada no saco de chão onde ser.
o sível entificar a marca ou a procedência (100% alqodãol,
180 UnidoSA O P RA LIXO 100 LITROS: cor oreta, reforcado polietileno,

135

960

136

48

Pct

137

144

Kg

131

132
133

Unid.)A

O P RA LIXO 15 LITROS: cor preta, reforçado polietileno.

AL 10 ADO E REFINADO: devendo ser de l' qualídade
mbalag m primária: plástico recíclável, atóxíco, com peso liquide
e (um quilo.
A~SICf,A: tipo tradicional, resfriada, embalagem de, no máximo
9 de peso liquido. Validade mínima de 30 dias na data de

7,90

5688,0
O

Coquel

0,89

445,00

Motivos

3,49

209,40

Macedo

4,15

747,00
3734,4
O

Bem + Casa

3,89

Bem + Casa

1,19

57,12

Garça

5,99

862,56

Alizz

A~DINf A EM CONSERVA: de azeite ou óleo comestível, latas de
Jesp Iiqui o de 250g e peso drenado de 165g, l' qualidade Produte
re~arad com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de
ut;s su stâncias alimentícias e submetido a processos químicos
pr príad s a cada espécie. A conserva será designada pela
sp cie e pescado que pertence e o modo de apresentação, ou
ej1' proe to que tenha por liquido de cobertura azeite de oliva ou
'te9 com stível, sal e água de constituição. As conservas de
i I'·d escado ão deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve
uni . e ~presE tar isento de sujidades, parasitas e larvas, O produto e
ua~ con ições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas
éc~icas p ra conserva de pescado - Decreto n012.486 de 20/10/78
selo do IF, O produto deve estar acondicionado em embalagem
ri~ária d latas de peso liquido de 250g e peso drenado de 165g
esi~tente e sem sinaís de alterações como estufamento
ma sam nto, vazamento, corrosões internas, bem comc
uai quer modificações na natureza física, químíca e organolétíca
o p odut '

6,49

324,50

Gomes da
Costa

Unid H~ MPO J: embalagem de 325ml

4,90

1176,0
O

Suave

1

n eqa.

138

139
140
141

50

240
100

Kg
100

m ATE

ação
AQEM:
Kg ivrelde te
A~L P
010

142

24

143

12

144

12

145

Kg

A~GERI NA PONKAN:
ação aracterística,

48

firmes,

sem podridões,

uniformes
3,90

010

DEBORA: 3' firme, com brilho, sem podridões, uniformes
aracteristica,
niforme, firme, com brilho, sem ferimentos ou defeitos
a ou corpos estranhos, aderentes á suoerficie externa.
RA ROUPA: em aço galvanizado 100mts. Estrutura em

4,99
9,90

Unid ubo de
o e acabamento em pintura epóxi apó. Cordas:m
31,00
, alie Ileno e roldanas em pollproplteno Injetado, Dlmensoes
níni nas d ) produto: 1,20cmx56cm. Garantia minima de 06 meses
"ASSOU A DE NYLON: com cabo de madeira, cabo plastificado
~nid ore so idas de acordo com a disponibilidade do estoque
6,90
am nho ase: 30cm Tamanho do cabo:120cm
li. 'd IN GRE De vinho tinto de primeira qualidade e de acordo com a 399
lunl . egis ação m vigor. Embalagem contendo no mínimo 750ml.
'

390,00
499,00
237,60

372,00

Bandeira

82,80

Condor
Madri

191,52

Nevai

VALOR TOTAL 1R$12 .460,14 (cento e vinte mil quatrocentos e sessenta reais e qua.torze centavos)
f'RffEITliRA :.IUN.DE P'oL'.~C~ SlA.
Comissão de L1citavoos
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PREFEITURA IUN DE P••• " ~~ SUl
cLÁUSULA SEGUND

Conussão00 Licltz~s

PRAZO E CONDiÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO)
"'

/M

_

2.1 - Os produtos licit'\~os d verão ser entregues, diretamente na unidade descrita no anexo I - Termo de Referência,
nas quantidades e hor~rios eterminados pela coordenadora do CAPS, pela Secretaria de Saúde e Bem Estar ou pelos
funcionários do Depa men o de Compras, no horário das 07h30min ás 15hOOmin,conforme a necessidade de cada
Unidade.
2.2- A critério exclusi o da refeitura, poderão ser tolerados atrasos na entrega dos materiais se ocorrerem motivos
relevantes que os justi Ique
2.3 - O objeto será rec bido onforme a seguir:
a) provisoriamente:
e p se da proposta respectiva, será recebido o objeto para verificação de especificações,
qualid~de, prazos, pr I os e outros dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua
correçao;
b) definitivamente: a~ós r ebimento provisório, será realizada conferência do objeto e sendo aprovado será efetivado
o recebimento definitivb, co aposição de assinatura no documento fiscal.
2.3.1 - Na hipótese d obj o apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e encaminhado á
autoridade competent para procedimentos inerentes á aplicação das penalidades.
2.4 - O objeto que ap esen r irregularidade será devolvido á empresa, que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
substituir o objeto reje ado.
2.5 - O recebimento d obje será controlado por servidor designado pelos setores requisitantes, que farão a verificação
da sua conformidade om a proposta apresentada, e ainda, quanto ao cumprimento de conformidade com a solicitação
da entrega do objeto.
2.6 - A execução da A a ser acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nO 8.666/93.
2.6.1 - O funcionário d sign o para acompanharlfiscalizar a execução da referida Ata será a Secretaria de Saúde e Bem
Estar, podendo desig r fun iário para representa-Ia.
2.7 - A Administração ejeita á o objeto fornecido em desacordo com a Ata (art. 76 da lei Federal n.' 8.666/93).
2.8 - O recebimento d finitiv não exclui a responsabilidade da proponente, nos termos das prescrições legais.
1
2.9 - A Detentora da ta s obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações
assumidas, assim como t das as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando
documentação revalid da s ,no curso da ata, algum documento perder a validade.

f

cLÁUSULA TERCEI

(O VALOR)

3.1. O valor deste cont ato é
considerando valor tr scrit
sessão do pregão pre encia,
na cláusula primeira.
3.2. Os preços perma ecer

e R$120.460,14 (cento e vinte mil quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos),
na cláusula primeira, conforme classificação final da Detentora da Ata constante na ata da
devidamente juntada nos autos do referido processo. correspondendo aos objetos definidos

CLÁUSULA QUART

ESPESA)

(DA

fixos e irreajustáveis.

4.1. Os recursos financeir s para o atendimento ao objeto desta licitação serão processados em procedimento
administrativo interno.
CLÁUSULA QUINTA DO AGAMENTO)
5.1 - O pagamento d vido
recebimento da nota fisca
do recebimento defi itivo
acordo com as especi Icaçõ
5.2 - O pagamento s rá fei
conter na respectiva nota
5.3 - Em nenhuma hi ótese
5.4 - Nenhum paga ento

o licitante vencedor será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da apresentação e
fatura pela Secretaria de Finanças, Planejamento e Patrimônio, bem como, da emissão
o objeto, devidamente atestado pelo servidor responsável pela fiscalização da ata, de
s do edital desta licitação, que será realizado na forma do art. 73, inciso 11 da Lei n.' 8.666/93.
através de crédito em conta corrente a ser fornecido pela Detentora da Ata, onde deverá
iscal o número da agência e da conta corrente da empresa.
e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços propostos.
erá efetuado ao(s) licitante(s) vencedor(es), enquanto pendente de liquidação qualquer

0'_ fi",""," ,'" Ih .,'m".",m""" d,","li"" '" ,"",m"'""'1=
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or

do reajustamento de p eços u correção monetária.
5.5 - Correrão por con da I itante vencedora todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas
e previdenciárias deco rente da entrega do objeto.
pREFEITURA :.\UN. DE PiU.q r;~
SUL
CLÁUSULA SEXTA ( O P
O)
Comtssí\o de LiCi~y~"
6.1. O prazo de vigênc a da
6.2. Durante o prazo d valid
a firmar as contrataç es q
pretendida, sendo ass gura
6.3. Neste mesmo int rregn
na verificação de quai uer
defesa.

resente Ata será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
de desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Pilar do Sul não será obrigada
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para execução
o ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
fica também garantido ao órgão responsável pelo REGISTRO o direito de cancelar a ATA
as hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos á detentora o contraditório e ampla

CLÁUSULA SÉTIMA DAS

BRIGAÇÓES DA DETENTORA DA ATA)

7.1. São obrigações d Dete
7.1.1. Fornecer o obj to, d
qualidade;
7.1.2. Obedecer o pra o de
7.1.3. Arcar com todo os c
não atender as condiç es d
7.1.4. Pagar todos os t 'buto
7.1.5. Comunicar á Co trata
objeto;
7.1.6. Indicar represen ante,

tora da Ata de Registro de Preços:
acordo com as exigências do Edital e seu Anexo I, admitindo-se somente produto de

CLÁUSULA OITAVA DAS

ntrega do objeto estipulado e cumprir todas as exigências do edital;
stos de entrega do objeto, bem como, reposição ou reentrega nos casos em que o objeto
Edital;
que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;
te, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na entrega do
ue responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.
BRIGAÇÓES DA CONTRATANTE)

8.1. São obrigações d Con ratante:
8.1.1. Fornecer todos s da s e especificações necessárias à completa e correta entrega do objeto;
8.1.2. Comunicar à
tent ra da Ata, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades
supervenientes porven ura o orridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento.
8.1.3. Atestar nas nota fisc is/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
8.1.4. Aplicar à Detent ra d Ata as penalidades, quando for o caso;
8.1.5. Prestar à Detent ra d Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessària à perfeita entrega do objeto;
8.1.6. Efetuar o paga ento Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
8.1.7. Notificar, por es rito, . Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção;
8.1.8. Garantir à Dete tora
Ata o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos de aplicação de sanções.
CLÁUSULA NONA (D

CA CELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

9.1. O proponente ter' o se
assegurado o contradi ório
9.2. A pedido, quando:
a) comprovar estar ím ossib
b) o seu preço registr o se
insumos que compõe o cu
9.3. Por iniciativa da P efeit
a) o fornecedor não ceita
mercado;
b) o fornecedor perder qual
c) por razões de intere se p
d) o fornecedor não c mprir
e) o fornecedor não co par
de Preço;

registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico,
ampla defesa:
litada de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos ou força maior;
ornar, comprovadamente, inexequivel em função da elevação dos preços de mercado, dos
to das aquisições/contratações.
a Municipal de Pilar do Sul, quando:
reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
er condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo Iicitatório;
blico, devidamente motivadas e justificadas;
s obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
er ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
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~ caracterizada qualq er hi
Preço ou nos pedidos ela
g) O fomecedor não etira
Administração, sem justifica
9.4..Em qUalqU~r das IIPÓte

ótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de
orrentes;
a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
va aceitável.
es aCima, assegurados o ~ntraditÓriO e a ampla defesa.
"REFEIThP.A :.1uN. DE P"R::J SUl

CLAUSULA DECIMA (DO

ANCELAMENTO AUTOMATICO DO REGISTRO DE PREÇOS)

ComIssão de Licitc:.;ws
R'

10.1. A Ata de Regist

"",.

de reço será cancelada automaticamente por decurso de prazo de vigência

CLÁUSULA DÉCIMA PRIM IRA (DAS PENALIDADES)
11.1. A Detentora da Ata ue descumprir quaisquer das cláusulas ou condições deste instrumento ficará sujeita ás
penalidades previstas no a 7' da Lei n.' 10.520102, bem como aos art. 86 e 87 da Lei n.' 8.666193.
11.2. Nos tenmos do rt. 8 da Lei n.' 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a Detentora da Ata,
garantida a prévia def sa, fi ará sujeita ás seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por c nto) do valor do Contrato;
c) Suspensão tempor!ria d participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão promotor do certame,
por prazo de até 5 (ci co) a os;
d) Declaração de inid neid de para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral enquanto perdurarem os
motivos detenminante da p nição ou atê que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será conc dida sempre que o detentor da ata ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o praz da sanção aplicada com base na alínea anterior.
11.3. O atraso injusti Icado na entrega do objeto, sem prejuizo do disposto no § l' do artigo 86 da Lei n.' 8.666/93,
sujeitará a Detentora da a á multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte
proporção:
a) atraso de até 30 (t nta) ias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 3 (trin ) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.
11.4. Pela inexecuçã total u parcial do Contrato, poderão ser aplicadas á Detentora da Ata as seguintes penalidades:
a) multa de 10% (de por c nto) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou
b) a aplicação de su pens o temporária para licitar e contratar com a Municipalidade elou declaração de inidoneidade,
confonme previsto pe arti o 7' da Lei Federal n.' 10.520102.
11.5. A aplicação de ma nalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabiveis. A penalidade de multa poderá
ser aplicada de fonm isol da ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais
créditos que tenha e face da Contratante.
11.6. As multas previ tas n sta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade
da Detentora da Ata, r d os causados á Contratante.
11.7. O prazo para efes prévia quanto á aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
intimação do interes do.
11.8. O valor das mu tas s rá recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação,
mediante guia de rec Ihim nto oficial.
11.9. Se o valor da
Ita o indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da primeira parcela
de preço a que a D tento a da Ata vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, c brad judicialmente.
11.10. Após a aplica ão d quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se·á comunicação escrita á empresa e
publicação no Órgã de I prensa Oficial (excluidas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o
fundamento legal da puniç o, infonmando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente.
cLÁUSULA DÉCIM

SE UNDA (DA RESCISÃO)

12.1. A presente At pod rá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nO 8.666/93, com as
consequências indic das o art, 80, sem prejujzo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.
12.2. Os casos de re cisã contratual serão fonmalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito á prévia
e ampla defesa.
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cLÁUSULA DÉCIM TER EIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA)
13.1. A presente Ata ão p derá ser objeto de cessão. subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, sem a prévia
autorização da contra ante.
cLÁUSULA DÉCIM

QUA TA (DAS RESPONSABILIDADES)

14.1. A Detentora dAta
ssume como exclusivamente seus. os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução das obrig~ções assumidas. Responsabiliza·se. também. pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados, prepost s ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados á Contratante ou a
terceiros na execução dest ata.
14.2. A Contratante não esponderá por quaisquer õnus, direitos ou obrigações vinculados á legislação tributária,
trabalhista, previden iária u securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e
responsabilidade ca rão. clusivamente á Detentora da Ata
14,3. A Contratante ão re ponderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados á execuçã, do esente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Detentora da Ata, de eus e pregados. prepostos ou subordinados.
14.4. A Detentora da ta m nterá. durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe
foram exigidos na licit ão.
cLÁUSULA DÉCIMA

UIN A (DA GESTÃO DA ATA)

15.1. A gestora da pre ente
Bem Estar da Prefeitu a de
exação do pactuado, m co
15.2. Em caso de eve tua I
dará ciência á Detent ra d
falha ou defeito apont~do. T
a terceiros, será de ún ca e
15.3. A fiscalização e qu
quaisquer irregularida es, i
natureza técnica ou a ueles
15.4. O Contratante r serv
especificações do edit I, se
cLÁUSULA DÉCIMA

ta de Registro de Preços será a Sra. Rita de Cássia Queiroz Carvalho, Secretária de Saúde e
ilar do Sul, nos termos do artigo 67 da Lei de Licitações, ao qual competirá velar pela perfeita
formidade com o previsto no Edital, na proposta da Detentora da Ata e neste instrumento.
regularidade, inexecução ou desconforrnidade na execução do Contrato o agente fiscalizador
Ata do sucedido, fazendo·o por escrito. bem assim das providências exigidas para sanar a
o e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto
xclusiva responsabilidade da Detentora da Ata.
trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da Detentora da Ata por
xecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, ai incluidas imperfeições de
provenientes de vicio redibitório, como tal definido pela lei civil.
se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços, caso os mesmos afastem·se das
anexos e da proposta da Detentora da Ata.

EXT (DOS TRIBUTOS E DESPESAS)

16.1. Constituirá enc:rgo
clusivo da Detentora da Ata o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas
decorrentes da formalitçãO deste contrato e da execução de seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA

ÉTI A (DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO)

17.1. Para utilização d Ata e Registro de Preços as unidades deverão requisitar do detentor, mediante a elaboração da
nota de empenho.
17.2. A existência de p eços egistrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir.
17.3. A Administração ão s obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a vigência constatar que os preços
registrados estiverem uperi res aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições da Ata de Registro
de Preços, bem como os c sos que a sua utilização se mostrar anti·econômica ou desnecessário o objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA OITA A (DA PUBLICIDADE DA ATA)
18.1. Até o quinto dia' til d mês seguinte ao da assinatura da presente Ata, a Contratante providenciará sua publicação
resumida na Imprensa Ofici I, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela data, como condição indispensável para
sua eficácia.
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cLÁUSULA DÉCIMA

ON (DISPOSiÇÕES GERAIS)

19.1. A detentora da ta as ume integral responsabilidade pela entrega dos produtos, decorrente da presente Ata de
Registro de Preços.
19.2. Os direitos e re ons bilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta Ata e do regime de direito
público a que está sub etid ,na forma da legislação de regência.
19.3. Ficam vinculado a es a Ata e passam a fazer parte integrante dele, o Edital que originou a presente licitação e a
proposta ofertada pela DET NTORA DA ATA.
19.4. Nos casos omis os ap icar-se-á a legislação em vigor, especialmente a Lei n.' 8.666/93, atualizada pelas Leis nO
8.883/94 e 9648/98.
19.5. A DETENTORA A A se obriga a manter durante a execução da presente Ata todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no in trumento de abertura da Licitação.
19.6. O vencimento da alid e da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da DETENTORA DA ATA de cumprir
com os termos contrat ais a sinados até a data de vencimento da mesma.
PREFEffijRA:~UN.DEPil),n)S!jl
Comissão de LtCité./t8S

CLÁUSULA VIGÉSIM

(O FORO)

~,----~':"--'- -

20.1. O Foro do contra o ser o da Comarca de Comarca de Pilar do Sul/SI', excluido qualquer outro.
Para firmeza e validad do actuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado em ordem, vai assin do pelos contraentes.
Pilar do Sul, 30 de abril de 2020.

CAETANO SCADUTO ILHO
retário de Negócios Juridic s e Tributários

,
/ EDSON RI EIR
Secretário de Finan as,

RITA DE CÁSSIA QUEIR Z CARVALHO
Secretária de Saúde e em Estar.

------ .
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