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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2020 
 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 
Aos vinte seis dias do mês de agosto do ano de 2020, nas dependências da Prefeitura do MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS, o Exmo. 
Prefeito, Sr. Adauto Aparecido Mandu, brasileiro, divorciado, agricultor, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.754.147-7-
SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 222.571.968-30, residente e domiciliado na Vila Rural II (Sebastião Coelho do Carmo), Quadra 4, 
Lote 1, Lidianópolis-PR, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas alterações, subsidiariamente das normas da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, da Lei Municipal nº 586/2011, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão ELETRÔNICO nº033/2020, RESOLVE registrar os preços para futura, aquisição de merenda escolar, 
com recursos oriundos do PNAE, visando a manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais, 
para o período de 12 (doze) meses, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com o seguinte:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços visando a aquisição de merenda escolar, com recursos oriundos do 
PNAE, visando a manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais, para o período de 12 
(doze) meses, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I.  

 
1.2 - Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata, a empresa: IMPERIO DOS FRIOS 

LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Maringá-PR, na Av. Colombo, nº 6220 , CEP 87.020-000, 
inscrita no CNPJ sob o nº 22.051.918/0001-00, neste ato representada pelo Sr(a). Lucimar Feliciano Suda Scremin, brasileira, 
portador da Cédula de Identidade RG 7.125.115-2, inscrito no CPF sob o nº 699.066.539-49, residente e domiciliado na Av. Colombo, 
nº6222, na cidade de Maringá-PR, com os preços dos itens abaixo relacionados: 
 

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 ACHOCOLATADO EM PÓ, SEM 
LACTOSE, SEM GLÚTEN, 210G - puro, 
sem adição de outros sabores e odores 
artificiais, procedência nacional, 
embalagem de 210g. 

LOWCUCAR  50,00 R$ 17,48 R$ 874,00 

1 AÇAFRÃO 30G - em pó, sem sujidades, 
larvas, parasitas, embalagens de 
30gramas, com rótulo completo. Data de 
validade a expirar no mínimo em 5 meses 
a partir da data de entrega. 

MAGUI  150,00 R$ 1,19 R$ 178,50 

1 AÇÚCAR CRISTAL, 5KG - especial 
filtrado ou peneirado, embalado em 
pacotes de 5 kg, de procedência 
nacional. Deve apresentar-se isento de 
substâncias estranhas e/ou nocivas. 

DOURO  400,00 R$ 8,98 R$ 3.592,00 

1 AMENDOIM CRU DESCASCADO 500 g 
Amendoin cru, descascado, selecionado, 
médio tipo 1. 

CATEMAR  80,00 R$ 6,44 R$ 515,20 

1 BATATA PALHA CROCANTE 1 KG – 
Produto obtido a partir do processamento 
da batata descascada, ralada tipo palha, 
íntegra e frita em óleo vegetal isento de 
ácidos graxos trans. 

MAIS  150,00 R$ 12,88 R$ 1.932,00 

1 BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E 
SAL, 370 g -  composição mínima: farinha 
de trigo fortificada, açúcar, gordura 
vegetal hidrogenada, sal refinado, 
bicarbonato der sódio, amido de milho 

LIANE  200,00 R$ 2,84 R$ 568,00 
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1 BISCOITO SALGADO TIPO INTEGRAL, 
400g - composição mínima: farinha de 
trigo fortificada, açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, sal refinado, bicarbonato 
der sódio, amido de milho. Empacotado 
em plástico 

LIANE  300,00 R$ 3,89 R$ 1.167,00 

1 CANELA EM PÓ - pacote 10g. A 
embalagem deverá declarar a nome do 
fabricante, endereço e data de fabricação 
e validade (mínima de seis meses a 
contar da data de entrega) e registro no 
órgão competente. 

MAGUI  50,00 R$ 0,88 R$ 44,00 

1 CEREAL MATINAL TIPO GRANOLA, 300 
g -  de procedência nacional. Isento de 
mofo, substâncias nocivas, odores ou 
sabor diferentes da sua composição 
normal. 

MAGUI  150,00 R$ 3,97 R$ 595,50 

1 COLORÍFICO, 500g - homogêneo, obtido 
de frutos maduros de urucum, limpos, 
dessecados e moídos, de coloração 
amarela, com aspecto, cheiro e sabor 
próprio, isento de materiais estranhos a 
sua espécie, a 

MAGUI  200,00 R$ 2,17 R$ 434,00 

1 CREME DE LEITE 200ml – 100% de 
origem animal, embalado em latas 
limpas, isentas de ferrugem, não 
amassadas, não estufadas, que garantam 
a integridade do produto até o momento 
do consumo acondicionado 

MOCOCA  200,00 R$ 1,44 R$ 288,00 

1 EXTRATO DE TOMATE 850g -  LATAS - 
com polpa de tomate, lata 850g, data da 
validade De no mínimo 3 meses. 

QUERO  150,00 R$ 5,33 R$ 799,50 

1 FARINHA DE AVEIA, 250g - de 
procedência nacional, em pacotes de 
250g. Embalados em plástico atóxico, 
transparente e incolor, termosselada, 
isenta de mofo ou bolores, odores 
estranhos e substâncias noc 

MAGUI  50,00 R$ 1,96 R$ 98,00 

1 FARINHA DE MANDIOCA, 1 KG - 
Embalada em plástico atóxico de 1 kg 
transparente 

DIOKA  100,00 R$ 2,44 R$ 244,00 

1 FARINHA PARA QUIBE, 500 g  de 
procedência nacional, em pacotes de 500 
g. 

MAGUI  100,00 R$ 2,18 R$ 218,00 

1 FARINHA DE ARROZ, procedência 
nacional. Composição: farinha de arroz, 
açúcar, amido de milho, sais minerais, 
vitaminas e aromatizante, não contendo 
glúten 

MAGUI  50,00 R$ 5,97 R$ 298,50 

1 FEIJAO CARIOCA SAFRA  1.900,00 R$ 4,49 R$ 8.531,00 

1 FERMENTO BIOLÓGICO, para pão, 
fresco. Com data de validade mínima de 
três meses, embalagem bem fechada e 
intacta. Sabor, cor, odor e aspectos 
característicos. Embalagem 100g. 

ATALAIA  100,00 R$ 2,97 R$ 297,00 

1 GELATINA INCOLOR  - Gelatina incolor 
em folhas sem 

LOWCUCAR  30,00 R$ 3,44 R$ 103,20 

1 GERGELIM - Gergelim. Semente de 
gergelim branco. Apresentação: pacote 
200g. Validade: pelo menos 6 meses a 
partir da entrega. 

MAGUI  20,00 R$ 4,97 R$ 99,40 
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1 IOGURTE NATURAL INTEGRAL, 180 g 
composto basicamente de Leite, leite em 
pó integral e fermentos lácteos. Com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Não 
Conter Glúten. 

UNIBABY  200,00 R$ 2,29 R$ 458,00 

1 IOGURTE PARCIALMENTE 
DESNATADO, 850g  bebida láctea, com 
polpa de fruta, em sabores diversos. A 
embalagem deverá conter externamente 
os dados de 

UNIBABY  1.500,00 R$ 3,19 R$ 4.785,00 

1 IOGURTE ZERO LACTOSE, 180g  
Iogurte com polpa de fruta, ZERO 
Lactose. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais 

UNIBABY  100,00 R$ 2,77 R$ 277,00 

1 LEITE DE COCO 200ML - Natural, 
concentrado, isento de sujidades 
parasitas e larvas, com aspecto, cor 
cheiro e sabor característicos 
acondicionados em garrafas de vidro de 
200ml. 

INGA  50,00 R$ 1,69 R$ 84,50 

1 LEITE DE SOJA, 1 L Leite a base soja, 
esterilizado, longa vida, em embalagens 
tetrapak de 1000 ML. 

PURITY  100,00 R$ 4,88 R$ 488,00 

1 LEITE INTEGRAL e SEMI DESNATADO, 
1 L -  esterilizado, longa vida, em 
embalagens tetrapak de 1000 ML, e 
reembalados em caixas de papelão com 
12 unidades. A embalagem deve conter o 
registro no Ministéri 

LIDER  3.000,00 R$ 3,39 R$ 10.170,00 

1 LEITE PASTEURIZADO, 1 L sem adição 
de açúcar, com embalagem de filme de 
polietileno. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informação nutricional 

VOLPATO  1.500,00 R$ 2,50 R$ 3.750,00 

1 MACARRÃO DE ARROZ OU MILHO, 
400g -  sem ovos, tipo parafuso. O 
produto deve estar de acordo com a NTA 
02 e 83 (Decreto 12.846/78) e Portaria nº 
29 de 13 de janeiro de 1998, ANVISA. 
Embalagem primária 

URBANO  350,00 R$ 4,20 R$ 1.470,00 

1 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 
procedência nacional, em pacotes de 1 
kg. Tendo como composição básica: 
Sêmola de trigo, contendo vitamina A, 
Complexo B e ferro. 

JOIA  400,00 R$ 3,81 R$ 1.524,00 

1 MACARRÃO TIPO PARAFUSO, 
procedência nacional, em pacotes de 1 
kg. Tendo como composição básica: 
Sêmola de trigo, contendo vitamina A, 
Complexo B e ferro. 

JOIA  800,00 R$ 3,81 R$ 3.048,00 

1 MACARRÃO TIPO PICADO FINO, 
procedência nacional, em pacotes de 1 
kg. Tendo como composição básica: 
Sêmola de trigo, contendo vitamina A, 
Complexo B e ferro. 

JOIA  250,00 R$ 3,81 R$ 952,50 

1 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, 
SEM GLUTEN/OVO/LACTOSE, mistura 
para bolo de chocolate, sem glúten, sem 
ovo e sem lactose: o produto deve estar 

LOWCUCAR  10,00 R$ 13,97 R$ 139,70 
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de acordo com a NTA 02 e 83 (Decreto 
12.846/78) e Portaria 

1 ÓLEO DE SOJA REFINADO, 
procedência nacional, em garrafas pet de 
900 ml. Embalado em embalagem 
plástica resistente, tipo garrafa, lacrada, 
transparente e incolor 

VILA VELHA  2.400,00 R$ 3,52 R$ 8.448,00 

1 QUIRERA DE MILHO AMARELA ou 
CANJIQUINHA AMARELA, 1 Kg -  de 
procedência nacional, em pacotes de 1 
kg, Embalados em plástico atóxico, 
transparente e incolor, termosselada, 
isenta de mofo ou bolores, od 

SILOTI  250,00 R$ 1,89 R$ 472,50 

1 SUCO DE UVA INTEGRAL, 1,5 L natural, 
sem açúcar. Bebida não alcoólica, não 
fermentada, embalagem de vidro. 

MAIS  400,00 R$ 9,38 R$ 3.752,00 

1 VINAGRE, 750 ml - branco de álcool, 
embalagem 750 ml, isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais, 
acondicionado em embalagem de plástico 
com tampa inviolável. 

NEVAL  200,00 R$ 1,11 R$ 222,00 

1 ABACAXI HAVAI de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Ausência de 
sujidade 

CEASA  200,00 R$ 3,12 R$ 624,00 

1 ABÓBORA COMUM de primeira 
qualidade, cor alaranjada, cheiro aspecto 
e sabor próprio, tamanho uniforme, isenta 
de enfermidades, sujidades, parasitos, 
larvas, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos de m 

CEASA  60,00 R$ 1,89 R$ 113,40 

1 ABOBRINHA de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo 

CEASA  350,00 R$ 1,99 R$ 696,50 

1 ALFACE de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

CEASA  200,00 R$ 3,99 R$ 798,00 

1 ALHO de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

CEASA  200,00 R$ 17,96 R$ 3.592,00 

1 BATATA INGLESA de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Ausência de 
sujidad 

CEASA  700,00 R$ 4,55 R$ 3.185,00 

1 BATATA DOCE de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Ausência de 
sujidades, 

CEASA  150,00 R$ 0,99 R$ 148,50 
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1 BETERRABA de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Ausência de 
sujidades, p 

CEASA  350,00 R$ 1,86 R$ 651,00 

1 CEBOLA BRANCA de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

CEASA  550,00 R$ 3,00 R$ 1.650,00 

1 CENOURA de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

CEASA  450,00 R$ 2,49 R$ 1.120,50 

1 COUVE TIPO MANTEIGA - intacto com 
todas as partes comestíveis aproveitáveis 
- aspecto, cor e sabor característico. 
Separada em pacotes de 01kg. 

CEASA  250,00 R$ 3,70 R$ 925,00 

1 ERVILHA FRESCA – de primeira 
qualidade, fresca, verde característico, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas par 

STELLA  20,00 R$ 4,39 R$ 87,80 

1 LARANJA de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

CEASA  1.700,00 R$ 1,89 R$ 3.213,00 

1 LIMÃO TAITI de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

CEASA  150,00 R$ 2,56 R$ 384,00 

1 MAÇA GALA de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

CEASA  1.900,00 R$ 3,59 R$ 6.821,00 

1 MANDIOCA CRUA DESCASCADA, 
congelada, nova, com bom cozimento, 
embalada em saco plástico íntegro, livre 
de sujidades e pragas. Deverá ser 
transportado em carro refrigerado ou em 
caixas térmicas que man 

CEASA  100,00 R$ 3,50 R$ 350,00 

1 mandioquinha salsa CEASA  250,00 R$ 7,89 R$ 1.972,50 

1 MANGA de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

CEASA  200,00 R$ 4,00 R$ 800,00 

1 MELÃO de 1ª qualidade, fresco, frutos 
com maturação adequada ao 
consumo,com aspecto, cor e cheiro e 
sabor próprio, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvido, isenta de 
enfermidades, para 

CEASA  100,00 R$ 4,99 R$ 499,00 

1 MORANGO de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 

CEASA  150,00 R$ 14,98 R$ 2.247,00 
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lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

1 Ovos selecionados, bandeja com 12  
Ovos selecionados, a casca deve esta 
sempre limpa, integra e ainda sem 
deformações. Embalados em caixas de 
papelão. 

MANDAGUACU  2.250,00 R$ 4,97 R$ 11.182,50 

1 PEPINO de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

CEASA  850,00 R$ 2,66 R$ 2.261,00 

1 Pimentão verde de primeira, in natura, 
apresentando grau de maturacão tal que 
lhe permita suportar a manipulacão, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

CEASA  100,00 R$ 4,09 R$ 409,00 

1 POLPA DE FRUTA produto obtido a partir 
de frutas, conteúdo líquido pasteurizado, 
não conter adição de açúcar. Ausente de 
substâncias estranhas. Produto 
congelado, não fermentado e sem 
conservantes. No 

MAQUEA  140,00 R$ 9,97 R$ 1.395,80 

1 REPOLHO de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

CEASA  700,00 R$ 1,99 R$ 1.393,00 

1 TOMATE de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

CEASA  700,00 R$ 3,48 R$ 2.436,00 

1 Uva Niágara IN NATURA - De primeira 
qualidade, frescos, não estar amassado 
ou apresentando feridas, manchas na 
casca, ou qualquer alteração que afete 
sua aparência. 

CEASA  200,00 R$ 6,34 R$ 1.268,00 

1 VAGEM FRESCA IN NATURA de 
primeira qualidade, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas 
para o consumo. Ausência de 

CEASA  100,00 R$ 4,49 R$ 449,00 

1 Pão de forma fatiado, pct 500g Pão 
fatiado, macio, apresentar perfeito estado 
de conservação, sem apresentar excesso 
de dureza e nem quebradiço. As 
embalagens devem conter externamente 
os dados de ide 

BOSSONI  200,00 R$ 3,44 R$ 688,00 

1 PÃO FATIADO INTEGRAL -  pão integral 
fatiado em média 400g -  feito com 
farinha de trigo integral, fatiado na 
vertical. Fatias de aproximadamente 25g, 
peso total do produto, aproximadamente 
400g. Emba 

BOSSONI  200,00 R$ 4,10 R$ 820,00 

1 Pão de Leite tipo Hot Dog-pcte c/10 unid.-
peso de 50g cada unidade,preparado a 
partir de matéria terrosa e parasitas 

BOSSONI  500,00 R$ 4,97 R$ 2.485,00 
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1 BACON, manta embalagem a vácuo, 
rotulagem deve conter: procedência, peso 
liquido, fornecedor, data de validade, 
temperatura, e número de registro do 
órgão competente. 

BELA VISTA  100,00 R$ 16,58 R$ 1.658,00 

1 CARNE BOVINA, corte Músculo 
moído/cubos, magro, congelada sem 
gordura e sebo, isento de aditivos ou 
substâncias estranhas que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem 
suas características naturais 

ZAC  1.500,00 R$ 13,98 R$ 20.970,00 

1 Coxa e sobre coxa de frango, em cortes 
de quatro partes Cor e odor 
característicos e consistência firme. Livre 
de manchas e coágulos. Condição de 
refrigeração adequada. 

GUIBOM  1.500,00 R$ 5,77 R$ 8.655,00 

1 LINGUIÇA DE FRANGO, de 1ª 
qualidade, preparada com 
predominantemente de carne de frango; 
com aspecto normal, firme, sem umidade, 
não pegajosa; isenta de sujidades, 
parasitas e larvas; mantida em tempe 

ZAC  400,00 R$ 13,54 R$ 5.416,00 

1 LINGUIÇA TOSCANA PURA , Linguiça 
toscana, elaborada com carnes nobres 
suínas e condimentação natural, obtido 
de carnes de animais de açougue, 
ingredientes 

FRIGODASKO  600,00 R$ 9,97 R$ 5.982,00 

1 PEITO DE FRANGO, congelado, não 
temperado, de primeira qualidade, isento 
de aditivos ou substâncias estranhas que 
sejam impróprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais 
(físicas, quím 

GUIBOM  300,00 R$ 5,79 R$ 1.737,00 

1 PRESUNTO, cozido, sem gordura, 
fatiado. Embalagem com dados de 
identificação, data de fabricação e de 
validade, peso liquido e registro no 
Ministério da Saúde e/ou Agricultura. 

BELA VISTA  300,00 R$ 16,83 R$ 5.049,00 

1 QUEIJO MUSSARELA, fatiado. 
Embalagem com dados de identificação, 
data de fabricação e de validade, peso 
liquido e registro no Ministério da Saúde 
e/ou Agricultura. 

LIBERA  300,00 R$ 19,80 R$ 5.940,00 

1 Requeijão, 200g. em potes de 
polipropileno com lacre de papel 
aluminizado entre a tampa e o pote, 
resistentes, que garantam a integridade 
do produto até o momento do consumo 
contendo peso líquido 200g 

UNIBABY  150,00 R$ 3,36 R$ 504,00 

1 SALSICHA, de boa qualidade, isenta de 
aditivos ou substâncias estranhas que 
sejam impróprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais 
(físicas, químicas e organolépticas). 

ESTRELA  250,00 R$ 5,56 R$ 1.390,00 

                               Valor Total Homologado - R$ 172.884,50 
                                  

                 A empresa: NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de 
Ibiporã-PR, na Rua. Cambé, nº 90 – A. Jardim San Rafael, CEP 86200-000, inscrita no CNPJ sob o nº 32.387.337/0001-90, neste 
ato representada pelo Sr.ª. Maria Eduarda Gomes Rodovalho, brasileira, solteira, portador da Cédula de Identidade RG 10.842.009-
0, inscrito no CPF sob o nº 114.507.689-03, residente e domiciliado na Rua. Wilson Botti, nº 170 – Jardim Las Vegas, na cidade de 
Ibiporã-PR, com os preços dos itens abaixo relacionados: 
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Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 ACHOCOLATADO EM PÓ, puro, sem 
adição de outros sabores e odores 
artificiais, procedência nacional, embalado 
em pacotes de 400g. Com composição 
básica: açúcar, cacau em pó, malto-
dextrina, leite. Aparê 

La Rend  450,00 R$ 2,05 R$ 922,50 

1 AMIDO DE MILHO 500 g fabricado a partir 
de matérias primas limpas, isentas de 
matérias terrosas e parasitos 

D?mille  50,00 R$ 2,54 R$ 127,00 

1 AVEIA EM FLOCOS FINOS, 250 g - 
produto resultante da moagem de grãos 
de aveia após limpeza e classificação. 
Composição centesimal: 12g de proteínas, 
8g de lipídios e 63g de carboidratos 

D?mille  50,00 R$ 2,14 R$ 107,00 

1 BARRA DE CEREAL BANANA COM 
CHOCOLATE, display com 24 barras. 

Naturale  30,00 R$ 18,95 R$ 568,50 

1 BISCOITO DOCE, 1KG composição 
mínima: farinha de trigo fortificada, açúcar, 
gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, 
bicarbonato de sódio, amido de milho 

Racine  400,00 R$ 7,85 R$ 3.140,00 

1 BISCOITO DOCE, TIPO ROSCA DE 
COCO 800 g -  composição mínima: 
farinha de trigo fortificada, açúcar, gordura 
vegetal hidrogenada, sal refinado, 
bicarbonato de sódio, amido de milho. 

Galo  250,00 R$ 6,15 R$ 1.537,50 

1 BISCOITO POLVILHO 180 g - alimento a 
base de polvilho azedo, leite gordura 
hidrogenada, ovos e sal, bem embaladas. 
As embalagens devem conter 
externamente os dados 

Ediluma  500,00 R$ 5,40 R$ 2.700,00 

1 BOLACHA DE MEL, 800 g -  produzido a 
partir de matéria prima s ã e limpa e estar 
em perf eito estado de conservação. 
Aparência: massa bem assada. 

Luam  200,00 R$ 8,02 R$ 1.604,00 

1 CEREAIS DE MILHO COM AÇÚCAR 
SABOR CHOCOLATE, MORANGO OU 
NATURAL, á base de farinha de milho 
pré-cozido, fortificado com ferro e ácido 
fólico, açúcar, amido, sais minerais, 
vitaminas, sal e aromatizant 

D?mille  100,00 R$ 4,99 R$ 499,00 

1 COCO RALADO DESIDRATADO, 100 g - 
procedência nacional, isento de materiais 
estranhos à sua composição normal. 
Embalado em polietileno atóxico, 
termosselado, capacidade de 1 kg. 

D?mille  200,00 R$ 1,68 R$ 336,00 

1 DOCE DE FRUTAS, 400g de primeira 
qualidade, produzido de acordo com as 
boas práticas de manipulação de 
alimentos. Embalados em vidros com 
vedação de tampa. Rotulado com as 
informações mínimas: marca, 

Da Serra  100,00 R$ 3,10 R$ 310,00 

1 ERVILHA EM CONSERVA 200g - De 1º 
qualidade. Ingredientes: ervilha e 
salmoura (água e sal). Não contem glúten. 
Lata de 200g. 

Goi?s Verde  100,00 R$ 1,58 R$ 158,00 

1 FARINHA DE TRIGO BRANCA 
ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM FERRO,  
livre de sujidades, parasitas e larvas, 
produto obtido a partir de cereal limpo. 

Spessatto  150,00 R$ 10,02 R$ 1.503,00 
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Não poderá estar úmida, fermentada ou 
rançosa 

1 FARINHA DE TRIGO BRANCA 
ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM FERRO, 
1KG -   livre de sujidades, parasitas e 
larvas, produto obtido a partir de cereal 
limpo. Não poderá estar úmida, 
fermentada ou rançosa. Com asp 

Spessatto  800,00 R$ 2,05 R$ 1.640,00 

1 FERMENTO QUÍMICO, com data de 
validade mínima de três meses, 
embalagem bem fechada e intacta. Sabor, 
cor, odor e aspectos característicos. 
Embalagem: 500g. 

D?mille  100,00 R$ 6,39 R$ 639,00 

1 FUBÁ FINO AMARELO PRÉ COZIDO, de 
procedência nacional, em pacotes de 1 kg. 
Embalados em plástico atóxico, 
transparente e incolor, termosselada, 
isenta de mofo ou bolores, odores 
estranhos e substância 

Nutrinovo  250,00 R$ 1,69 R$ 422,50 

1 FUBÁ FINO AMARELO PRÉ COZIDO, 
500g - de procedência nacional, em 
pacotes de 500g. Embalados em plástico 
atóxico, transparente e incolor, 
termosselada, isenta de mofo ou bolores, 
odores estranhos e sub 

Nutrinovo  800,00 R$ 0,97 R$ 776,00 

1 GELATINA, sabores variados, caixa com 
45g. A embalagem primária deverá 
declarar a marca, nome e endereço do 
fabricante, peso líquido, prazo de 
validade, lote, número do registro no 
órgão competente. C 

Vê Zaia  500,00 R$ 0,62 R$ 310,00 

1 MANTEIGA C/SAL - Características 
Técnicas: Ingredientes: Gordura láctea e 
sal. Acondicionada em embalagem de 
200g. pote c/200 grs. 

Di Carlo  350,00 R$ 5,45 R$ 1.907,50 

1 MARGARINA VEGETAL COM SAL, 500 g 
com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, 
sabor e cor peculiares aos mesmos; isento 
de ranço e outras características 
indesejáveis. 

Coamo Familia  100,00 R$ 3,59 R$ 359,00 

1 MILHO PARA PIPOCA, 500g  embalados 
em plástico atóxico, transparente e incolor, 
termosselada, isenta de mofo ou bolores, 
odores estranhos e substâncias nocivas 

D mille  100,00 R$ 1,90 R$ 190,00 

1 MILHO VERDE EM CONSERVA 2 KG, 
enlatado, em conserva, de matéria prima 
saudáveis e macios, de grãos 
selecionados oriundos de plantas sadias, 
sem sujidades, parasitas e larvas. 

Goias Verde  50,00 R$ 13,95 R$ 697,50 

1 OREGANO 100 g com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, isento de materiais 
estranho a sua espécie, acondicionado em 
saco plástico transparente e atóxico, 
vedado e resistente. 

D mille  70,00 R$ 2,45 R$ 171,50 

1 POLVILHO AZEDO 500g  Empacotado 
em plástico atóxico, isento de bolores, 
substâncias nocivas, odores e sabor 
estranhos ao seu aspecto normal – 
Embalagem 500 g, 

D mille  50,00 R$ 2,30 R$ 115,00 

1 POLVILHO DOCE, 500g  Empacotado em 
plástico atóxico, isento de bolores, 

D mille  50,00 R$ 2,60 R$ 130,00 
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substâncias nocivas, odores e sabor 
estranhos ao seu aspecto normal – 
Embalagem 500 g, 

1 SAL REFINADO,1 Kg iodado, procedência 
nacional, pacotes de 1 kg. Contendo sal 
de iodo não tóxico, na dosagem mínima 
de 10 (dez) e máxima de 15 (quinze) mg 
de iodo por 1 (um) quilo de sal, 

Pop  300,00 R$ 0,79 R$ 237,00 

                                 Valor Total Homologado - R$ 21.107,50 
 

A empresa: BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na cidade de Maringá-PR, na Rua Lopes Trovão, nº 266, CEP 87014-080, inscrita no CNPJ sob o nº 
26.231.202/0001-38, neste ato representada pelo Sr. Lucas Garcia Bravo, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG 
14.588.902-2, inscrito no CPF sob o nº 081.572.779-81, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel, nº 1451, na cidade de 
Maringá-PR, com os preços dos itens abaixo relacionados: 

 

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 FORMULA INFANTIL,  PARA LACTENTES 
A PARTIR DE 6 MESES 400g - leite em pó 
-fórmula infantil láctea de seguimento para 
lactentes a partir do 6º mês de vida, 
adicionada com immunofortis (90% gos e 
10% fo 

APTAMIL 2/ 
DANONE  

80,00 R$ 16,90 R$ 1.352,00 

1 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES 
ATÉ 6 MESES – LATAS CONTENDO 
400G. leite em pó -fórmula infantil de 
partida, adicionada de probióticos, com 
relação caseína/proteína de soro e 
exclusivomix de 98% de 98 

APTAMIL 1/ 
DANONE  

30,00 R$ 17,90 R$ 537,00 

1 FÓMULA INFANTIL PARA LACTENTES 
ALÉRGICOS À PROTEÍNA DO LEITE DE 
VACA – LATA 400G - fórmula infantil 
especial, segurança na substituição da 
proteína animal. 100% proteína isolada de 
soja. indicado nos 

APTAMIL SOJA 2/ 
DANONE  

20,00 R$ 25,90 R$ 518,00 

1 LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA DIETAS 
COM RESTRIÇÕES DE LACTOSE 
(%LACTOSE), Leite em pó integral em lata 
de 400g. 

NINHO ZERO 
LACTOSE/ NESTLE 

30,00 R$ 16,90 R$ 507,00 

                                  Valor Total Homologado - R$ 2.914,00 
 

                               A empresa: MAQUEA & MAQUEA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de 
Japurá, na Rua Travessa A, nº 15, CEP 87225-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.046.618/0001-55, neste ato representada pelo Sr. 
Fernando Henrique Ferreira Maquea Polo, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 10.405.902-3, inscrito no CPF 
sob o nº 064.968.239-44, residente e domiciliado na Rua Antônio Ferreira Junior, nº 112, na cidade de Japurá, com os preços dos 
itens abaixo relacionados: 
 

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 POLPA DE FRUTA produto obtido a partir 
de frutas, conteúdo líquido pasteurizado, 
não conter adição de açúcar. Ausente de 
substâncias estranhas. Produto 
congelado, não fermentado e sem 
conservantes. No 

MARCA  PROPRIA 
KG 

350,00 R$ 9,90 R$ 3.465,00 

                                  Valor Total Homologado - R$ 3.465,00 
 

A empresa: Peterson Rocha da Silva - M.E, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Ivaiporã, na Rua 
Manoel Teodoro, nº 1165, CEP 86870-000, inscrita no CNPJ sob o nº 15.804.135/0001-87, neste ato representada pelo Sr. Elias 
Belarmino da Silva, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG 6.000.876-7, inscrito no CPF sob o nº 726.433.409-06, residente 
e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº 960, na cidade de Ivaiporã, com os preços dos itens abaixo relacionados: 
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Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 ADOÇANTE dietético em pó, composto pelo 
edulcorante natural extraído das folhas da 
Stevia rebaudiana. Puro de Stévia, 100% 
natural, sem lactose e sem adição de 
açúcar. Deve conter o selo e ser aprovad 

ADOCIL  5,00 R$ 14,49 R$ 72,45 

1 AZEITE DE OLIVA, 500 ml puro, extra 
virgem, frasco contendo aproximadamente 
500 ml, com identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e 
capacidade. 

VALE  50,00 R$ 14,49 R$ 724,50 

1 BISCOITO DOCE DE ARROZ, SEM 
LACTOSE, SEM GLÚTEN, OVOS, 150g 
embalagem primária declarando a marca, 
peso líquido, nome e endereço do 
fabricante, prazo de validade (mínima de 
seis meses a contar da data 

LIANE  50,00 R$ 8,99 R$ 449,50 

1 CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 500g – 
embalagem contendo 500g ingredientes: 
cacau em pó (composição acima de 40%) e 
açúcar. Não contém GLÚTEN e LACTOSE . 

APTI  300,00 R$ 8,95 R$ 2.685,00 

                                   Valor Total Homologado - R$ 3.931,45 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DO OBJETO 
 
Os materiais descritos neste Edital e seus Anexos serão solicitados de ACORDO COM AS NECESSIDADES 

do Município de Lidianópolis, mediante emissão de Autorização de Fornecimento expedida pela Divisão de Compras. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL 
 

CONTRATADA deverá retirar a Autorização de Fornecimento no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação enviada pela Divisão de Compras do Departamento de Administração, no endereço constante no preâmbulo 
deste Edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 

5.1 – Os produtos, objeto desta licitação deverá ser de EXCELENTE QUALIDADE obedecendo às normas 
técnicas controle de qualidade aplicáveis ao caso e atender estritamente as descrições dos itens constantes no ANEXO I. 

 
5.2 – A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os atender de acordo 

com este edital, poderá incorrer nas sanções administrativas previstas no Art. 7º, “caput” da Lei nº 10.520/2002.  
 
5.3 – A entrega SERÁ DE FORMA PARCELADA e efetuada no prazo máximo de até 10 (dez) dias, a contar 

da data de recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, entregue no local determinado, 
acompanhado da Nota Fiscal, diretamente a COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. 

 
5.4 – O objeto da presente licitação será recebido: 
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e, sendo 

atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter definitivo; 
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos; 
c) Serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das constantes no 

ANEXO I e das MARCAS, para os itens constantes do Anexo I e quando possível, para medalhas e 
troféus, apresentadas na proposta, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item 
5.5 abaixo. 

 
5.5 – Caso o(s) objeto(s) seja(m) considerado(s) INSATISFATÓRIO(S), será lavrado termo de recusa, no qual 

se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo abaixo fixado: 
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a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou rescindir 

a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
 

6.1 – Os preços ajustados para a execução do objeto deste pregão são os constantes da Ata de Registro de 
Preços e serão fixos e passíveis de recomposição. 

 
6.2 – O preço deverá ser fixo equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta para pagamento 

na forma prevista no Edital. 
 
6.3 – Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem 

quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos etc. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS 
  

A revisão dos preços deverá seguir às condições impostas no item 18 do Edital. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

9.1 – O pagamento à empresa a ser contratada será em até 30(trinta) dias após a efetiva entrega do objeto, 
mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta Municipalidade e prova de 
regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais. 

 
9.2 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão 

geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
 
9.3 – O Município de Lidianópolis poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 

ou indenizações devidas pela contratada, nos termos deste Edital. 
 
9.4 – O Município de Lidianópolis fará as retenções de acordo com a legislação vigente ou exigirá a 

comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 
 
9.5 – Na hipótese de atraso no pagamento da nota fiscal, desde que devidamente atestada, o valor devido pelo 

Município de Lidianópolis poderá ser atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação do 
INPC-IBGE. 

9.6 – A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença 
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
I – Do Fornecedor Registrado: 
 

a) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração; 
b) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência da 

presente ata, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento; 

c) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, 
pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais 
disposições do CDC; 
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d) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente contrato; 

e) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como 
pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega; 

f) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2020 que deu 
origem ao presente instrumento; 

g) Obriga-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE, todas as informações relativas ao fornecimento 
do objeto. 

 
II – Do Órgão Gerenciados: 
 

a) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços; 
b) Promover o apontamento no dia do recebimento dos materiais, bem como efetuar os pagamentos devidos, 

nos prazos determinados; 
c) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de materiais para os fins previstos 

nesta Ata e na Autorização de Fornecimento; 
d) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento da contratação; 
e) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos 

de sua responsabilidade; 
f) Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da entrega do objeto e de tudo dará ciência à 
Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

g) A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA 
pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na 
execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de 
Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a 
plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução. Fica designada para 
fiscalização/gestão dos contratos/atas de registro de preços a Srª Regiane Corrêa, nomeada pela Portaria nº 2.528, de 17 de julho 
de 2020.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

12.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos: 
 

a) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira; 
b) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de 

caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado; 
c) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração; 
d) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem como desta Ata; 
e) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada; 
f) Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 

As penalidades serão às condições impostas no item 21 do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da 
Comarca de Ivaiporã, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da dotação específica, a 
saber: 
 
07                  Secretaria de Educação e Cultura 
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07.001           Gabinete do secretario 
07.001.12.361.0017.2034              coordenação de secretaria 
313                  3.3.90.30.00.00      Material de Consumo                              01001 
07.004           Fundo Municipal de Educação 
07.004.12.361.0017.2037              Manutenção do ensino fundamental 
357                3.3.90.30.00.00         Material de consumo                                  01001 
361                3.3.90.32.00.00         Material, bem serviço distribuição gratuita 01001    
362                3.3.90.32.00.00        Material, bem serviço distribuição gratuita 31111   
07.004.12.365.0019.2044              Manutenção de creches municipais   
403               3.3.90.30.00.00         Material de consumo                                 01.001 
409               3.3.90.32.00.00         Material, bem serviço distribuição gratuita   01001 
410               3.3.90.32.00.00       Material, bem serviço distribuição gratuita   31111 
07.004.12.365.0019.2079             Manutenção do ensino Infantil 
425              3.3.90.30.00.00         Material de consumo                                   01001 
431            3.3.90.32.00.00           Material, bem serviço distribuição gratuita    01001  
432            3.3.90.32.00.00           Material, bem serviço distribuição gratuita    31111 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  
 

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual.  

 
§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 
§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, 
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

 
§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 

deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução 
do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

16.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de 
cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma. 

 
16.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar 

que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas na Ata 
de Registro de Preços. 

16.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata 
de Registro de Preço, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato. 

 
16.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias úteis, salvo disposição expressa 
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em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
 
16.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão 

da Autorização de Fornecimento pela Divisão de Compras. 
 
16.6 – Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no 

Edital seus anexos e as normas contidas na Lei nº 8.666/93. 
 
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo 

indicadas, para todos os fins e efeitos de direito. 
 
Lidianópolis-PR, 26 de agosto de 2020 
 
 

 
____________________________ 

Adauto Aparecido Mandu 
Prefeito Municipal 

Contratante 

______________________________ 
IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME 

Representante Legal 

 
 
 

_______________________________ 
NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI 

Representante Legal 
 
 

________________________________________ 
      BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS 

 NUTRICIONAIS EIRELI EPP 
Representante Legal 

 
 
      

________________________________________ 
 MAQUEA & MAQUEA LTDA - EPP      

Representante Legal 
 

________________________________________ 
Peterson Rocha da Silva - M.E  

Representante Legal 

Testemunhas:    
                                                                   

 
_________________________                                   _________________________ 

Assinatura e CPF                              Assinatura e CPF 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2020 
 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 
Aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2020, nas dependências da Prefeitura do MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS, o Exmo. 
Prefeito, Sr. Adauto Aparecido Mandu, brasileiro, divorciado, agricultor, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.754.147-7-
SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 222.571.968-30, residente e domiciliado na Vila Rural II (Sebastião Coelho do Carmo), Quadra 4, 
Lote 1, Lidianópolis-PR, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas alterações, subsidiariamente das normas da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, da Lei Municipal nº 586/2011, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão ELETRÔNICO nº 38   /2020, RESOLVE registrar os preços para futura, aquisição de Placas de 
Sinalização Viária de acordo com as necessidades do Município de Lidianópolis, para o período de 12 (doze) meses, TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com o seguinte:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços visando a aquisição de Placas de Sinalização Viária de acordo com as 
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necessidades do Município de Lidianópolis, para o período de 12 (doze) meses, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, em 
conformidade com as especificações previstas no Anexo I.  

 
1.2 - Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata, a empresa: SIMONE AMADEU DA 

SILVA ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Tupã-SP, na Rua Tupis, nº 177, CEP 17.601-030, inscrita no 
CNPJ sob o nº18.735.711/0001-70, neste ato representada pelo Sr. Simone Amadeu da Silva, brasileiro, portador da Cédula de 
Identidade RG 42017341, inscrito no CPF sob o nº 351.628.498-63, residente e domiciliado na Rua Lemeda Manchester, nº 411, na 
cidade de Tupã-SP, com os preços dos itens abaixo relacionados: 

 

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 Placa NOMENCLATURA DE RUAS 
Conjunto de duas placas 50 x 20 cm 
(cada) Confeccionada em chapa de 
aço galvanizada #18, frente e verso 
revestida com dizeres e símbolos em 
película grau GT/GT. Fixada em su 

CN SINAL 
CONFORME 
EDITAL 

93,00 R$ 120,00 R$ 11.160,00 

1 Placa PARE Placa octogonal L = 50 
cm Confeccionada em chapa de aço 
galvanizada #18, frente revestida com 
dizeres e símbolos em película grau 
GT/GT, verso em pintura eletrostática 
(preto fosco). 

CN SINAL 
CONFORME 
EDITAL 

4,00 R$ 140,00 R$ 560,00 

1 Placa PREFERENCIAL Placa 
triangular L = 75 cm Confeccionada 
em chapa de aço galvanizada #18, 
frente revestida com dizeres e 
símbolos em película grau GT/GT, 
verso em pintura eletrostática (preto 
fosco 

CN SINAL 
CONFORME 
EDITAL 

44,00 R$ 150,00 R$ 6.600,00 

1 Placa QUEBRA MOLA Placa 
quadrada = 50 x 50 cm 
Confeccionada em chapa de aço 
galvanizada #18, frente revestida com 
dizeres e símbolos em película grau 
GT/GT, verso em pintura eletrostática 
(preto fosco 

CN SINAL 
CONFORME 
EDITAL 

64,00 R$ 140,00 R$ 8.960,00 

1 Placa VELOCIDADE PERMITIDA “30 
KM/H” Placa redonda Ø = 50 cm 
Confeccionada em chapa de 
revestida com dizeres e símbolos em 
película grau GT/GT, verso em 
pintura eletrostática (preto fosco). 
Fixada em 

CN SINAL 
CONFORME 
EDITAL 

45,00 R$ 150,00 R$ 6.750,00 

Valor Total - R$ 34.030,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DO OBJETO 
 
Os materiais descritos neste Edital e seus Anexos serão solicitados de ACORDO COM AS NECESSIDADES 

do Município de Lidianópolis, mediante emissão de Autorização de Fornecimento expedida pela Divisão de Compras. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL 
 

CONTRATADA deverá retirar a Autorização de Fornecimento no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação enviada pela Divisão de Compras do Departamento de Administração, no endereço constante no preâmbulo 
deste Edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
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5.1 – Os produtos, objeto desta licitação deverá ser de EXCELENTE QUALIDADE obedecendo às normas 

técnicas controle de qualidade aplicáveis ao caso e atender estritamente as descrições dos itens constantes no ANEXO I. 
 
5.2 – A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os atender de acordo 

com este edital, poderá incorrer nas sanções administrativas previstas no Art. 7º, “caput” da Lei nº 10.520/2002.  
 
5.3 – A entrega SERÁ DE FORMA PARCELADA e efetuada no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a contar 

da data de recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, entregue no local determinado, 
acompanhado da Nota Fiscal, diretamente a COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. 

 
5.4 – O objeto da presente licitação será recebido: 
d) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e, sendo 

atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter definitivo; 
e) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos; 
f) Serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das constantes no 

ANEXO I e das MARCAS, apresentadas na proposta, devendo a sua substituição ocorrer na forma e 
prazos definidos no item 5.5 abaixo. 

 
5.5 – Caso o(s) objeto(s) seja(m) considerado(s) INSATISFATÓRIO(S), será lavrado termo de recusa, no qual 

se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo abaixo fixado: 
 
c) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
 
d) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou rescindir 

a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
 

6.1 – Os preços ajustados para a execução do objeto deste pregão são os constantes da Ata de Registro de 
Preços e serão fixos e passíveis de recomposição. 

 
6.2 – O preço deverá ser fixo equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta para pagamento 

na forma prevista no Edital. 
6.3 – Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem 

quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos etc. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS 
  

A revisão dos preços deverá seguir às condições impostas no item 18 do Edital. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

8.1 – O pagamento à empresa a ser contratada será em até 30(trinta) dias após a efetiva entrega do objeto, 
mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta Municipalidade e prova de 
regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais. 

 
8.2 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão 

geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
 
8.3 – O Município de Lidianópolis poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 

ou indenizações devidas pela contratada, nos termos deste Edital. 
 
8.4 – O Município de Lidianópolis fará as retenções de acordo com a legislação vigente ou exigirá a 

comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 
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8.5 – Na hipótese de atraso no pagamento da nota fiscal, desde que devidamente atestada, o valor devido pelo 
Município de Lidianópolis poderá ser atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação do 
INPC-IBGE. 

 
8.6 – A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença 

percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
I – Do Fornecedor Registrado: 
 

h) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração; 
i) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência da 

presente ata, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento; 

j) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, 
pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais 
disposições do CDC; 

k) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente contrato; 

l) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como 
pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega; 

m) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2020 que deu 
origem ao presente instrumento; 

n) Obriga-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE, todas as informações relativas ao fornecimento 
do objeto. 

II – Do Órgão Gerenciados: 
 

h) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços; 
i) Promover o apontamento no dia do recebimento dos materiais, bem como efetuar os pagamentos devidos, 

nos prazos determinados; 
j) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de materiais para os fins previstos 

nesta Ata e na Autorização de Fornecimento; 
k) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento da contratação; 
l) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos 

de sua responsabilidade; 
m) Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da entrega do objeto e de tudo dará ciência à 
Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

n) A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA 
pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na 
execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de 
Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a 
plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução. Fica designada para 
fiscalização/gestão dos contratos/atas de registro de preços a Srª Regiane Corrêa, nomeada pela Portaria nº 2.528, de 17 de julho 
de 2019.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

12.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos: 
 

g) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira; 
h) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de 

caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado; 
i) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração; 
j) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem como desta Ata; 
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k) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada; 
l) Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 

As penalidades serão às condições impostas no item 21 do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da 
Comarca de Ivaiporã, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da dotação específica, a 
saber: 

 
03                  Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Indústria e Comércio 
03.003           Departamento de Serviços Gerais 
03.003.04.122.0004.2014              Manutenção do DETRAN/PR - LOCAL 
54                  3.3.90.30.00.00      Material de Consumo                              01001 
55                  3.3.90.30.00.00      Material de Consumo                              01.509 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  
 

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual.  

 
§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 
§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, 
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

 
§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 

deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução 
do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

16.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de 
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cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma. 
 
16.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar 

que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas na Ata 
de Registro de Preços. 

 
16.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata 

de Registro de Preço, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato. 
 
16.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias úteis, salvo disposição expressa 

em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
 
16.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão 

da Autorização de Fornecimento pela Divisão de Compras. 
 
16.6 – Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no 

Edital seus anexos e as normas contidas na Lei nº 8.666/93. 
 
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo 

indicadas, para todos os fins e efeitos de direito. 
 
Lidianópolis-PR, 28 de agosto de 2020 
 

 
 

_____________________________                     _______________________________ 
Adauto Aparecido Mandu                               SIMONE AMADEU DA SILVA ME 

Prefeito Municipal                                                   Representante Legal 
Contratante                                                             Contratada 

 
 

Testemunhas: 
 
 

_________________________                                   _________________________ 
Assinatura e CPF                              Assinatura e CPF 

 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59/2020 
 
 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
 
Aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2020, nas dependências da Prefeitura do MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS, o Exmo. 
Prefeito, Sr. Adauto Aparecido Mandu, brasileiro, divorciado, agricultor, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.754.147-7-
SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 222.571.968-30, residente e domiciliado na Vila Rural II (Sebastião Coelho do Carmo), Quadra 4, 
Lote 1, Lidianópolis-PR, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas alterações, subsidiariamente das normas da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, da Lei Municipal nº 586/2011, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão ELETRÔNICO nº 039    /2020, RESOLVE registrar os preços para futura, aquisição de nitrogênio líquido, 
bem como materiais para inseminação, com fornecimento parcelado para o período de 12 (doze) meses, a fim de prover a 
manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com o seguinte:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços visando a aquisição de nitrogênio líquido, bem como materiais para 
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inseminação, com fornecimento parcelado para o período de 12 (doze) meses, a fim de prover a manutenção da Secretaria 
Municipal de Agricultura, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I.  

 
1.2 - Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata, a empresa: E A BORSATO EIRELI, 

pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Campo Mourão-PR, na Av. Irmãos Pereira, nº 369, CEP 84301-010, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.257.746/0001-24, neste ato representada pelo Sr. Edmilson Antônio Borsato, brasileiro, portador da 
Cédula de Identidade RG 3.253.066-4, inscrito no CPF sob o nº 507.769.759-00, residente e domiciliado na Av. Irmãos Pereira, nº 
369, na cidade de Campo Mourão-PR, com os preços dos itens abaixo relacionados: 

 

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 Termometro Digital ALTA ALTA 2,00 R$ 24,73 R$ 49,46 

1 Cortador de palhetas universal, 
medindo 10,5 cm x 5,5 cm, peso 50 
gramas, material plástico, cor cinza. 

 BOVITEC  
BOVITEC 

2,00 R$ 28,57 R$ 57,14 

1 Bainha importadas francesas, com 50 
unidades cada pacote, material 
plástico. 

IMV IMV 5,00 R$ 20,13 R$ 100,65 

1 Semem Girolando Sexado Sheik Fiv Class 
Sheik Fiv Class 

30,00 R$ 104,00 R$ 3.120,00 

1 Semem Girolando Jagunço IV 
Jagunço IV 

30,00 R$ 17,00 R$ 510,00 

1 Semem Jersey Sexado MOON MOON 20,00 R$ 88,50 R$ 1.770,00 

1 Semem Holandes Sexado NATE NATE 30,00 R$ 81,00 R$ 2.430,00 

1 Semem Holandes NATE NATE 30,00 R$ 19,00 R$ 570,00 

1 Semem de Nelore Palatium Palatium 10,00 R$ 18,00 R$ 180,00 

Valor Total - R$ 8.787,25 
 

Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata, a empresa: NITROTEC COMERCIO DE 
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cascavel-PR, na Rua Pio 
XII, nº 1847, CEP 85801-210, inscrita no CNPJ sob o nº 09.492.811/0001-21, neste ato representada pelo Sr. Danilo Aparecido 
Borella, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG 23.227.148-3, inscrito no CPF sob o nº 247.853.168-29, residente e 
domiciliado na Rua 40, nº 2174, na cidade de Barretos-SP, com os preços dos itens abaixo relacionados: 

 

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 NITROGENIO LIQUIDO Marca Própria 
nitrogênio liquido  

1.000,00 R$ 6,90 R$ 6.900,00 

1 Luva especial para palpação 
retal, 5 dedos, com 100 unidades 
cada caixa, material polietileno 
reciclável, cor salmão. 

Marca própria luva  10,00 R$ 40,00 R$ 400,00 

1 Aplicador universal importado, 
medindo 44,5 cm x 0,5 cm, peso 
50 gramas, material inox. 

wago aplicador  2,00 R$ 120,00 R$ 240,00 

Valor Total - R$ 7.540,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DO OBJETO 
 
Os materiais descritos neste Edital e seus Anexos serão solicitados de ACORDO COM AS NECESSIDADES 

do Município de Lidianópolis, mediante emissão de Autorização de Fornecimento expedida pela Divisão de Compras. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 

4.1 – Os produtos, objeto desta licitação deverá ser de EXCELENTE QUALIDADE obedecendo às normas 
técnicas controle de qualidade aplicáveis ao caso e atender estritamente as descrições dos itens constantes no ANEXO I. 

 
4.2 – Os materiais, quando possível, deverão estar dentro dos padrões da ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária), conforme o caso. 
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4.3 – A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os atender de acordo 

com este edital, poderá incorrer nas sanções administrativas previstas no Art. 7º, “caput” da Lei nº 10.520/2002.  
 
4.4 – A entrega SERÁ DE FORMA PARCELADA e efetuada no prazo máximo de até 10 (dez) dias, a contar 

da data de recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras, entregue no local determinado, 
acompanhado da Nota Fiscal, diretamente a COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. 

 
4.5 – O objeto da presente licitação será recebido: 
g) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e, sendo 

atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter definitivo; 
h) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos; 
i) Serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das constantes no 

ANEXO I e das MARCAS, para os itens constantes do Anexo I e quando possível, para medalhas e 
troféus, apresentadas na proposta, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item 
5.5 abaixo. 

 
4.6 – Caso o(s) objeto(s) seja(m) considerado(s) INSATISFATÓRIO(S), será lavrado termo de recusa, no qual 

se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo abaixo fixado: 
 
e) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 
f) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou rescindir 

a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS 
 

5.1 – Os preços ajustados para a execução do objeto deste pregão são os constantes da Ata de Registro de 
Preços e serão fixos e passíveis de recomposição. 

 
5.2 – O preço deverá ser fixo equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta para pagamento 

na forma prevista no Edital. 
 
5.3 – Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem 

quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos etc. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS 
  

A revisão dos preços deverá seguir às condições impostas no item 18 do Edital. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

7.1 – O pagamento à empresa a ser contratada será em até 30(trinta) dias após a efetiva entrega do objeto, 
mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta Municipalidade e prova de 
regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais. 

 
7.2 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão 

geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
 
7.3 – O Município de Lidianópolis poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 

ou indenizações devidas pela contratada, nos termos deste Edital. 
 
7.4 – O Município de Lidianópolis fará as retenções de acordo com a legislação vigente ou exigirá a 

comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 
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7.5 – Na hipótese de atraso no pagamento da nota fiscal, desde que devidamente atestada, o valor devido pelo 
Município de Lidianópolis poderá ser atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação do 
INPC-IBGE. 

 
7.6 – A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença 

percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
I – Do Fornecedor Registrado: 
 

o) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração; 
p) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência da 

presente ata, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento; 

q) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, 
pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais 
disposições do CDC; 

r) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente contrato; 

s) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como 
pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega; 

t) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2020 que deu 
origem ao presente instrumento; 

u) Obriga-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE, todas as informações relativas ao fornecimento 
do objeto. 

 
II – Do Órgão Gerenciados: 
 

o) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços; 
p) Promover o apontamento no dia do recebimento dos materiais, bem como efetuar os pagamentos devidos, 

nos prazos determinados; 
q) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de materiais para os fins previstos 

nesta Ata e na Autorização de Fornecimento; 
r) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento da contratação; 
s) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos 

de sua responsabilidade; 
t) Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da entrega do objeto e de tudo dará ciência à 
Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

u) A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA 
pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na 
execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de 
Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a 
plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução. Fica designada para 
fiscalização/gestão dos contratos/atas de registro de preços a Srª Regiane Corrêa, nomeada pela Portaria nº 2.528, de 17 de julho 
de 2020.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

10.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos: 
 

m) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira; 
n) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de 

caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado; 
o) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração; 
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p) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem como desta Ata; 
q) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada; 
r) Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
 

As penalidades serão às condições impostas no item 21 do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da 
Comarca de Ivaiporã, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da dotação específica, a 
saber: 
 
09.003.20.606.0032.2054.3.3.90.30.00.00 – 500 
09.003.20.606.0032.2054.3.3.90.52.00.00 – 504 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  
 

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual.  

 
§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 
§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, 
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

 
§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 

deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução 
do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

15.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de 
cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma. 

 
15.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar 

que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas na Ata 
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de Registro de Preços. 
 
15.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata 

de Registro de Preço, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato. 
 
15.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias úteis, salvo disposição expressa 

em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
 
15.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão 

da Autorização de Fornecimento pela Divisão de Compras. 
 
15.6 – Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no 

Edital seus anexos e as normas contidas na Lei nº 8.666/93. 
 
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo 

indicadas, para todos os fins e efeitos de direito. 
 
Lidianópolis-PR, 28 de agosto de 2020 
 
 

 
_____________________________                     _______________________________ 

Adauto Aparecido Mandu                                    E A BORSATO EIRELI 
Prefeito Municipal                                                   Representante Legal 

Contratante                                                             Contratada 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME 

Representante Legal 
Contratada 

 
Testemunhas:    
                             
                                          

 
_________________________                                   _________________________ 

Assinatura e CPF                              Assinatura e CPF 
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 
 

AVISO DE SUSPENSÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2020 
 

O Município de Lidianópolis, Estado do Paraná, por intermédio do seu Prefeito Municipal, Sr. Adauto 
Aparecido Mandu, torna público que a sessão pública da licitação supramencionada que tem por objeto a Aquisição de 
Equipamentos para a Unidade Básica de Saúde de acordo com a Resolução SESA nº 773/2019, para o Município de 
Lidianópolis durante período de 12 meses, a qual se realizaria no dia 11 de setembro de 2020, às 09h00min foi SUSPENSA. 
A razão para tanto está relacionado a falhas no termo de referência do edital, a qual, com cautela, será analisada pela Pregoeira. 

 
A nova data de abertura será oportunamente comunicada as empresas interessadas. 
 

Lidianópolis-PR, 10 de setembro de 2020. 
 

 
Adauto Aparecido Mandu 

Prefeito Municipal  
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Em anexo: 
 
REMUME 2020 
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