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Nome do RepresentanteEmpresas CNPJ / CPF CPFAGN FRIOS LTDA 85.322.840/0001-23 EDILSON ANTONIO BOARETO 621.395.099-00DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI ME 19.167.682/0001-50 MATEUS DELAZERI 058.543.219-80JUAREZ CHIODELLI - ME 03.303.604/0001-03 JUAREZ CHIODELLI 016.199.879-88MERCADO MUNARI LTDA ME 10.878.273/0001-97 ANTONIO CARLOS DA SILVA STEFANES590.834.339-00SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 27.236.987/0001-02 SILVIO MELO WALTRICK 050.271.849-80TATIELLE BUENO ALVES ME 35.193.845/0001-25 AIRTON SILVA DA MOTTA 947.328.769-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 13/2020No dia 14 do mês de Setembro do ano de 2020, o MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         , Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídicade direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.939.471/0001-24, com sede administrativa localizada na RUA 31 DE MARCO 1050                    ,bairro CENTRO, CEP nº. 89660-000, nesta cidade de Lacerdópolis/SC, neste ato representado pelo(a) PREFEITO, o Sr(a). SERGIO LUIZCALEGARI, inscrito no CPF sob o nº. 596.847.989-20, no uso das atribuições de seu cargo e, nos termos do art. 15, da Lei Federal 8.666/93 eDecreto Federal nº. 7.892/2013, Decreto Municipal nº 024/2011, e, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificaçãodas propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL nº. 16/2020 Processo Licitatório nº 31/2020. RESOLVE: registrar o(s) preço(s) da(s)empresa(s), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) por item, observadas as condições do edital que integra este instrumento deregistro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:1. DO OBJETO E DO PREÇO UNITÁRIO E TOTALNome da Empresa ItensCódigo1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e possíveis contratações, com pedidos parcelados de:AGN FRIOS LTDA10750 30, 34, 66, 77, 83, 119DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI ME10857 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 28, 29, 37,38, 40, 44, 52, 54, 56, 57, 63, 82, 85, 86, 96, 97, 98,100, 102, 113, 121, 132JUAREZ CHIODELLI - ME9203 1, 7, 8, 9, 10, 19, 24, 25, 26, 27, 31, 49, 50, 51, 59,60, 61, 64, 65, 67, 78, 79, 80, 81, 84, 87, 88, 104,105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 117, 118, 122,131MERCADO MUNARI LTDA ME8897 12, 18, 21, 35, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 53, 55, 62,68, 71, 89, 90, 92, 99, 101, 109, 114, 115, 123, 124,125, 126, 127, 128, 129, 133SILVIO MELO WALTRICK 0502718498010658 72, 73, 74, 75, 76, 95, 116TATIELLE BUENO ALVES ME10858 13, 17, 32, 33, 36, 39, 58, 69, 70, 103, 120

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  8897  -  MERCADO MUNARI LTDA ME12 KG FRIBAZZ 200,000 21,4400 4.288,00Carne Bovina tipo Paleta (Kg) de boa qualidade inspecionada (SIM,SIE, SIF), congelada, com cor, cheiro e sabor próprios; isenta deossos e cartilagens; acondicionada em embalagens primárias deplástico atóxico, próprias para alimentos, e devidamente seladas,identificadas com data de manipulação e validade; pesando 1 kg.18 PCT ALCAFOODS 80,000 14,5000 1.160,00Bolinhas de Milho com chocolate 500 gramas, semolina de milho,enriquecida com ferro e ácido, açúcar, cacau em pó, leite de vacaem pó, oleína de palma, açúcar invertido, manteiga de cacau, liquorde cacau, complexo vitamínico, enriquecido c vitaminas, corantes,aroma idêntico ao natural de chocolate e baunilha, antioxidantelecitina de soja, regulador de acidez bicarbonato de sódio.21 PCT NESCAFE 300,000 6,4500 1.935,00Café solúvel granulado descafeínado embalagem de 50 gramas35 UN URBANO 60,000 6,2000 372,00Farinha de arroz 1 kg41 LT MARATA 50,000 7,1500 357,50Farinha láctea (210gr)42 KG REI DA MESA 180,000 7,8800 1.418,40Feijão preto tipo 1 (Kg)43 PCT LEVESAT 30,000 9,9900 299,70Fermento biológico gelado (saccharomyces cerevisiae) 60 gramasembalagem com 4 unidades de 15 gramas cada45 PCT NATURALE 60,000 21,1000 1.266,00Granola 1 kg, mix de cereal, aveia em flocos, farinha de arroz,farinha de soja, fibra de trigo, açúcar cristal, açúcar mascavo, oleínade palma, castanha do Pará, castanha de caju, linhaça, cacau empó, coco ralado, uva passa, sal, amidos, corantes e antioxidantes,sabores diversos.
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  8897  -  MERCADO MUNARI LTDA ME46 KG CPZAL FRUTAS 60,000 11,2800 676,80Inhame KG, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesõesde origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas47 UN FRIMESA 300,000 6,4500 1.935,00Iogurte com polpa de fruta 01 litro)48 UN AURORA 100,000 9,1500 915,00vIogurte com poupa de fruta sem lactose (830 ml)53 LT LEITBOM 600,000 5,1500 3.090,00Leite especial sem lactose (embalagem tetra park com 01 litro)55 PCT NORDESTE 150,000 4,6000 690,00Macarrão com ovos tipo cabelo de anjo (500 g)62 UN FRIZZO 100,000 10,9200 1.092,00Manteiga (200 g)68 PCT REALTA 20,000 11,9700 239,40Mix para bolo sem glúten embalagem 400 gramas71 DZ QUESTOSI 200,000 6,9900 1.398,00Ovos de galinha, médios, frescos, limpos, sem rachaduras,manchas ou deformações, isentos de sujidades e fungos.Embalagem com data e aviário de origem, com registro deinspeção.89 UN NONOMORO 100,000 13,0000 1.300,00Vinagre tinto colonial ( 02 litros)90 PCT LIANE 50,000 6,8900 344,50Bolacha Maria sem lactose pct 400 gramas92 PCT SS 40,000 12,2900 491,60Granola sem glúten e sem lactose 200 gramas99 PCT MARILAN 200,000 5,7500 1.150,00Bolacha tipo Maisena integral pacote 400 gramas101 PCT BARILA 100,000 5,9800 598,00Macarrão Mini Pena - Massa alimentícia de sêmola de trigo, comovos, mini penne: contém semolina de trigo enriquecida com Ferroe Ácido Fólico, ovos, corante betacaroteno e vitaminas B1, B2 e B3.Embalagem 500 gramas.109 KG CPZAL FRUTAS 80,000 4,9600 396,80Aipim, descascado e embalado, congelado, de 1ª qualidade, firme eintacta, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações ecortes, esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes,devendo ser bem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas oularvas114 UN QUALY 20,000 7,9800 159,60Margarina sem lactose, com 35% de lipídeos, com ou sem sal, 500gramas115 UN TIROL 80,000 9,5500 764,00Queijo sem lactose, embalagem 150 gramas123 UN ALCAFOODS 80,000 6,9000 552,00Flocos de Milho sem açúcar - 500 gramas, milho, amido de milho,sal, oleína de palma, enriquecido c vitaminas, corantes, aromaidêntico ao natural de chocolate e baunilha, antioxidante lectina desoja, regulador de acidez bicarbonato de sódio.124 PCT KANTY 40,000 10,7500 430,00Feijão Branco tipo 1, classe branco - pact cm 500 gramas125 PCT KANTY 40,000 9,3000 372,00Ervilha seca partida, tipo 2 - pact com 500 gramas126 PCT KANTY 40,000 8,9900 359,60Grão de Bico - pacote de 400 gramas127 KG APTI 50,000 90,0000 4.500,00Gelatina em pó, incolor, sem sabor - embalagem de 01 kg128 PCT SS 40,000 12,8000 512,00Quinoa de Grão Integral Orgânica (Chenopodium Quinoa): quinoaem grão de 1ª qualidade embalagem de 200 gramas129 PCT SS 20,000 14,0000 280,00Quinoa flocos: flocos de quinoa branca de 1ª qualidade embalagemde 250 gramas133 UN BECEL 60,000 6,0000 360,00Margarina Vegetal com ômega 06: Água, óleo vegetal, sal, cloretode potássio, vitaminas A e E, emulsificantes mono e diglicerídos deácidos graxos e poliglicerol polirricinoleato, conservadores benzoatode sódio e sorbarto de potássio, acidulante ácido cítrico.aromatizante, sequestrante edta cálcio dissódico, corantes urucume cúrcuma e antioxidantes tbhq, bht e ácido cítrico. //não contémgluten //alérgicos: contém derivados de soja. 33.702,90TotalItem Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  9203  -  JUAREZ CHIODELLI - ME1 UN JUAREZ CHIODELL 250,000 5,9500 1.487,50Abacaxi fruta in natura in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta,sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas7 KG JUAREZ CHIODELL 1.600,000 2,9700 4.752,00Banana (Kg) in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesõesde origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas8 KG JUAREZ CHIODELL 700,000 3,9000 2.730,00Batata (Kg) in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesõesde origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  9203  -  JUAREZ CHIODELLI - ME9 KG JUAREZ CHIODELL 80,000 10,0000 800,00Batata salsa, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesõesde origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas10 KG JUAREZ CHIODELL 80,000 2,9900 239,20Beterraba, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões deorigem física ou mecânica, perfurações e cortes, esmagamentos,com tamanho e coloração uniformes, devendo ser bemdesenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas.19 UN JUAREZ CHIODELL 100,000 4,8000 480,00Brócolis, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões deorigem física ou mecânica, perfurações e cortes, esmagamentos,com tamanho e coloração uniformes, devendo ser bemdesenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas.24 KG JUAREZ CHIODELL 200,000 9,4700 1.894,00Caqui Fuyi, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesõesde origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas25 KG JUAREZ CHIODELL 130,000 4,9000 637,00Cebola in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões deorigem física ou mecânica, perfurações e cortes, esmagamentos,com tamanho e coloração uniformes, devendo ser bemdesenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas26 KG JUAREZ CHIODELL 200,000 3,9000 780,00Cenoura, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões deorigem física ou mecânica, perfurações e cortes, esmagamentos,com tamanho e coloração uniformes, devendo ser bemdesenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas.27 PCT JUAREZ CHIODELL 80,000 5,3500 428,00Cenoura baby, embalagem 250 gramas embalagem com  in natura,de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física oumecânica, perfurações e cortes, esmagamentos, com tamanho ecoloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isento desujidades, parasitas ou larvas31 UN JUAREZ CHIODELL 100,000 4,9500 495,00Couve-flor, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesõesde origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas.49 KG JUAREZ CHIODELL 100,000 18,9000 1.890,00Kiwi, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões deorigem física ou mecânica, perfurações e cortes, esmagamentos,com tamanho e coloração uniformes, devendo ser bemdesenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvaskg50 KG JUAREZ CHIODELL 200,000 3,8000 760,00Laranja comum in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, semlesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas ( Kg)51 KG JUAREZ CHIODELL 200,000 4,9000 980,00Laranja Lima kg, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, semlesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas59 KG JUAREZ CHIODELL 500,000 6,8500 3.425,00Maçã Fuji  in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões deorigem física ou mecânica, perfurações e cortes, esmagamentos,com tamanho e coloração uniformes, devendo ser bemdesenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas60 KG JUAREZ CHIODELL 180,000 4,9500 891,00Mamão fruta in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesõesde origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas61 KG JUAREZ CHIODELL 300,000 6,9500 2.085,00Manga Palmer fruta in natura (Kg) in natura, de 1ª qualidade, firmee intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações ecortes, esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes,devendo ser bem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas oularvas64 KG JUAREZ CHIODELL 1.000,000 1,9000 1.900,00Melancia fruta in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, semlesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas65 UN JUAREZ CHIODELL 300,000 8,9400 2.682,00Melão tipo Sapo Unidade fruta in natura de 1ª qualidade, firme eintacta, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações ecortes, esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes,devendo ser bem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas oularvas (com peso aproximado de 2Kg a unidade)67 UN JUAREZ CHIODELL 400,000 6,9000 2.760,00Milho verde espiga (bandeja 5 unidades)78 KG JUAREZ CHIODELL 50,000 9,9500 497,50Pera fruta in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões deorigem física ou mecânica, perfurações e cortes, esmagamentos,com tamanho e coloração uniformes, devendo ser bemdesenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  9203  -  JUAREZ CHIODELLI - ME79 KG JUAREZ CHIODELL 20,000 15,9000 318,00Pimentão amarelo kg, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta,sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas80 KG JUAREZ CHIODELL 10,000 15,9000 159,00Pimentão Vermelho kg, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta,sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas81 KG JUAREZ CHIODELL 30,000 5,9500 178,50Pimentão Verde kg, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, semlesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas84 UN JUAREZ CHIODELL 100,000 3,8500 385,00Repolho in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões deorigem física ou mecânica, perfurações e cortes, esmagamentos,com tamanho e coloração uniformes, devendo ser bemdesenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas87 KG JUAREZ CHIODELL 350,000 4,9000 1.715,00Tomate, in natura, madura de 1ª qualidade, firme e intacta, semlesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas88 KG JUAREZ CHIODELL 100,000 9,8000 980,00Vagem kg, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesõesde origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas104 MÇ JUAREZ CHIODELL 80,000 2,9500 236,00Tempero verde in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, semlesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas105 KG JUAREZ CHIODELL 50,000 3,5000 175,00Batata doce, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesõesde origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas.106 UN JUAREZ CHIODELL 40,000 3,1000 124,00Abóbora Cabotiá, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, semlesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas107 KG JUAREZ CHIODELL 60,000 3,8500 231,00Abobrinha verde, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, semlesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas.108 UN JUAREZ CHIODELL 200,000 2,4000 480,00Alface lisa ou crespa, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta,sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas110 KG JUAREZ CHIODELL 100,000 11,5000 1.150,00Pêssego, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões deorigem física ou mecânica, perfurações e cortes, esmagamentos,com tamanho e coloração uniformes, devendo ser bemdesenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas111 KG JUAREZ CHIODELL 200,000 3,9500 790,00Banana prata, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, semlesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas kg112 KG JUAREZ CHIODELL 80,000 3,8500 308,00Chuchu, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões deorigem física ou mecânica, perfurações e cortes, esmagamentos,com tamanho e coloração uniformes, devendo ser bemdesenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas.117 KG JUAREZ CHIODELL 200,000 5,4300 1.086,00Tangerina poncã, in natura, madura de 1ª qualidade, firme e intacta,sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas118 MÇ JUAREZ CHIODELL 100,000 2,9500 295,00Couve Manteiga folhas, maços, in natura, de 1ª qualidade, firme eintacta, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações ecortes, esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes,devendo ser bem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas oularvas, maço122 UN JUAREZ CHIODELL 40,000 4,9000 196,00Acelga in natura,UNI de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesõesde origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  9203  -  JUAREZ CHIODELLI - ME131 UN JUAREZ CHIODELL 60,000 3,8500 231,00Repolho Roxo, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, semlesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas. 41.630,70TotalItem Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  10658  -  SILVIO MELO WALTRICK 0502718498072 KG WALTRICK 150,000 13,8000 2.070,00Pão francês fresco73 KG WALTRICK 450,000 16,5000 7.425,00Pão Francês integral (Kg)74 KG WALTRICK 100,000 14,4000 1.440,00Pão tipo mini cachorro quente (kg)75 PCT WALTRICK 150,000 9,8500 1.477,50Pão fatiado (500gr)76 PCT WALTRICK 400,000 8,3000 3.320,00Pão integral fatiado (500gr)95 PCT WALTRICK 60,000 6,9000 414,00Farinha de Rosca: ingredientes pão torrado. Deverá conter data defabricação e data de validade. Embalagem 500 gramas116 UN WALTRICK 50,000 15,1400 757,00Pão sem glúten (aipim ou abóbora ou batata doce ou cenoura)embalagem 500 gramas 16.903,50TotalItem Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  10750  -  AGN FRIOS LTDA30 KG  Sublimesul 400,000 7,4500 2.980,00Cortes de frango coxa e sobrecoxa (Kg) em pedaços, resfriados,inspecionado, de primeira qualidade, embalado em embalagensplásticas que contenham a identificação do produto data defabricação, prazo de validade, registro de inspeção.34 PCT  Lar 100,000 3,9400 394,00Ervilha congelada (300 g)66 PCT   Golden Foods 60,000 4,7000 282,00Milho congelado (300 g)77 KG  Sublimesul 350,000 12,3000 4.305,00Peito de frango sem osso em pedaços, resfriados, inspecionado, deprimeira qualidade, embalado em embalagens plásticas quecontenham a identificação do produto data de fabricação, prazo devalidade, registro de inspeção. (Kg)83 KG  Garcia 200,000 30,3000 6.060,00Queijo mozzarella fatiado119 PCT  Rio Vivo 100,000 157,0000 15.700,00Filé de peixe, tipo Tilápia pacotes com 05 kg: tipo filé, semespinhos, cortado em pedaços, congelados, inspecionado, de 1ªQualidade, embalado em embalagens plásticas que contenhamidentificação do produto, data de fabricação e validade, lote, registrode inspeção 29.721,00TotalItem Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  10857  -  DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI ME2 KG   decasa 40,000 10,9900 439,60Açucar mascavo3 UN  cc 60,000 4,6400 278,40Alho (pct 150 g) natura in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta,sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas4 UN   daju 40,000 4,2500 170,00Amido de milho 500 gr5 PCT   caxanga 100,000 21,9800 2.198,00Arroz parboilizado tipo I 5 kg6 PCT   safra 500,000 4,8600 2.430,00Arroz integral 1 kg (arroz integral)11 KG  filipin 300,000 33,9400 10.182,00Carne Bovina Bife de 1ª qualidade inspecionada (SIM, SIE, SIF),congelada, com cor, cheiro e sabor próprios; isenta de ossos ecartilagens; acondicionada em embalagens primárias de plásticoatóxico, próprias para alimentos, e devidamente seladas,identificadas com data de manipulação e validade; pesando 1 kg.14 UN  diana 300,000 4,9700 1.491,00Bolacha doce tipo Maria (pacote 400 gr)15 PCT  luan 100,000 4,9400 494,00Bolacha tipo rosquinha (330 gramas), sabores diversos: leite, milho,e chocolate.16 PCT  orquidea 300,000 5,9800 1.794,00Bolacha salgada integral (400 gr)20 UN  amigo 40,000 10,6500 426,00Café solúvel granulado 200 gr22 PCT  incas 30,000 1,8400 55,20Canela em rama (10gr)



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         Página: 6/10Processo Nº.: 31/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2020
Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  10857  -  DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI ME23 KG  fribaz 400,000 22,7600 9.104,00Carne bovina moída de 1ª qualidade, fresca, não podendo sercongelada, inspecionada (SIM, SIE,SIF), acondicionada emembalagem de 1Kg, identificadas com rotulo, data de fabricação evalidade. (Kg), cortes de patinho, coxão duro ou coxão mole, sempresenças de nervos ou tendões.28 CX  nobel 150,000 2,4700 370,50 Chá de Ervas Sachet (10 gramas) sabores diversos(camomila,erva-doce, hortelã)29 UN  nobel 60,000 4,9500 297,00Chá matte sabores diversos (40 gramas)37 UN  monsil 40,000 4,8900 195,60Farinha de mandioca torrada tipo 1 (Kg)38 KG  daju 100,000 3,8900 389,00Farinha de milho (kg)40 PCT  orquidea 200,000 5,4000 1.080,00Farinha de trigo especial integral (pacotes 1Kg)44 UN  apti 120,000 5,4900 658,80Fermento de pó químico 250 gr52 CX  terra viva 120,000 43,9900 5.278,80Leite integral UHT (caixa 12 un)54 UN  daju 100,000 8,3600 836,00Lentilha (400 g)56 UN   orquidea 150,000 3,4000 510,00Macarrão com ovos tipo caramujinho 500 gr57 PCT  gallo 150,000 4,7700 715,50Macarrão com ovos tipo Alfabeto (500 g)63 KG  flor de lis 50,000 5,7400 287,00Massa com ovos tipo espaguete (Kg)82 UN  prata 150,000 3,9300 589,50Polvilho azedo 500g85 KG  zizo 120,000 1,9000 228,00Sal Iodado (Kg)86 UN  prata 100,000 3,7200 372,00Sagu 500 gr96 KG   nutri 50,000 15,6000 780,00Cacau em pó: teor de Cacau 50%, pacote/kg97 PCT   orquidea 100,000 2,8900 289,00Macarrão Parafuso integral, preparado a partir de farinha de trigo,fibra de trigo integral, corantes naturais, urucum e cúrcuma. Pacote500 gramas98 UN  da serra 350,000 10,9900 3.846,50Suco de uva integral sem corantes e conservantes 1,5 litros100 UN   incas 10,000 1,9400 19,40Canela em pó: composição canela em pó pura, embalagem 30gramas102 UN  nutri 60,000 3,8400 230,40Aveia em flocos, embalagem 200 gramas113 UN  koller 20,000 1,9400 38,80Vinagre branco (750 ml)121 PCT  docesucar 200,000 13,9900 2.798,00Açúcar Cristal, tipo 1 pacote com 05 kg132 PCT  diana 300,000 6,4400 1.932,00Biscoito água e sal Farinha de Trigo Enriquecida com Ferro e ÁcidoFólico, Gordura Vegetal (Soja, Palma), Amido, Extrato de Malte,Açúcar Invertido, Sal, Fermento Biológico, Fermento QuímicoBicarbonato de Sódio (INS 500ii), Acidulante Ácido Láctico (INS270), Melhoradores de farinha Metabissulfito de Sódio (INS 223),Xilanase e Protease (INS 1101) CONTÉM GLÚTEN. 50.804,00TotalItem Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  10858  -  TATIELLE BUENO ALVES ME13 KG FRIGOFIL 120,000 16,9700 2.036,40Carne Suína tipo Bisteca (Kg) de 1ª qualidade inspecionada (SIM,SIE, SIF), congelada, com cor, cheiro e sabor próprios; isenta deossos e cartilagens; acondicionada em embalagens primárias deplástico atóxico, próprias para alimentos, e devidamente seladas,identificadas com data de manipulação e validade; pesando 1 kg.17 PCT JASMINE 50,000 8,0000 400,00Bolacha sem glúten e sem lactose, tipo cookies sabores diversos(150 g)32 PCT NUTRIOURO 40,000 1,9500 78,00Cravo da índia  (12 g)33 UN NUTRIOURO 40,000 9,6000 384,00Doce de frutas sabores diversos (1,010 kg)36 UN NUTRIOURO 100,000 3,6000 360,00Farinha de aveia (200 g)39 PCT CLARISSIMA 80,000 12,9000 1.032,00Farinha de trigo especial: Farinha de trigo especial, tipo 01, MCT0550 (pct 5 Kg)58 PCT PARATI 140,000 5,7200 800,80Macarrão integral tipo espaguete 500 gramas, farinha de trigointegral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ecorantes naturais de cúrcuma e urucum.69 UN COAMO 350,000 5,0300 1.760,50OLEO DE SOJA (900ML)70 UN OL 50,000 4,8500 242,50Orégano (100gr)103 UN NUTRIOURO 20,000 3,9700 79,40Aveia em flocos finos, embalagem 200 grmas120 UN E. VIRGEM 10,000 19,8000 198,00Azeite de oliva extra-virgem suave 500 ml, produto puro, extravirgem, 100 % puro, acidez máxima de 0,5%, uni 7.371,60Total
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2 . DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E DO REAJUSTE2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade pelo período de 12 meses, contados a partir da data de assinatura da presente Atade registro de preços.2.2. Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada.
1.2. Os quantitativos são mera expectativa de contratação. O Município de Lacerdópolis e o Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis reservam-seo direito de contratar apenas as quantidades necessárias para suprir as necessidades das Secretarias. Após o término da vigência da Ata os saldosrestantes serão desconsiderados, sem que caiba ao Fornecedor, qualquer direito de indenização ou reclamação.1.3. Integram a presente Ata de Registro de Preços o Edital de Pregão Presencial nº 16/2020, Processo Licitatório nº 31/2020 e a propostaapresentada pelo Fornecedor acima discriminado, bem como a planilha de lances ofertados pelo Fornecedor vencedor dos itens acima, conformeNORMAS ESTABELECIDAS NO RESPECTIVO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL E SEUS ANEXOS.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3.1. O gerenciamento da presente Ata caberá ao Secretário Solicitante ou pessoa designada, conforme conste no respectivo Termo de Referência,anexo ao processo.3.2. O gerenciador da presente Ata acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os preçosora registrados, sendo que serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daquelesapurados pelo Município de Lacerdópolis/Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis.3.3. Não será aceito valores superior à média dos preços conforme valores do Anexo I.3.4. Caso seja constatado, ao longo da vigência da ata, que o preço registrado, se torne muito inferior à média dos preços de mercado, e o Fornecedor,mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, será liberado do compromisso assumido, e o gerenciador da Atapoderá convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO4.1. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame licitatório,mediante prévia consulta ao Município de Lacerdópolis, observadas as exigências contidas no art. 22º, do Decreto Federal nº. 7.892/2013.
3.5. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o gerenciador procederá ao cancelamento do registro.
5. DOS PREÇOS REGISTRADOS5.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do produto registrados na presente Ata encontram-se indicados no Anexo I,observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório.6. DO CONTRATO6.1. Durante o prazo de validade da presente Ata as empresas mencionadas no item 5, a critério do Município de Lacerdópolis e do Fundo Municipal deSaúde de Lacerdópolis, serão convocadas para retirar a respectiva Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento ou formalização de Contrato,estando as obrigações assumidas vinculadas a esta Ata, devendo fazê-lo no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento daconvocação.6.2. Se a Empresa recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou formalizar o Contrato sem justificativa por escrito e aceita pelo ordenador da despesa,aplicar-se-á o disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, esujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.7 - DA DESPESA7.1. Fica dispensada a indicação de rubrica orçamentária conforme previsão contida no § 2º do art. 7º do Decreto nº 7.892/2013, o que deverá ocorrersomente quando da formalização do Contrato.8. DO PAGAMENTO, DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS ITENS8.1. Os valores a serem pagos pelos itens contratados são aqueles constantes na proposta que instrui o Processo Licitatório nº. 31/2020 - PregãoPresencial nº. 16/2020 com valor global na importância de R$ 180.133,70 (cento e oitenta mil cento e trinta e três reais e setenta centavos).8.2. Somente serão pagos os itens efetivamente contratados e entregues ao CONTRATANTE, não gerando a obrigação de aquisição de todos ositens e quantidades registradas, mas somente aqueles necessários, de acordo com as requisições do CONTRATANTE.



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         Página: 8/10Processo Nº.: 31/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/20208.3. Os pagamentos serão efetuados pelo Município de Lacerdópolis e ou Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis, em até 15 (quinze) dias após ofornecimento dos itens e entrega das Notas Fiscais, importando os valores conforme os registrados na Ata de Registro de Preços, por item fornecido,de acordo com o quantitativo solicitado e efetivamente entregue, bem como mediante apresentação do documento fiscal, atestado por servidorcompetente.8.4. Não serão pagos valores antecipadamente.8.5. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido ao Município de Lacerdópolis, com  endereço na Rua 31 de março nº 1050,CNPJ/MF 82.939.471/0001-24 ou  Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis, com endereço na Rua Sete de Setembro nº 1600, CNPJ/MF11.417.744/0001-22 e ter a mesma razão social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação.8.6. A apresentação do documento fiscal que apresentem incorreções ou contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento e serão devolvidas,isentando o Município de Lacerdópolis ou o Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis do ressarcimento de qualquer prejuízo para o fornecedor.8.7. As Notas Fiscais devolvidas pelos motivos mencionados nos item anterior serão pagas em até 10 (dez) dias da reapresentação.9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DA FISCALIZAÇÃO9.1. São obrigações do órgão gerenciador:a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço, e as especificações dos itens registrados, observada aordem de classificação indicada na licitação;b) observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bemassim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, ede aplicação de penalidades;d) consultar o Fornecedor registrado (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o produto a outro(s) órgão da AdministraçãoPública que externe a intenção de utilizar a  presente Ata;e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata;f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.9.2. A fiscalização da Ata de Registro de Preço, decorrente do Pregão Presencial nº  16/2020, Processo Licitatório nº  31/2020 será exercida peloMunicípio de Lacerdópolis / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis.10. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE10.1. O órgão participante, através de gestor próprio indicado, obrigar-se-á:a) Tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações necessárias;c) verificar a conformidade das condições registradas na presente Ata junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuaisdesvantagens verificadas;d) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;e) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas na presente Ata, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidadeou inadimplemento do particular.11. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR11.1. São obrigações do Fornecedor, além das legais e inerentes ao ramo de atividade:a) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto desta licitação a outro órgão daAdministração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata;b) fornecer os itens contratados obedecendo rigorosamente ao disposto no item 1 do Edital do Pregão nº. 16/2020 e Ata do respectivo processo;c) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referente às condiçõesfirmadas na presente Ata;d) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata;e) manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão nº. 16/2020;f) prestar os serviços no perímetro urbano do município de Lacerdópolis.



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         Página: 9/10Processo Nº.: 31/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/202012. DAS PENALIDADES12.1.  À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais, poderá sofrer, isolada ou conjuntamente, a critério doÓrgão Gerenciador e após regular processo administrativo, as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e ss., da Lei 8.666/93, atualizada.12.2. Na hipótese de adoção da sanção administrativa na forma de multa, esta será aplicada da seguinte forma:a) Caso haja alguma irregularidade relativa à qualidade física dos produtos a Administração definirá, a seu critério, o índice de gravidade e o cálculo damulta a ser atribuído à irregularidade encontrada, em percentual não superior a 10% do total dos itens atribuídos à Contratada;b) No caso de atraso na entrega dos produtos percentual de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor total do item(s), limitado a 30 (trinta)dias de atraso, quando a Administração poderá decidir pela continuidade ou rescisão contratual, em razão da inexecução total;c) Na hipótese de não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, multa equivalente a 5 % (cinco porcento) sobre o valor global atualizado do contrato;d) Nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução do contrato, multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, caracterizando-sequando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais.12.3. Incorre nas mesmas sanções quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ouapresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar oufraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.§ 1º. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração,inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 30 (trinta)  dias após a data da notificação,e, após este prazo, o débito será cobrado judicialmente.§ 2º. No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção docrédito.§ 3º. Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, podendoser esta cobrada judicialmente.§ 4º. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidadecivil derivada de perdas e danos junto à CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas.13. DAS ALTERAÇÕES13.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, as quais serão registradas por intermédiode lavratura de Termo Aditivo.13.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual oscilação de mercado ou de fato que modifique seu custo,cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto ao Fornecedor para negociar o novo valor compatível ao mercado.14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO14.1. O Fornecedor terá seu registro cancelado, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando:a) não cumprir as obrigações da presente Ata;b) não retirar a Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento e/ou formalização de Contrato no prazo estabelecido pela Administração semjustificativa aceitável;c) não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;d) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração.14.2. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execuçãocontratual, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado.15. DA PUBLICIDADE15.1. O(s) preço(s), o(s) fornecedor(s) e a(s) especificação(s) resumidas do objeto, como também, possíveis alterações da presente Ata, serãopublicadas no Mural Público Municipal.16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS16.1. Integram  presente Ata, o Processo Licitatório nº. 31/2020; o Edital do Pregão nº 16/2020 as propostas com preços e especificações.17. DO FOROFica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC, para dirimir questões oriundas desta Ata, com renúncia expressa de qualquer outro por maisprivilegiado que seja.
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