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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA 
ATENDER A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SECRETARIA DE 
ESPORTE, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE. 

Processo n.° 5428/2019-1 
Pregão Presencial n.° 025/2019 
Ata de Registro n.° 054/2019 

Entre o Município de Mairinque, por meio de sua Prefeitura, CNPJ n.° 45.944.428/0001-20, 
com sede nesta cidade - Mairinque, denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Ovidio Alexandre Azzini e Locateli, Sabbatini & 
Bianchi Ltda, CNPJ no MF n.° 04.100.655/0001-92, Inscrição Estadual n.° 
432.081.817.118, com sede na cidade de Mairinque, à Rua Ana Ney n.° 125 Casa 2 Jd. 
Cruzeiro, neste ato representada pelo Sr. Eliam Fernandes Bianchi, doravante denominada 
simplesmente DETENTORA, é lavrado opresente ajuste, nos termos do PREGÃO 
PRESENCIAL n." 025/2019, e Normas Gerais da Lei n.° 8.666/93 e alterações 
posteriores, conforme normas e condições a seguir descritas: 

CLÁUSULA 01. DO OBJETO 

1.1 Obriga-se a detentora da ata de registro de preços ao fornecimento de gênero alimentícios 
referente(s) ao(s) Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, conforme especificações, quantidades e 
condições constantes no Edital Anexo I, nesta Ata de Registro de Preços e proposta 
apresentada. 

CLÁUSULA 02. DO PREÇO REGISTRADO 

Item Código Uni. Qtde. Descrição Marca 
Valor 
Uni. 

Valor 
Total 

1 1.16.01.0002-8 KG 66 
TOMATE 	SALADA: 	tomate 	tipo 
Carmen, maduro, em perfeito estado, para 
uso em salada. 

Floriano 
R$ 

5,99 
R$ 

395,34 

2 1.16.01.0005-2 PT 600 

BISCOITO DE MILHO: salgadinho de 
milho preparado com farinha de milho 
fortificada com ferro e ácido fólico, óleos 
vegetais de girassol (70%) e palma (30%). 
Assado. Sabor queijo ou presunto (sal, 
cloreto 	de 	potássio, 	soro 	de 	leite, 
maltodextrina, 	realçador 	de 	sabor  
glutamato 	monossódico, 	aromatizante, 

Fandangos 
R$ 

2,28 
R$ 

1.368.00 

r s 
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acidulante 	ácido 	cítrico, 	antiumectante 
dióxido de silício, corante natural urucum 
e corante caramelo). Embalagens em filme 
flexível metalizado. Pacote com 59g. 

3 1.16.01.001 1-7 KG 120 

LARANJA PERA: laranja tipo pera, 
madura, em perfeito estado, para consumir 
e preparar suco. 

Floriano 
R$ 

2,09 
R$ 

250,80 

4 1.16.01.0037-0 KG 20 

BACON: Barriga de suíno e salmoura 
(sal, açúcar, estabilizante poli fosfato de 
sódio 	e 	conservador 	nitrito 	de 	sódio). 
Defumado. Em tablete. 

Perdigão 
R$ 

19,90 398,00  

R$ 

5 1.16.01.0044-3 KG 20 
ALHO: ALHO: alho roxo, com casca, em 
cabeça, em perfeito estado. 

Cheiro 
Ervas 

R$ 
19,90 

R$ 
398,00 

6 1.16.01.0055-9 UN 10 

MAIONESE 3KG: maionese tradicional. 
Ingredientes: Óleo vegetal de soja, água, 
ovos pasteurizados, vinagre, açúcar, sal, 
amido 	modificado, 	mostarda, 	suco 	de 
limão, 	acidulante 	ácido 	lático, 
estabilizante goma xantana, conservador 
sorbato 	de 	potássio, 	aromatizantes, 
antioxidantes, 	sequestrante, 	cálcio 
dissódico, corante 	sintético 	idêntico 	ao 
natural beta-caroteno e corante natural 
páprica. Embalagem com 3KG. 

Fugine 
R$ 

12,50 
R$ 

125,00 

7 1.16.01.0078-8 1.T 38 

MILHO VERDE EM CONSERVA 
200GR: 	milho 	verde 	conservado 	em 
salmoura. Peso Líquido 200g. Embalagem 
em lata ou cartonada, com polietileno e 
folha de alumínio. 

Predilecta 
R$ 

1,49 
R$ 

56,62 

8 1.16.01.0084-2 UN 360 

DOCE DE PE DE MOLEQUE: doce 
feito com amendoim, açúcar, glicose e sal, 
tipo 	Pé 	de 	moleque, 	embalado 
individualmente 17g. 

Meloé 
R$ 

0,50 
R$ 

180,00 

9 1.16.01.1065-1 PT 25 

COCO 	RALADO: 	Polpa 	de 	coco 
parcialmente desengordurada, desidratada. 
Conservador INS 223. Pacote com 100g. 

Sococo 
R$ 

4,01 
R$ 

 100,25 

10 1.16.01.1066-0 KG 60 

QUEIJO MUSSARELA: queijo tipo 
mussarela 	composto 	por 	leite 
pasteurizado, 	sal, 	cloreto 	de 	cálcio 	e 
coalho. Em pedaços. 

Mac 
R$ 

20,90 
R$ 

1.254,00 

11 1.16.01.1067-8 KG 15 
APRESUNTADO 	FATIADO: 
apresuntado de carne de porco, levemente 

Perdigão 
R$ 

18,90 
R$ 

283,50 
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temperado. Fino. Fatiado. 

12 1.16.01.1076-7 UN 20 
ACELGA: Acelga japonesa, em perfeito 
estado, para uso em salada. 

Camille 
Verdura 

R$ 
3,79 

R$ 
75,80 

13 1.16.01.1092-9 KG 2 

FRUTAS 	CRISTALIZADAS: 
Ingredientes: 	mamão, 	açúcar e 	laranja 
cristalizados. Conservantes (ácido cítrico e 
benzoato de sódio). Não contém glúten. 

Bertin 
R$ 

9,90 
R$ 

19,80 

14 1.16.01.1106-2 UN 12 

OREGANO 100GR: folhas de orégano 
desidratadas pronta para ser utilizada em 
temperos. 

H ikari 
R$ 

3,85 
R$ 

 
46,20 

15 1.16.01.1162-3 PT 60 

MACARRAO ESPAGUETE- 500GR: 
macarrão com ovos, composto por sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovos e corantes naturais urucum e 
cúrcuma. Tipo espaguete n° 8. Pacote com 
500g. 

Dona Benta 
R$ 

2,39 
R$ 

143,40 

16 1.16.01.1164-0 KG 130 

PAO DE BANHA: Farinha de trigo 
enriquecida 	com 	ferro 	e 	ácido 	fólico, 
açúcar invertido, açúcar cristal, fermento 
biológico, 	gordura 	vegetal, 	sal, 	glúten, 
farinha de soja e conservador propionato 
de cálcio. 

Cruzeiro 
R$ 

9,89 
R$ 

1.285,70 

17 1.16.01.1212-3 UN 2400 

AGUA MINERAL COPO 200 ML: agua 
mineral natural, embalada em copo de 
200m1. 

Klarina 
R$ 

0,85 
R$ 

 
2.040,00 

18 1.16.01.1270-0 UN 70 

MARGARINA COM SAL 500 GR: 
margarina cremosa com sal. Ingredientes: 
Óleos 	vegetais 	líquidos 	e 
interesterificados, 	água, 	leite 	em 	pó 
desnatado reconstituído, soro de leite em 
pó desnatado reconstituído. sal, 15.000 U.I 
de vitamina "A" por kg, estabilizantes: 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos e 
lecitina de soja, acidulante ácido cítrico, 
aroma idêntico ao natural de manteiga, 
corante betacaroteno sintético idêntico ao 
natural e corantes naturais: de urucum e 
cúrcuma. Embalagem com 500g. 

Doriana 
R$ 

4,99 
R$ 

 
349,30 

19 1.16.01.1277-8 KG 20 
LINGUIÇA CALABRESA: 
DEFUMADA, não apimentada 10 kg 

Perdigão 
R$ 

14,99 
R$ 

299,80 

20 1.16.01.1291-3 KG 200 
CARNE BOVINA (ALCATRA): carne 
bovina, refrigerada, corte Alcatra. Cortada 

Frigol 
R$ 

25,99 
R$ 

5.198,00 
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em bifes. 

21 1.16.01.1306-5 PT 60 

MACARRAO PARAFUSO- 500GR: 
macarrão 	com 	ovos, 	tipo 	parafuso. 
Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, ovos e corantes 
naturais urucum e cúrcuma. Pacote com 
500g. 

Dona Benta 
R$ 

2,39 
R$ 

143,40 

22 1.16.01.1309-0 PO 2 

ALHO 	TRITURADO 	500 	GR: 
Ingredientes; 	Alho 	reidratado, 
antioxidante ácido cítrico. 

Cheiro 

Ervas 

R$ 

10.49 

R$ 

20,98 

23 1.16.01.1398-7 PT 66 

ARROZ PCT 5 KG: arroz branco polido 
tipo 1, grupo arroz beneficiado, subgrupo 
arroz 	polido, 	classe 	longo 	fino. 	Grãos 
nobres. Pacote com 5 kg. 

Camil 
R$ 

13,99 
R$ 

923,34 

24 1.16.01.1399-5 PT 130 

FEIJÃO PCT 1 KG: feijão carioca, grupo 
1 — feijão comum, classe cores, Tipo 1. 
Pacote com lkg. 

Grão 

Campo 

R$ 

5,49 

R$ 
713,70 

25 1.16.01.1411-8 PT 14 

SAL REFINADO 1 KG: 	Sal refinado 
extra, iodato de potássio. Antiumectantes: 
ferrocianeto de sódio e dióxido de silício. 
Pacote com l kg. 

Norsal 
R$ 

1,89 
R$ 

26,46 

26 1.16.01.1432-0 P'1' 65 

DOCE DE ABOBORA: doce de abóbora 
em 	tabletes. 	Ingredientes: 	Abóbora, 
Açúcar Cristal, Glicose de Milho. Caixa 
com 400g. 

Clamei 
R$ 

7,10 

R$ 

461.50 

27 1.16.01.1442-8 PT 300 
PIPOCA DOCE: Milho canjicado, água e 
açúcar. Pacote com 200g. 

Tuicks 
R$ 

2,89 

R$ 

867,00 

28 1.16.01.1462-2 PT 140 

BISCOITO DOCE: biscoito amantegado 
contendo farinha de trigo fortificada com 
ferro 	e 	ácido 	fólico, 	gordura 	vegetal, 
açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina 
de soja, fermentos químicos bicarbonato 
de 	amônio 	e 	bicarbonato 	de 	sódio, 
acidulante ácido láctico, aromatizante e 
melhorador de farinha matabissulfito de 
sódio. Pacote com 330g. 

Marilan 
6R-)$ 9 60 88R0 $ 

29 1.16.01.1469-0 PT 120 

BOLACHA SALGADA: bolacha salgada 
tipo Cream Cracker. Ingredientes: Farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, 	gordura 	vegetal, 	soro 	de 	leite, 
açúcar, sal, emulsificante: lecitina de soja 
e 	fermentos 	químicos: 	bicarbonato 	de 

Duchen 
R$ 

1.99 

R$ 

238,80 
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sódio e bicarbonato de amônio. Pacote 
com 200g. 

30 1.16.01.1475-4 UN 200 

SUCO DE CAIXINHA DE 200ML: suco 
da fruta composto por água, açúcar, suco 
da 	fruta, 	cálcio, 	acidulantes, 	aroma 
idêntico ao natural, estabilizante e corante 
natural. Sabores: uva, pêssego, morango, 
maracujá. Em embalagem cartonada, com 
polietileno e folha de alumínio com 200m1 
de produto. 

Vigor 
R$ 

1,89 
R$ 

378,00 

31 1.16.01.1488-6 CX 4 

CHOCOLATE EM PO 200 GR: 
chocolate 	em pó 	solúvel. 	Ingredientes; 
açúcar, pó de cacau lecitinado, aroma 
sintético idêntico ao natural de baunilha. 
Embalagem com 200g. 

Lua] 
R$ 

5,99 
R$ 

23,96 

32 1.16.01.1489-4 L 106 

OLEO DE SOJA: OLEO DE SOJA: óleo 
refinado 	de 	soja 	e 	antioxidante 	ácido 
cítrico. Embalagem de 900m1. 

Coamo 
R$ 

3,39 
R$ 

.359,34 

33 1.16.01.1490-8 UN 160 

SUCO EM PÓ 350 GR: LARANJA, 
LIMÂO, ABACAXI: preparado sólido 
para refresco. Ingredientes: Açúcar, polpa 
de 	fruta 	desidratada, 	ácido 	ascórbico, 
acidulante 	ácido 	cítrico, 	antiumectante, 
regulador de acidez, aromatizante, corante 
inorgânico, 	edulcorantes 	artificiais), 
estabilizantes e corantes artificiais. Sabor 
artificial 	de 	laranja, 	limão, 	abacaxi. 
Embalagem de 350g. 

Brassuk 
R$ 

4,79 
R$ 

766,40 

34 
SUCO EM PÓ 

350 GR UN 500 

SUCO EM PO 300 GR: preparado sólido 
para refresco. Ingredientes: Açúcar, polpa 
de 	fruta 	desidratada, 	ácido 	ascórbico, 
acidulante 	ácido 	cítrico, 	antiumectante, 
regulador de acidez, aromatizante, corante 
inorgânico, 	edulcorantes 	artificiais), 
estabilizantes 	e 	corantes 	artificiais. 
Sabores: 	laranja, 	limão, 	uva, 	abacaxi. 
Embalagens de 300g. 

Brassuk 
R$ 

4,79 
R$ 

2.395,00 

35 1.16.01.1499-1 PT 30 

PIRULITO PEQUENO COLORIDO 
EM FORMATO DE CORAÇÃO 
EMBALAGEM DE 400 G: doce em 
formato de pirulito. Ingredientes: açúcar, 

Toffano 
R$ 

5,20 
R$ 

156,00 
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glucose, acidulante ácido cítrico e 
aromatizantes artificiais. 

36 1 .16.01.1502-5 UN 400 

PANETONE 	- 	500 	GR: 	panetone 
tradicional com frutas cristalizadas e uvas 
passas. 	Ingredientes: 	Farinha 	de 	trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, frutas 
cristalizadas, 	açúcar, 	gordura 	vegetal 
hidrogenada, uva passa, gema de ovos, 
xarope de malte, 	soro de 	leite, açúcar 
invertido, leite em pó integral, manteiga, 
ovo 	integral, 	sal, 	emulsificantes, 
conservador, umectantes, aromatizantes e 
corante natural de urucum. Embalagem 
com 500g. 

Parati  
R$ 

8,50 
R$ 

3.400.00 

37 1.16.01.1503-3 UN 140 

SUCO DE CAIXA 1 LITRO: néctar de 
frutas. Ingredientes: água potável, suco 
concentrado de fruta, açúcar, acidulante 
ácido cítrico, aromatizante aroma idêntico 
ao natural, antioxidante ácido ascórbico. 
Sabores: 	uva, 	pêssego, 	maracujá, 
morango. 	manga. 	Armazenado 	em 
embalagem cartonada, com polietileno e 
folha de alumínio com 1 litro de produto. 

Maguari 
R$ 

4,99 
R$ 

 
698,60 

38 1.16.01.1524-6 CX 60 

CHOCOLATE COM WAFER: wafer 
crocante recheado e coberto com chocolate 
Ao 	Leite 	Lacta. 	Ingredientes: 	açúcar, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, 
massa de cacau. cacau. gordura vegetal. 
manteiga de cacau, farinha de soja, soro de 
leite em pó, amendoim, sal, flocos de 
arroz, óleo vegetal, leite em pó integral, 
leite em pó desnatado, extrato de malte. 
emulsificante: 	lecitina 	de 	soja 	e 
poliglicerol, 	polirricinoleato, 	fermento 
químico. 	bicarbonato 	de 	sódio 	e 
aromatizante. 	Caixa com 	20 	unidades. 
Total de 126g. 

Hersheis 
3
R$ 
,99 

R$ 
239,40 

39 1.16.01.1565-3 D/. 66 
OVOS BRANCO C/ 12: ovo de galinha, 
branco, grande. Caixa com 12 unidades. 

Shinoda 
R$ 

4,99 
R$ 

329,34 

40 1.16.01.1566-1 UN 30 
LEITE CONDENSADO 395G: Leite 
integral, açúcar e lactose. Em embalagem 

ltalac 
R$ 

3,99 
R$ 

119.70 
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cartonada, 	com 	polietileno 	e 	folha 	de 
alumínio com 395g de produto. 

41 1.16.01.1573-4 PI 124 

ACHOCOLATADO 	 400G: 
achocolatado em pó. Ingredientes: açúcar, 
cacau 	em 	pó, 	minerai, 	maltodextrina, 
vitaminas, emulsificantes, lecitina de soja, 
antioxidante, 	ácido 	ascórbico 	e 
aromatizante. Embalagem com 400g. 

R$ 
5,10 5,10 

R$ 
632,40 

42 1.16.01.1577-7 UN 120 

MOLHO DE TOMATE 340G: molho de 
tomate 	industrializado 	composto 	por 
tomate, cebola, açúcar, amido modificado, 
óleo de girassol, extrato de levedura, alho, 
especiarias e realçador de sabor glutamato 
monossódico. Embalagem com 340g. 

Fugini 
R$ 

1,29 
R$ 

154,80 

43 1.16.01.1582-3 UN 15 

CREME DE LEITE 300G: Creme de 
leite 	UHT 	homogeneizado 	20% 	de 
gordura. Caixinha com 300g. 

Italac 
R$ 

2,29 
R$ 

 
34,35 

44 1.16.01.1609-9 UN 400 

BOLINHO 	PRONTO: 	bolo 
industrializado 	embalado 	em 	filme 
flexível metalizado. Ingredientes: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, 	açúcar, 	ovo, 	gordura 	vegetal, 
açúcar invertido, polpa de fruta, glicose de 
milho, leite em pó desnatado, sal refinado, 
farinha 	de 	soja, 	amido, 	fermentos 
químicos pirofosfato ácido de sódio e 
bicarbonato 	de 	sódio, 	conservador 
propionato de sódio. emulsificante mono e 
diglicerídeos 	de 	ácidos 	graxos 	e 
aromatizantes. Pacote com 45g. Sabores: 
chocolate, baunilha e napolitano. 

Ana Maria 
R$ 

1,39 
RS 

556,00 

45 1.16.01.1686-2 LTN 20 

ATUM RALADO: Ralado, em óleo 
comestível e sal. Rico em Ômega 3, zero 
gordura trans. Lata com peso líquido de 
170g. 

Coqueiro 
R$ 

4,19 
R$ 

83,80 

46 1.16.01.1687-0 UN 30 

ERVILHA 200G: ervilha reidratada em 
conserva, com salmoura. Embalada em 
lata 	ou 	embalagem 	cartonada. 	com 
polietileno 	e 	folha 	de 	alumínio. 	Peso 
líquido 200g. 

Predilecta 
R$ 

1,49 
R$ 

 
44,70 

47 1.16.01.1695-1 UN 200 
AMENDOIM SALGADO: amendoim 
torrado 	salgado, 	tipo 	japonês. 

Mendorato 
R$ 

4,69 
R$ 

938,00 
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Ingredientes: amendoim, farinha de trigo 
enriquecida com ferro ácido fólico, molho 
de soja, açúcar, fécula de mandioca, sal, 
bicarbonato 	de 	sódio, 	glucamato 
monosódico. Pacote com 150g. 

48 1.16.01.1696-0 UN 6 
ALHO 500G: alho roxo, com casca, em 
cabeça, em perfeito estado. 

Cheiro Erva 
R$ 

6,15 
R$ 

36.90 

49 1.16.01.1722-2 UN 20 

CHA MATE 100G: CHÁ MATE: Chá 
Mate erva pronta para preparo de bebida, 
caixas com 100 gramas 

Leão 
R$ 

4,39 
R$ 

87,80 

50 1.16.01.1756-7 PT 200 

SALGADINHO DE BATATA: fatias de 
batata frita, sabor original, embaladas em 
pacotes 	de 	filme 	flexível 	metalizado. 
Pacote com 90g. 

Ruffles 
R$ 

5.05 
R$ 

1.010.00 

51 1.16.01.1786-9 UN 120 

BOLACHA WAFFER: 	biscoito tipo 
waffer recheado, com quatro camadas de 
biscoito 	e 	três 	camadas 	de 	recheio. 
Ingredientes do biscoito: farinha de trigo 
enriquecida 	com 	ferro 	e 	ácido 	fólico, 
amido, óleo de milho, sal, emulsificante e 
fermento 	químico. 	Ingredientes 	do 
recheio: sabor chocolate - açúcar, gordura 
vegetal, 	cacau 	em 	pó. 	aromatizante 
emulsificante; sabor morango - açúcar, 
gordura 	vegetal, 	flocos 	de 	morango, 
aromatizante 	emulsificante, 	corante 
natural, 	acidulante 	e 
emulsificante. 	Sabores: 	chocolate, 
morango e limão. 

Marilan 
R$ 

1,99 
2 R$ 

38,80 

52 1.16.01.1826-1 MC 10 
CHEIRO VERDE: maço de ervas tipo 
cheiro verde, em perfeito estado. 

Camille 
R$ 

1,79 
R$ 

17,90 

53 1.16.01.1829-6 PT 80 
PÓ DE CAFÉ 500 GR: Café torrado e 
moído 500g 

Caiçara 
R$ 

6,99 

R$ 
559,20 

54 1.16.01.1831-8 UN 6 

FERMENTO EM PÓ: fermento em pó 
químico. Ingredientes: amido, fermentos 
químicos 	pirofosfato 	ácido 	de 	SÓdico, 

bicarbonato 	de 	sódio 	e 	fosfato 
monocálcico. Embalagem de 250g. 

Royal 
R$ 

4,19 
R$ 

25.14 

55 1.16.01.1832-6 UN 15 

MOLHO DE TOMATE 1,020 KG: 
molho de tomate industrializado composto 
por 	tomate, 	cebola, 	açúcar, 	amido 
modificado, óleo de girassol, extrato de 

Quero  
R$ 

5,99 
R$ 

89,85 
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levedura, alho, especiarias e realçador de 
sabor 	glutamato 	monossódico. 
Embalagem com 1,020 kg. 

56 1.16.01.1837-7 P() 20 

TEMPERO PRONTO: Sal, água, louro, 
cebola, 	alho, 	cominho, 	condimentos 
preparados de cebola e de alho. realçador 
de 	sabor 	glutamato 	monossódico 	e 
corantes naturais clorofila e urucum. 1 Kg 

Sabor Imi 
R$ 

9.0 
R$ 

184.00 

57 1.16.01.1838-5 t N 22 

VINAGRE: vinagre incolor. Ingredientes: 
água, 	fermentado 	acético 	de 	álcool 	e 
conservador. 	Acidez 	4,0%, 	Vinagre 
simples. Frasco com 750m1. 

Fortaliza 
R$ 

1.99 
R$ 

43,78 

58 1.16.01.1841-5 P I' 600 

BOLACHA 	RECHEADA 	DE 
CHOCOLATE: 	Bolacha 	recheada 
composta por açúcar, 	farinha de trigo 
enriquecida 	com 	ferro 	e 	ácido 	fólico, 
gordura vegetal hidrogenada, óleo vegetal, 
farinha de trigo integral, farelo de trigo. 
açúcar 	invertido, 	cacau, 	sal, 	ferro, 
vitamina A, corante caramelo III, fermento 
químicos: bicarbonato de sódio, fosfato 
monocálcico e bicarbonato de amônio. 
emulsificantes: lecitina de soja e ésteres de 
ácido 	diacetil 	tartárico 	e 	mono 	e 
diglicerídeos, 	aromatizantes, 	corante 
natural carmim e acidulante ácido cítrico. 
Sabor: chocolate. Pacote com 140g. 

Cartoon 
R$ 

1.49 
R$ 

 
894,00 

59 1.16.01.1842-3 P 1.  600 

BOLACHA 	RECHEADA 	DE 
MORANGO: Bolacha recheada composta 
por açúcar, farinha de trigo enriquecida com 
ferro 	e 	ácido 	fólico, 	gordura 	vegetal 
hidrogenada, óleo vegetal, farinha de trigo 
integral, farelo de trigo, açúcar invertido, sal, 
ferro, 	vitamina 	A. 	fermento 	químicos: 
bicarbonato de sódio, fosfato monocálcico e 
bicarbonato 	de 	amônio, 	emulsificantes: 
lecitina de 	soja e ésteres de ácido diacetil 
tartárico 	e 	mono 	e 	diglicerídeos, 
aromatizantes, 	corante 	natural 	carmim 	e 
acidulante 	ácido 	cítrico. 	Sabor: 	morango. 
Pacote com 140g. 

Cartoon R$ 
1,49 

RS 
894,00 

60 1.16.01.1845-8 IIN 6 
MOSTARDA 	500G R: 	Ingredientes: 
Vinagre, 	água, 	sal, 	mostarda. 	amido 

Fugini 
R$ 

3.49 
R$ 

20,94 
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modificado, 	cúrcuma, 	páprica 	doce, 
pimenta vermelha, cravo, alecrim, louro, 
gengibre, conservador benzoato de sódio. 

61 1.16.01.1846-6 UN 8 
CATCHUP- 500GR: Molho à base de 
polpa de tomate. 

Fugini 
RS 

3,99 
R$ 

31,92 

62 1.16.01.1847-4 KG 100 

BOLO RECHEADO: bolo com massa tipo 
pão de ló, sabor baunilha ou chocolate. Com  
recheio de creme com fruta (a ser definida na 
ocasião do pedido) ou chocolate trufado. O 
bolo deve ser confeitado com creme chantilly 
externamente. 

Riches 
R$ 

31,99 
R$ 

3.199,00 

63 1.16.01.1853-9 PT 160 

BISCOITO DE POLVILHO: biscoito 
composto por polvinho, gordura vegetal, 
ovos, sal, leite em pó e farinha integral de 
soja. Pode ser entregue no sabor salgado 
ou doce. Pacote com 200g. 

Cassine 
R$ 

3,49 
R$ 

558,40 

64 1.16.01.1854-7 KG 80 

MINI SALGADO: mini salgado, assado 
ou frito, 	entregue 	em embalagem 	de 
papelão, 	para 	uso 	em 	festas 	de 
confraternizações. São os tipos: coxinha 
frita, kibe frito, rissoles frito, bolinho de 
queijo frito, esfira de carne assada, esfira 
de frango assada. Cada mini salgado deve 
ter a medida aproximada de 6cm x 4cm. 

Adm 
Alimentos 

R$ 
25,99 

R$ 
2.079,20 

65 1.16.01.1862-8 PT 35 
BATATA PALHA: Batata, óleos vegetais 
e sal. Pacote com 500g. 

Saicique 
R$ 

6,19 
R$ 

216,65 

66 1.16.01.1863-6 UN 40 

MASSA P/ LASANHA: massa de sêmola 
com 	ovos 	para 	lasanha. 	Ingredientes: 
sêmola de trigo enriquecida com ferro 
ácido 	fólico, 	ovos, 	corantes 	naturais 
urucum e cúrcuma. Pacote com 500g. 

Adria 
R$ 

4,50 
R$  

180,00 

67 1.16.02.0001-4 KG 140 

AÇUCAR 	REFINADO: 	produto 
processado da cana-de-açúcar com moagem 
refinada. 	Não 	deve 	apresentar 	sujidade, 
umidade, 	bolor, 	peso 	insatisfatório, 
Embalagem: 	em 	polietileno 	leitoso 	ou 
transparente, atóxica, deve estar intacta, em 
pacotes de 1 kg. 

União R$ 
1,89 

R$ 
264,60 

68 1.16.02.0004-9 UN 6 
AMIDO DE MILHO: amido de milho 
em pó. Pacote com 500g 

Maizena 
R$ 

8,99 
R$ 

53,94 

69 1.16.02.0005-7 KG 40 

FARINHA DE TRIGO: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico. Para 
pães e bolos. Pacote com 1Kg. 

Dona Benta 
R$ 

3,85 
R$ 

 
154.00 
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70 1.16.02.0011-1 PT 20 

FARINHA DE ROSCA 500 GR: farinha 
de trigo tipo rosca, açúcar, sal e fermento. 
Pacote de 500g. 

Pulman 
R$ R$

191 	78.,0  

71 1.16.02.0013-8 PT 40 

PÃO DE MEL MASSA A BASE DE 
MEL COM COBERTURA DE 
CHOCOLATE: biscoito de mel com 
cobertura sabor chocolate ao leite. Pacote 
com 500g. 

Panco 
RS 

5,50 
R$ 

 
220,00 

72 1.16.02.0014-6 P l' 200 

BISCOITO DE SEQUILHO COM 
500G: ingredientes: amido, ovo, açúcar, 
fécula de mandioca, margarina, leite em pó 
desnatado, 	gordura 	vegetal, 	fermentos 
químicos 	pirofosfato 	ácido 	de 	sódio, 
bicarbonato de sódio e bicarbonato de 
amônio e emulsificante lecitina de soja. 

Panco 
R$ 

7,95 
R$ 

1.590.00 

73 1.16.02.0026-0 P I 15 FARINHA DE MILHO: Pacote de 1 Kg Alambari ,,R
$ 

3 ,76 
R$ 

56.40 

74 1.16.02.0027-8 PT 20 

FARINHA DE MANDIOCA- 1KG: 
Ingredientes: farinha de mandioca biju, 
toucinho 	defumado, 	condimento 
preparado sabor cebola (sal aromatizantes 
antiumectante dióxido de sílicio), alho, sal 
refinado, 	cebolinha 	verde, 	condimento 
preparado sabor bacon (sal, farinha de 
arroz, proteína vegetal hidrolisada, amido 
de 	milho, 	aromatizantes. 	realçador 	de 
sabor 	glutamato 	monossódico, 
antiumectante dióxido de silício), cebola 
frita, pimenta vermelha, pimenta do reino, 
colorífico, realçador de sabor glutamato 
monossódico, antioxidante. Pacote com 
lkg 

Alambari 
R$ 

520 
R$ 

 
104.00 

75 1.16.02.0029-4 PT 100 

BOLACHA SALGADA ÁGUA E SAL 
200 GR: Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com 	ferro 	e 	ácido 	fólico, 
gordura 	vegetal, 	açúcar 	invertido, 	sal, 
carbonato de cálcio, amido, ou creme de 
milho, 	extrato 	de 	malte, 	fermentos 
químicos: 	bicarbonato 	de 	amônio, 
bicarbonato de sódio, estabilizante lactato 
de sódio, melhorador de farinha, cevada. 
ovo e soja. Pacote com 200g. 

Duchen 
R$ 

1,99 
R$ 

199,00 
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76 1.16.02.0030-8 PT 240 

BOLACHA DE MAISENA 400 GR: 
biscoito 	doce 	de 	amido 	de 	milho. 
Ingredientes: farinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, amido de milho, sal, estabilizante, 
lecitina 	de 	soja, 	fermentos 	químicos 
bicarbonato de amônio, bicarbonato de 
sódio, 	acidulante 	ácido 	láctico 	e 
aromatizante. Pacote com 400g. 

Zabet 
R$ 

4,10 
R$ 

 
984,00 

77 1.16.03.0019-1 UN 400 

ACHOCOLATADO 	LIQUIDO 
200ML: 	bebida 	láctea 	UHT 	sabor 
chocolate. 	Ingredientes: 	leite 	desnatado 
reconstituído, soro de leite reconstituído, 
leite integral, açúcar, cacau, extrato de 
malte, vitaminas (C, A e Acido Fólico), 
espessantes, estabilizante citrato de sódio, 
edulcorantes, emulsificante lecitina de soja 
e 	aromatizante. 	Embalagem 	cartonada, 
com polietileno e folha de alumínio com 
200 ml de produto. 

Matlat 
R$ 

0,99 
R$ 

 
396,00 

78 1.16.04.0002-1 KG 120 

PÃO DE QUEIJO: 	pão de queijo, 
tradicional, 	em 	bolas, 	congelado. 
Ingredientes: 	água, 	polvilho, 	fécula de 
mandioca, ovo pasteurizado, queijo, óleo 
de soja, margarina, leite em pó integral e 
sal. Pronto para assar. Pacote com lkg. 

Casa Pão de 
Queijo 

R$ 
18,99 

R$ 
2.278,80 

79 1.16.04.0009-9 KG 14 

QUEIJO MUSSARELA FATIADO: 
queijo tipo mussarela composto por leite 
pasteurizado, 	sal, 	cloreto 	de 	cálcio 	e 
coalho. Fatiado. 

ltalac 
R$ 

25,11 
R$ 

.351,54 

80 1.16.04.0011-0 LT 20 

FERMENTO EM PO 250 GR: fermento 
em 	pó 	químico. 	Ingredientes: 	amido, 
fermentos químicos pirofosfato ácido de 
sádico, bicarbonato de sódio e fosfato 
monocálcico. Embalagem de 250g. 

Royal 
R$ 

6,84 
R$ 

 
136,80 

81 1.16.04.0032-3 KG 4 
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO: 
fermento biológico fresco 

Itaiquara 
R$ 

8,49 
R$ 

33,96 

82 1.16.04.0035-8 L 432 

LEITE INTEGRAL: leite UHT integral 
e estabilizantes. 	Embalagem cartonada, 
com polietileno e folha de alumínio com 1 
litro de produto. 

Jussara 
R$ 

2,69 
R$ 

1.162,08 

83 1.16.04.0037-4 UN 14 REQUEIJÃO- BISNAGA 1KG: Leite Dalton 
R$ 

11,99 
R$ 

 
167,86 
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integral, creme de leite, fermento láctico, 
fundente, sal e conservador sorbato de 
potássio. 

84 1.16.04.0038-2 PO 26 

MAIONESE 	500GR: 	maionese 
tradicional. Ingredientes: Óleo vegetal de 
soja, água, ovos pasteurizados, vinagre, 
açúcar, sal, amido modificado, mostarda, 
suco de limão, acidulante ácido Tático, 
estabilizante goma xantana, conservador 
sorbato 	de 	potássio. 	aromatizantes, 
antioxidantes, 	sequestrante, 	cálcio 
dissódico, 	corante 	sintético 	idêntico 	ao 
natural 	beta-caroteno 	e 	corante natural 
páprica. Embalagem com 500g 

Arisco 
R$ 

4,49 
R$ 

 
116,74 

85 1.16.04.0039-0 KG 60 

PRESUNTO FATIADO: presunto de 
carne 	de porco, 	levemente temperado, 
cozido, fino. Fatiado. 

Perdigão 
R$ 

18,99 
R$ 

1.139,40 

86 1.16.04.0042-0 PO 4 

MARGARINA SEM SAL 400 GR: 
margarina cremosa sem sal. Ingredientes: 
Óleos 	vegetais 	líquidos 	e 
interesterificados, 	água, 	leite 	em 	pó 
desnatado reconstituído, soro de leite em 
pó desnatado reconstituído, 15.000 U.I de 
vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono 
e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina 
de soja, acidulante ácido cítrico, aroma 
idêntico ao natural de manteiga, corante 
betacaroteno sintético idêntico ao natural e 
corantes naturais: de urucum e cúrcuma. 
Embalagem com 400gr. 

Doriana 
R$ 

4,99 
R$ 

 
19,96 

87 1.16.05.0008-5 KG 100 

SALSICHA: 	Carne 	mecanicamente 
separada de frango, gordura suína, carne 
suína, água, carne de peru, proteína isolada 
de 	soja, 	fécula 	de 	mandioca, 	sal, 
maltodextrina, 	condimentos 	naturais, 
pimenta preta, regulador de acidez lactato 
de sódio, estabilizantes, aromas de fumaça 
natural de fumaça. natural de pimenta 
branca, naturais e idêntico ao natural de 
pimenta da Jamaica e preta realçador de 
sabor 	glutamato 	monossódico, 
antioxidante 	eritorbato 	de 	sódio, 
conservador nitrito de 	sódio e corante 

Perdigão 
R$ 

4,99 
RS 

 
499,00 
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L',  

urucum. Tipo `Hot dog'. 

88 1.16.05.0009-3 KG 100 
PEITO DE FRANGO: carne retirada do 
peito 	do 	frango 	cortada 	em 	filés. 
Congelada. 

Alliz R$ 
9,99 

R$  999,00 

89 1.16.05.0010-7 KG 116 
CARNE 	MOIDA: 	carne 	bovina, 
refrigerada, 	moída, 	corte 	paleta. 
Embalada. 

Frigol R$ 
18,90 

R$ 
2.192,40 

90 1.16.05.0011-5 KG 130 
COXA SOBRECOXA: carne de frango 

corte coxa e sobrecoxa, refrigerada. 
Alliz R$ 

6,99 
R$ 

908,70 

91 1.16.05.0012-3 KG 220 
COXÃO 	MOLE: 	carne 	bovina, 

refrigerada, corte coxão mole. Cortada em Frigol R$ R$ 

bifes. Embalada. 
23,99 5.277,80 

LINGUIÇA FRESCA MISTA: linguiça 
composta 	por 	carne 	suína, 	carne 
mecanicamente separada de aves e de 

92 1.16.05.0015-8 KG 60 suíno 	(máximo 	20%), 	toucinho 	suíno, Aurora R$ R$ 

água, sal, pimenta, alho, aroma natural de 

fumaça, temperos (alho, cebola, pimenta, 
vermelha calabresa, páprica). 

10,99 659,40 

93 1.16.06.0001-2 KG 70 
BATATA DOCE: batata doce, in natura, 

com casca, para consumo. Em perfeito Floriano R$ R$ 

estado. 
2,49 174,30 

94 1.16.06.0002-0 KG 10 
PEPINO: Pepino in natura. Em perfeito 

Floriano 
R$ R$ 

estado. Para consumo. 35,90  3,59 

95 1.16.06.0037-3 KG 70 
CEBOLA: cebola, com casca, em perfeito 

Floriana R$ R$ 
estado. Para consumo. 321,30  4,59 

96 1.16.06.0038-1 KG 64 
CENOURA: 	cenoura. 	in natura, 	em 

Floriana R$ R$ 
perfeito estado. Para consumo 4,49 287,36 

BANANA NANICA: banana nanica, in 
97 1.16.06.0039-0 KG 200 natura, madura, para consumo. Em penca. Floriana R$ R$  

Em perfeito estado. 
2,19 438,00 

98 1.16.06.0044-6 KG 5 
BATATA: batata tipo inglesa, in natura, 

com casca, para consumo. Em perfeito Floriano R$ R$  
estado. 

4,99 24,95 

99 1.16.06.0046-2 KG 40 
BETERRABA: beterraba roxa, in natura, 
com casca, para consumo. Em perfeito Floriano R$ R$  
estado. 

4,49 179,60 

100 1.16.06.0047-0 KG 20 
LIMÃO TAITI: fruta limão tipo taiti, in 

Floriano R$ R$ 
natura, para consumo. Em perfeito estado. 2,65 53,00 

MEXERICA PONKAN: fruta mexerica 
101 1.16.06.0052-7 KG 180 tipo pokan, in natura. Em perfeito estado. Floriano R$ R$  2,45 441,00 

Para consumo. 
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102 .16.06.0053-5 MC 20 
COUVE: folhas de couve, em maço, in 
natura. Em perfeito estado. Para consumo. 

Camille R$ 
2,89 

R$ 
57,80 

103 1.16.06.0054-3 MC 15 
RÚCULA: folhas de rúcula, em maço, in 
natura. Em perfeito estado. Para consumo. 

Camille 
R$ 

3,15 
R$ 

47,25 

104 .16.06.0055-1 MC 15 
AGRIÃO: folhas de agrião, em maço, in 
natura. Em perfeito estado. Para consumo. 

Camille 
R$ 

3,10 
R$ 

46,50 

105 1.16.06.0057-8 UN 30 
ALFACE CRESPA: alface tipo crespa, 
em perfeito estado. 

Camille 
Verdura 

R$ 
2,10 

R$ 
63,00 

106 1.16.06.0059-4 UN 40 
MELANCIA: 	fruta, 	in 	natura. 	Em 
perfeito estado. Para consumo. 

Floriano 
R$ 

2,39 
R$ 

95.60 

107 1.16.06.0061-6 UN 20 
REPOLHO: 	Repolho 	in 	natura. 	Em 
perfeito estado. Para consumo. 

Floriano 
R$ 

3,21 
R$ 

64,20 

108 1.16.07.0005-0 LT 6 

ERVILHA 500 GR: ervilha reidratada em 
conserva, com salmoura. Embalada em 
lata 	ou 	embalagem 	cartonada, 	com 
polietileno 	e 	folha 	de 	alumínio. 	Peso 
líquido 500g. 

H ikari 
R$ 

4,39 
R$ 

26,34 

109 1.16.11.0020-0 PO 8 

PAÇOCA ROLHA EMBALADA C/ 50 
UNIDADES: 	doce de amendoim tipo 
paçoca. Ingredientes: Amendoim, açúcar, 
fécula de mandioca, Farinha de mandioca, 
sal. 

Lual R$ 
12,49 

R$ 
99.92 

110 1.16.12.0006-9 UN 15 
PAPEL 	ALUMINIO: 	Tamanho: 

45cmx7,5m 
Wyda 

R$ 
3,27 

R$ 
49,05 

Valor Total R$ 62.769,21 (sessenta e dois mil setecentos e sessenta 
e nove reais e vinte e um centavos) 

CLÁUSULA 03. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. Esta Ata terá validade de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura devendo a 
detentor da Ata de Registro de Preços assiná-la no prazo máximo 03 (três) dias úteis após 
convocação feita pela Prefeitura, prorrogável uma única vez por igual período mediante 
justificativa aceita pela administração, sob pena de multa previsto no item 17.1 e subitens, 
sem prejuízo das demais sanções previstas na LEI 8.666/93 e 10.520/02. 

3.2. A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações 
que deles possam advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurada, ao beneficiário do registro a preferência 
de contratação em igualdade de condições. 
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3.3. A ata de registro de preços, durante a sua vigência, não poderá ser utilizada por 
qualquer órgão de entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório. 

CLÁUSULA 04. - DO FORNECIMENTO 

04.1 — O fornecimento será efetuado mediante expedição, pela Secretaria Assistência Social 
e a Secretaria de Esporte, Turismo E Lazer, da "Autorização de Fornecimento" (ou 
instrumento equivalente), do qual constará a data de expedição, especificações, quantitativo 
e local do fornecimento, em conformidade com as especificações constantes no Anexo I. 

04.1.1. A Autorização de Fornecimento será o instrumento formalizador, onde nela consta o 

Lo, 	n° do Empenho. 

04.1.2. Recebida a Autorização de Fornecimento, deverá a detentora da Ata entregar o(s) 
produto(s) solicitado(s) junto a Secretarias, em até 5 dias úteis. 

04.2. O(s) fornecimento(s) do(s) produto(s) deverá(ão) atender as especificações e 
quantidades previstas no Anexo I do Edital. 

04.3 — O Município de Mairinque não está obrigado a adquirir os produto(s) da detentora da 
ata de registro de preços, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do 
momento. 

04.3.1. Os quantitativos totais expressos no Anexo I do Edital são estimados e representam 
as previsões do Município de Mairinque para o prazo de 12 (doze) meses. 

CLAÚSULA 05. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES. 

5.1. São obrigações da DETENTORA, além das previstas nesta Ata de Registro de Preços 
e na proposta apresentada no certame, as seguintes: 

5.1.1 - Não será permitida a subcontratação, salvo quando plenamente justificada e 
autorizada por escrito pela Prefeitura devendo a subcontratada estar devidamente 
qualificada, regularizada e habilitada nos termos do Edital. 

5.1.2 - A detentora da Ata será responsável pelo cumprimento das normas de segurança do 
trabalho, adotando para tanto todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar 
danos ou prejuízos que vier a causar a terceiros, em decorrência do fornecimento, seja por 
ato próprio ou de seus prepostos, sem qualquer responsabilidades ou ônus para a Prefeitura 
por indenizações ou ressarcimentos devidos. 

5.1.3 - Além das responsabilidades estabelecidas na Lei 8.666/93, com suas alterações e no 
Pregão Presencial, a detentora da Ata será responsável por todas as obrigações e despesas 
relacionadas ao fornecimento, tais como transporte, obrigações trabalhistas, previdenciárias 
ou securitárias, relativas ao pessoal que será empregado no fornecimento. A Prefeitura não 
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assumirá, em nenhuma hipótese, qualquer obrigação trabalhista decorrente da execução do 
serviço. 

5.1.4 - Será de inteira responsabilidade da detentora da Ata os encargos, impostos e taxas. o 
cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei 6514/77, Portaria 3214/78 
especialmente os dispositivos da NR 18, a observância e cumprimento do disposto no artigo 
7° inciso 33 da Constituição Federal com a redação dada pela Lei 9.854/00 e ainda o 
cumprimento de convenções ou acordos coletivos que tenham incidência no município de 
Mairinque e demais responsabilidades decorrentes do objeto deste edital. 

5.1.5 - A detentora da Ata será responsável por acidentes ocorridos com terceiros envolvidos 
na operação, bem como o ressarcimento dos danos. 

5.1.6 - Durante a vigência da Ata, é obrigação de manter todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

5.1.7 - A detentora da Ata é responsável por todas as obrigações e despesas relacionadas 
ao(s) fornecimento(s) do(s) produto(s). 

CLÁUSULA 06. DOS PAGAMENTOS 

6.1 — Após a aprovação do fornecimento do(s) produto(s), pelas Secretaria Assistência 
Social ou Secretaria de Esporte, Turismo E Lazer, detentora da Ata emitirá a Fatura ou Nota 
Fiscal, em conformidade com o(s) fornecimento do(s) produto(s). 

6.2 — As Secretarias, e Lazer tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da apresentação 
da fatura ou nota fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la. 

6.2.1. Deverá constar no documento fiscal o n.° do Processo 5428/2019-1, n.° do 
empenho, bem como Banco. n.° da Agência Bancária e n.° da Conta Corrente, sem os 
quais o pagamento ficará retido por falta de informação fundamental. 

6.2.2 Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de 
vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do 
documento corrigido. 

6.2.3. A Detentora não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar 
os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, inciso XV, da Lei 

6.3 — A fatura ou nota fiscal não aprovada pelas Secretarias, será devolvida à detentora da 
ata para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-
se o prazo estabelecido no subitem 7.2, a partir da data de sua reapresentação. 

6.4 — A Prefeitura efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega, acompanhado 
da Nota Fiscal ou nota fiscal eletrônica (Protocolo ICMS 42 de 03.07.2009), se for o caso e 

Página 17 



\indi 	de Registro de Preços; 
7.1.1.1 - O(s) detentor (es) da ata não cumprir(em) as obrigações constantes desta Ata 

Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenida Lamartine Navarro. n.° 514 Centro 
Mairinque-SP 	 Fone (11) 4718-8655 PROC-. 

CNPJ 45.944.428/0001-20
(11) 4718-8677 

www.mairinque.sp.gov.brL~«RR•
CEP 18120-000 

fls: 

devidamente conferida pelo setor requisitante, estando o fornecimento do(s) produto(s) de 
acordo com a aceitabilidade do setor requisitante, observando as exigências deste edital. 

6.5 - Serão de inteira responsabilidade da licitante detentora da Ata os encargos, impostos e 
taxas decorrentes do objeto deste edital. 

6.6 — Em hipótese algum haverá reajuste de preços constantes da ata. 

6.7 - Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado. 

6.8 - A detentora da Ata terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após 
prazo estabelecido do item 7.5 até a data do efetivo pagamento, os quais serão corrigidos 
pela variação do IPCA, bem como, penalização no valor de 0,5 % (zero vírgula cinco por 
cento) sobre a parcela devida. A Prefeitura não fará antecipação de pagamentos, mas poderá 
compensar eventuais valores devidos à Detentora, com créditos que eventualmente a 
municipalidade venha a ter, exclusivamente no montante dos valores apurados. 

6.9 - Os preços registrados constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração 
pelo adequado fornecimento, e os pagamentos não isentarão a detentora da Ata da 
responsabilidade pelo correto fornecimento. 

CLÁUSULA 07. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços, além das 
situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações: 

7.1.1 - PELA PREFEITURA QUANDO: 

7.1.1.2 - O(s) detentor (es) da ata não retirar(em) o Pedido de Compra, no prazo 
estabelecido, e a Prefeitura não aceitar sua justificativa; 
7.1.1.3 - O(s) detentor (es) da ata der(em) causa a rescisão administrativa de contrato 
(ou instrumento equivalente) decorrente de Registro de Preços, a critério da 
Prefeitura; 

7.1.1.4. - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato (ou 
instrumento equivalente) decorrente de Registro de Preços, se assim for decidido pela 
Prefeitura; 

7.1.1.5. - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

7.1.1.6. - Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas pela 
Prefeitura; 
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7.1.2 - PELO (S) DETENTOR(ES) DA ATA: 

7.1.2.1 Mediante solicitação por escrito, comprovando estar (em) impossibilitado(s) de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Prefeitura, quando 
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, 
da Lei n° 8.666/93. e alterações posteriores. 

7.1.2.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta 
Cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de 
Preços. 

7.1.2.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do(s) detentor (es) da ata, 
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, do Município e Jornal 
de grande circulação no Município e no Estado, considerando-se, assim, para todos os 
efeitos, cancelado o preço registrado. 

7.1.2.4 A solicitação do(s) detentor (es) da ata para cancelamento dos preços registrados 
deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à 
Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso 
não aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA 08. DAS PENALIDADES 

8.1 - A desistência da proposta, a não assinatura Ata de Registro de Preços e do Termo de 
Ciência e Notificação no prazo fixado no edital e a declaração de que cumpre os requisitos 
de habilitação e não os cumprir ensejarão: 

8.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total da proposta; 

8.1.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 
Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no 
Cadastro de Fornecedores do Município de Mairinque pelo período de 2(dois) anos. 

8.2 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 
comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações 
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes ensejará, segundo a gravidade 
da falta, as aplicação das seguintes penalidades: 

8.2.1. Advertência. que será registrada no nome da empresa no Cadastro de Fornecedores do 
Município de Mairinque; 

8.2.2 - Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total do empenho, por dia de atraso para 
o fornecimento, até 10(dez) dias, após o que será aplicada a multa prevista no item 08.2.2.1. 
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8.2.2.1. Decorridos os dez dias previstos no item 08.2.2 ou em caso de falta grave ou 
reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções previstas neste edital, 
a Ata de Registro de Preços será cancelada, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte 
por cento) sobre seu valor bem como será aplicada a pena de Suspensão do Direito de Licitar 
e contratar com a Prefeitura de Mairinque pelo prazo de 2 (dois) anos; 

8.2.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho por inexecução parcial 
das obrigações assumidas sem prejuízo do cancelamento da Ata de Registro de Preços no 
caso de reincidência e suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal 
de Mairinque, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

8.2.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato por inexecução total 
das obrigações assumidas sem prejuízo do cancelamento da Ata de Registro de Preços e 
suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem 
como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

8.2.5 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato no caso de 
cancelamento da Ata de Registro de Preços por culpa da Detentora da Ata sem prejuízo da 
suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem 
como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

8.2.6. A Suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque será 
aplicada também ao(s) licitante(s) que retarde(em) a execução do pregão, causando tumulto, 
desrespeitando o Pregoeiro ou outro membro da comissão de licitação, faltando com 
urbanidade com os outros licitantes, atendendo celulares durante os lances, fumando. 
estando alcoolizado, saindo da sala sem justificativa ou passar informações do ato para 
outrem e ou, outra conduta que o Pregoeiro entenda com desrespeitosa ou indigna para a 
ocasião. 

8.2.7. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave dolosa 
tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude. enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação 
perante a Prefeitura Municipal de Mairinque, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) 
anos. 

8.3. As multas serão, após regular processo administrativo. descontadas dos créditos da 
empresa detentora da Ata se for o caso, ou cobrada administrativa ou judicialmente. 

8.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal de Mairinque. 

8.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 
cabíveis inclusive a suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar 
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com o Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no 
Cadastro de Fornecedores do Município de Mairinque, pelo período de 2 (dois) anos. 

8.6. A advertência e a anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser aplicadas 
quando ocorrer descumprimento das obrigações editalícias ou das obrigações assumidas na 
Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 
justificados e comprovados, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da 
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 

8.7. Sem prejuízo das sanções previstas no item 08 e subitens, poderão ser aplicada à 
inadimplente outras contidas na Legislação mencionada. 

8.8. A Ata de Preços poderá ser cancelada a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e 
demais sanções, inclusive penais. se  for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou 
circunstância desabonadora da empresa ou dos seus sócios. 

8.9. O cancelamento dar-se-á também, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 
78 e incisos da mesma Lei. 

8.10. Os casos cancelamento da Ata de Registro de Preços serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

8.11. A aplicação das penalidades previstas neste edital e na LEI não exonera a inadimplente 
de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar. 
8.12. As multas não impedirão o cancelamento unilateral, nem prejudicarão a aplicação do 
disposto nos artigos 81.86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA 09. - DA RESCISÃO 

9.1. A rescisão dar-se-á desde que, ocorra falência ou dissolução da Detentora, deixe a 
mesma de cumprir qualquer exigência desta Ata, ficando a rescisão neste caso a critério da 
Prefeitura. 

CLÁUSULA 10 - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE 
RESCISÃO. 

10.1. Em caso de rescisão, a Detentora reconhece integralmente os direitos da Prefeitura 
previstos no artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo de indenização por perdas 
e danos que a rescisão possa acarretar. 

CLÁUSULA 11- DA VINCULAÇÃO 

11.1. O presente instrumento fica vinculado ao Pregão Presencial n.° O 2 5/2 O 1 9, e a 
proposta da Detentora que integra o registro de preços. 
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CLÁUSULA 12. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

12.1. A presente Ata é regida pelas normas da Lei de Licitações e Contratos, além de, nas 
omissões, ser subsidiariamente regulado pelos Códigos Civil e de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA 13. DAS CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO 

13.1. Fica a Detentora obrigada a manter as condições de habilitação e de qualificação 
exigidas durante o prazo de vigência desta ata. 

CLÁUSULA 14. DO FORO 

‘aid 	14.1. Elegem o Foro da Comarca de Mairinque para solução de quaisquer dúvidas oriundas 
da presente Ata. 

E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, 
para todos os efeitos legais. 

Mairinque, 28 de Junho 2019. 

Locateli, Sabbatini & Bianchi Ltda 
Eliam Fernandes Bianchi 

Testemunhas: 

01) 	02) 	  
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
CONTRATADO: LOCATELI, SABBATINI & BIANCHI LTDA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° (DE ORIGEM): 054/2019 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ESPORTE, 
TURISMO E LAZER 
ADVOGADO (S)/ N° OAB: (*) 	  

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 
Resolução n° 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 
do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço — residencial ou eletrônico — ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Mairinque, 28 de Junho 2019 
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Avenida Lamartine Navarro. n.° 514 Centro 

Prefeitura Municipal de Mairinnue fis:  
Mairinque-SP 	 Fone (11) 4718-8655 !PROC 

i
•  

CEP 18120-000 	 (11) 4718-8677 
CNPJ 45.944.428/0001-20 	 www.mairinque.sp.gov.br 	 _ 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Ovidio Alexandre Azzini 
Cargo: Prefeito 
CPF: 122.573.988-82 
RG: 19.509.975-8 
Data de Nascimento: 22/11/1970 
Endereço residencial completo: Travessa Orlando Tonini, 86 — Vila Sorocabana — 
Mairinque/SP 
E-mail institucional: gabinete@mairinque.sp.gov.br  
E-mail pessoal: alexandreazzini@hotmail.com  
Telefone(s): (11) 4718-8644 
Assinatura: 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

Pelo CONTRATANTE: 
Nome: Ovidio Alexandre Azzini 
Cargo: Prefeito 
CPF: 122.573.988-82 
RG: 19.509.975-8 
Data de Nascimento: 22/11/1970 
Endereço residencial completo: Travessa Orlando Tonini, 86 — Vila Sorocabana — 
Mairinque/SP 
E-mail institucional: gabinete@mairinque.sp.gov.br  
E-mail pessoal: alexandreazzini@hotmail.com  
Telefone(s): (11) 4718-8644 
Assinatura: 	  

Pela CONTRATADA: 
Nome: Eliam Fernandes Bianchi 
Cargo: Empresário 
CPF: 052.374.048-47 
RG: 16.148.515 SSP/SP 
Data de Nascimento: 19/06/1966 
Endereço residencial completo: Rua Nicolau Chad n.° 70 Vila Borghesi Cep: 181.136-271 
São Roque - SP 
E-mail institucional financeirorticruzeirosupermercado.com.br  

E-mail pessoal: linanceirOcruzei supermercado.combr 

Telefone(s): (11) 4718-360 
Assinatura: 	 )  

Advogado: 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônico. 
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Prefeitura Municipal de Mairinque 
Fone (11) 4718-8655 PROC. Cif 

(11) 4718-8677 # 
----t-- www.mairinque.sp.gov.br  

Avenida Lamartine Navarro. n.° 514 Centro 
Mairinque-SP 
CEP 18120-000 
CNPJ 45.944.428/0001-20 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
CNPJ N°: 45.944.428/0001-20 
E-MAIL INSTITUCIONAL: gabinete(d,mairinque.sp.gov.br  
E-MAIL PESSOAL: alexandreazzini@hotmail.com   
CONTRATADA: LOCATELI, SABBATINI & BIANCHI LTDA 
CNPJ N°: 04.100.655/0001-92 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° (DE ORIGEM): 054/2019 

L) 	DATA DA ASSINATURA: 28/06/2019 
VIGÊNCIA: 12 MESES 
OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa de fornecimento de gêneros 
alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Esporte, 
Turismo e Lazer 
VALOR (R$): 62.769,21 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

Página 25 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25

