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Nome do RepresentanteEmpresas CNPJ / CPF CPFDISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI ME 19.167.682/0001-50 ENIO DELAZERI 453.533.100-63MERCADO MUNARI LTDA ME 10.878.273/0001-97 ANTONIO CARLOS DA SILVA STEFANES590.834.339-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2020No dia 8 do mês de Julho do ano de 2020, o MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         , Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica dedireito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.939.471/0001-24, com sede administrativa localizada na RUA 31 DE MARCO 1050                    , bairroCENTRO, CEP nº. 89660-000, nesta cidade de Lacerdópolis/SC, neste ato representado pelo(a) PREFEITO, o Sr(a). SERGIO LUIZ CALEGARI,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 e Decreto Federalnº. 7.892/2013, Decreto Municipal nº 024/2011, e, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostasapresentadas no PREGÃO PRESENCIAL nº. 9/2020 Processo Licitatório nº 22/2020. RESOLVE: registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), de acordocom a classificação por ela(s) alcançada(s) por item, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelasenunciadas 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:DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI ME10857 1MERCADO MUNARI LTDA ME8897 2
Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  8897  -  MERCADO MUNARI LTDA ME2 UN MUNARI 250,000 29,2500 7.312,50Kit de Material de Higiene e Limpeza contendo: AMACIANTE DEROUPA, aspecto físico líquido viscoso frasco 130,00 concentrado,perfumado. Frasco de 5 litros, com tampa abre e fecha com lacrede rosquear. Quantidade: 01 frasco;ÁGUA SANITÁRIA, à base de cloro. Composição química: frasco3.152,00 hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloroativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo-esverdeada.Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. Frasco de 1 litro.Quantidade: 02 frascos;SABÃO EM PÓ. Embalagem (caixa/pacote) de 1 kg. Quantidade:02caixa/pacote;DESINFETANTE, aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante efrasco 15,00 germicida. Frasco de 500ml. Quantidade: 02 frascos;SABONETE, em tablete, uso adulto, de fragrância suave.  Osabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso osuficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo desua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva aoseu amolecimento precoce e não causar irritabilidade dérmica.Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. Quantidade: 04unidades;CREME DENTAL, uso adulto, com flúor. A embalagem deverá tubo100,00 conter número de registro no ministério da saúde e selo deaprovação da associação brasileira de odontologia (a.b.o). Tubo de90g. Quantidade: 02 tubos;PAPEL HIGIÊNICO, 100% fibras naturais, picotado, grofado, compacote 263,00 relevo, folha simples na cor branca (100% branca),neutro, de primeira qualidade. Pacote com 04 rolos medindo30mx10cm. Quantidade: 02 pacotes;Detergente para louças, biodegradável, consistente. Frasco 468,00aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas.Aroma natural. Frasco de 500ml. Quantidade: 03 frascos;SABÃO EM BARRA, pacote com 5 barras Sabão em barra, aspectofísico sólido, neutro ou glicerinado. Pacote com 05 barras de 200gcada. Quantidade: 01 pacote;ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (fibra e espuma), formatounidade 212,00 retangular, medindo 110x75x23mm, abrasividademédia. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibrasintética com abrasivo. 01 unidade;ESPONJA DE LÃ DE AÇO, formato retangular, aplicação limpezageral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, nomínimo, 100x75. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08unidades, 60 gramas. Quantidade: 01 pacote. 7.312,50Total
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  10857  -  DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI ME1 UN ATACADÃO 250,000 136,9700 34.242,50Kit Alimentação contendo: KIT ALIMENTAÇÃOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, enriquecida com ferro e ácidofólico, embalagem de 5 kg, com identificação do produto, rótulocom ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data defabricação e validade mínima de 03 meses a contar da data daentrega. Quantidade do produto: 01 pacote;AÇÚCAR REFINADO, de primeira, cristalino, pacote com 5 Kgcada, produto obtido de açúcar de cana, purificado por processotecnológico adequado, classificado como açúcar de primeira.Deverá ser fabricado isento de fermentações, matéria terrosas,parasitas e detritos animais ou vegetais, apresentando cor, odor easpecto próprio do açúcar. Quantidade do produto: 01 pacote;ARROZ TIPO I, produto beneficiado de 1ª qualidade, longo, fino,polido, limpo, sem escolhas (sementes, pedras ou cascas de arroz),eletronicamente selecionado. Validade 12 meses a partir da data deentrega. Embalagem: 5 Kg. Quantidade do produto: 01 pacote;FUBÁ, pacote com 1 kg, de excelente qualidade, validade de nomínimo 12 meses, a partir da data da entrega. Quantidade doproduto: 02 pacotes;FEIJÃO PRETO TIPO 1 - embalados em saco de polietilenotransparente. Prazo mínimo de validade: 06(seis) meses. Rótulocontendo todas as informações do produto de acordo com alegislação vigentel. Quantidade do produto: 02 pacotes;ÓLEO DE SOJA. Características: óleo de soja refinado, 100%natural, não deve apresentar cheiro forte e intenso, volumeinsatisfatório, mistura de outros óleos. Embalagem: intacta,acondicionadas em embalagens plásticas 900 ml de peso liquido.Quantidade do produto: 02 unidades;EXTRATO DE TOMATE, lata com 340 g. Ingredientes: tomate,açúcar e sal. Isento de glúten. Valor energético por porção de 20kcal e sódio 5% dos valores diários. Tipo elefante. Validade nãoinferior a 3 meses a partir da data de entrega. Quantidade doproduto: 01 lata;MARGARINA VEGETAL com sal, 70% de lipídios, isenta degordura trans, embalagem com 500 g, com identificação doproduto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,data de fabricação e validade mínima de 3 meses a contar da datade entrega. Quantidade do produto: 01 pote;MACARRÃO com Ovos tipo Parafuso/espaguete , produtofermentado obtido pelo amassamento da farinha de trigo com água.Embalagem: acondicionados em sacos de polietileno contendo 1kg. Quantidade do produto: 02 pacotes;BISCOITO DOCE Bolacha Doce Tipo Maria, ingredientes: farinhade trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar,gordura vegetal hidrogenada, soro de leite em pó, açúcar invertido,fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, sal, fermentosquímicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio,estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático,contendo glúten, com valor nutricional para porção de 30g: 25g decarboidrato, 2,2g de proteína e 3,8g de gorduras totais,acondicionado em embalagem plástica de polipropileno original dofabricante, sem corantes artificiais. Embalagem até no máximo 370gr. Quantidade do produto: 01 pacote;DOCE DE FRUTAS - sabores: morango, uva, pêssego, banana,maçã ou abóbora. Embalagem: pote plástico em polietileno,transparente, atóxico, íntegro, com tampa e lacre de proteção,contendo 400g. Prazo de validade mínimo 10 meses a contar apartir da data de entrega. Quantidade do produto: 01 unidade;SAL IODADO, embalagem com 1 kg, com identificação do produto,rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data defabricação e validade mínima de 3 meses a contar da data deentrega. Quantidade do produto: 01 pacote;LEITE UHT - suas condições deverão estar de acordo com aPortaria 370 de 04/09/97, livre de parasitas e de qualquersubstância nociva. Embalagem tetrapak esterilizada ehermeticamente fechada, contendo 1 litro. Prazo de validade: 04meses a contar a partir da data de entrega. Quantidade do produto:12 litros;OVOS DE GALINHA, vermelho ou branco, tamanho médio. Fresco,acondicionado em embalagem contendo identificação da marca,validade e selo de inspeção do órgão competente. Quantidade doproduto: 02 dúzias;CARNE MOÍDA - Carne bovina sem gordura, moída, de segunda,aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor própria, semmanchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência desujidades, parasitos e larvas. Embalagem adequada, entrega emkg. Certificado de inspeção sanitária. Validade 30 dias a contar dadata da entrega. Quantidade do produto: Embalagem de 1 kg; 34.242,50Total
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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 9/2020, Processo Licitatório nº 22/2020 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. 22/2020 - PregãoPresencial nº. 9/2020 com valor global na importância de R$ 41.555,00 (quarenta e um mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais).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: 4/6Processo Nº.: 22/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/20208.3. 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  9/2020, Processo Licitatório nº  22/2020 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. 9/2020 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. 9/2020;f) prestar os serviços no perímetro urbano do município de Lacerdópolis.



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         Página: 5/6Processo Nº.: 22/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/202012. 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. 22/2020; o Edital do Pregão nº 9/2020 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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