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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 11/2021 

PROCESSO Nº 53/2021 

LIC ITAÇÃO : PR EGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021 

1' 

Aos 29 ( Vinte e nove) dias do mês de dezembro de 2021, nesta cidade de Quadra, Estado de São 

Paulo, na Prefeitura Municipal de Quadra, compareceram as partes entre si justas e contratada s, a 

saber: de um lado o MUNICÍPIO DE QUADRA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

nesta cidade de Quadra, Es t ado de São Paulo, na Rua José Carlos da Silveira, 36, Jd. Santo Anto n io, 

Cf P: 18255-000, inscrita no CNPJ nº . 01.612.145/0001 -06, neste ato legalmente representadél pela 

PreteiL, !Vlu nicip al, Sra LHE ONIDE S DE OLIVEIRA ANDRADE, bras ileira, po rtadora da cédula de 

ident idade RG nº. 10704 898 7 e registrada Junto ao Cadastro de Pessoa s Físi cas (CP F/M F) nº 

0268 286 3884, re side:ite e domiciliada na Rua João Anton io Lobo, nº 321, Bairro Jard im Tonico Vieira , 

neste município de Qu adra, Estado de São Paulo, daqui por diante denominado simplesmente 

"PRE FEITURA" , por fo rça da Lei Federa l nº 10.520/2002, Lei Complementa r n.º 123/2006, aplicando

se su bsidi ar ia mente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n.º 8.666/1993, com alt erações 

pos ter iores, e de m ais no rm as regu lamentares apl icáveis à espéc ie, em face da class ificação das 

pro oo~t as üpre se nta das no Pregão Presenci al nº 12/2021, adjudicado em 21/12/2021 e publi cado 

na Imprensa do Estado de São Paulo 21/1 2/ 2021 , reso lve REGISTRAR O PREÇO das DOS ITENS 2 a 4, 

7, 11, 14, 17, 25, 27, 28, 33, 35 a 37, 41, 42, 76, 77, 82 a 92, 96, 97 e 99 à empresa Genézio Momberg 

Plens Guare í ME, inscrita no CNPJ so b nº 01.589.640/0002-22, I. E. nº 333021287110, estabe lec id a 

na Rua São João, nº 958, Bairro Centro , cidade de Guareí, Estado de São Paulo, Cep: 18250000, 
neste ato representada por seu representante legal, o Srº Genezio Momberg Plens, nacion alidade 

brasileiro, estado civil Cas ado, profissão empresár io, residente e domici liado na cidade de Guareí, 

Es tado de São Paulo, na Rua São Paulo, nº 33 , Bairro Centro, Cep. 18250000, portador(a) da cédula 

cic identida de RG nº 26575 0799 , e inser ito no CPF sob o nº 16019404838, acordam proce der, nos 

termos do Ed it al do Pregão Prese ncia l em epigrafe, parte integrante do pre sente instrum ento 

in dependente de transcrição e pelas cláusu las a seguir ex pressa s, definidoras dos di reitos e 

responsab ilidades das partes, ao REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS PARA 

MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUADRA/SP, conforme descrição 

do objeto e do item , co ns tante s no ANEXO I que acompanha o Edita l. 

Cláu!'>ula 1~) - DO OBJETO E PREÇOS: 

1.1. Con st it ui obJeto da presente Ata o registro de prcço(s) do(s) item(s) dela constante (s ), ri o, 

termos do artigo 15, da Lei Federa ! nº 8.666/93, e ulteriores alterações. 

1.2 . Os preços registrados tem caráter de orient ação (preço máximo), cabendo aos Órgão s 

Part icipantes à obrigação de promover pesquisa de mercado antes da ut ili zação desta Ata , pesqui sa ~ 

essa cujo resultado deverá constar do campo próprio da requisição. -
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1.3. Os pr·eços registrados na presen te Ata referem-se aos seguintes itens: 

-----------~I 
110MB 4405 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUARE! 01.589 .640/0002-22 

Seq. Cód igo Descriçã o Unid . Qua nt . 

076 02 .1015 ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr PCT 5.250,0000 

I 033 i 02 .22 43 
1 1 

1 : 

t 

035 · 02.2761 

- Produto preparado com o 

cacau obtido por pro cesso 

1 

t ecnológico adequado e açLícar, 

podendo conter outras 

1 

su bstân cias aliment íc ias. 

Ingred ientes bás icos: Açúcar, 

cacau em pó (30,5%), fosfa to 

tricálcico, ácido ascórbico, 

pirosfo sfa t o férrico , su lfa t o de 

zi nco 

1 monoh idratado, niacina , 

r iboflavina, 

piridoxina , 

1 cianocobalamina , 

clor idrato de 

mononitrato de tiamina , 

v itam ina A (acetato de retino!) e 

aroma idêntico ao natural de 

cho colate 

BISCO ITO DE POLVILHO SE M 

LACTOS E 200 gr - Bi scoi to de 

polv ilho c/ sal, em balado em 1 

sa co plást ico atóxico 

transparente com 

lacre bop p; 200 gram as. 

BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 

1 
400 gr - Biscoito doce, diversas 

formataçõe s, composição 

bás ica pa drão, produto não 

deve conter la cto se, produto 

emba lado em embalagem 

vedada , com no mínimo 

PCT 6.000,0000 

PCT 75,0000 

M arca Valo r 

Unit . 

Valor 

Total 

4,8600 25 .51 5,0 

o 

7,9300 47.580,0 

o 

5, 6800 426,00 

400 grama s. As em 
~ --~--~--~-----------''-----'-------'-------'------'--- --

1 

N 
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BISCOITO 

LACTOSE 

SALGADO SEM 

400 gr . Biscoito 

sa lgado, tipo água e sa l crea m 

cracker, d ive rsas fo rmatações, 

composição bási ca padrão, 1 

produto não deve con ter 

lacto se, produto embalado cm 
em ba lagem ved 

BOLACHA TIPO ROSQU INHA DE 

CÔCO 400g - Biscoito doce 

s/recheio; com vai. Mínima na 

entrega de 5 meses; e suas 

condições deverão est ar de 

aco rdo com a Port .263 de 22 de 

se t / 2005 e suas alterações 

produto su jeito a ver ificação no 

at o da entrega aos; 

procedimentos ad ministrativos 

PCT 1 75 ,0000 5,2200 

PCT 113,0000 6,3 100 

391,50 

713,03 

: ______ ,__ i determ inados pela ANVISA. 
1 007 102 .1967 i CARNE-· 1N NATURA-EÍ1i=TÃ-RÕLc --r KG +·----1.----5 ___ 0 ___ 0,----o----oo----o---------2----4----,5-s-oõ35-_s7Õ:-o 1 

1 DE FRANGO IQF: Com cenou ra O 
1 

e vagem preparado com fi le de 

peito de fra ngo e legumes 

(cenou ra e vagem) , temperos 

naturais, isento de gl utamato 

monossód ico;- ro le f ixo por cola 

comest ível, isentos de objetos 

perfurantes;- produto 

congelado em IQF - peso médio 

unitário aproximado de 100g 

(com variação de+/- 10%); 

embalagem primaria: sacos de 

po liet ileno de 1 a 5kg; -

I embalagem secundaria : caixas 
1 de pape lão res ist en te, lacradas, 

com 2 a 10kg. valores 

nu tr ic ionais g/100 (iguais ou 

ac ima): - prote in as:17 -

gorduras totais (max):6 

Rotulagem: o produto deve ser 

l _________ L _____ -1_ identificado 
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impressos de forma clara e 

indelével com todas as 

informações ex 

011 02 .1970 CARNE SECA : Embalagem KG 75,0000 48,3500 3.626,25 
1 plás t ico trans parente, atóxico; 
1 

' - ---- -----~-- ----~- ---·-- - - - . . - .. - - 1 
077 02.081 5 CHOCOLATE EM PÓ. Pacote 1 UN 225,0000 19,9300 4.484,25 

1 

kg - Produto pre parado com o 1 

1 

ca cau obtid o por processo 

terno lógico adequado e açúcar, 

1 
podend o conter out ra s 

1 
' 1 su bstân cias alimentícias. 

1 
1 

1 1 

Ingred ientes bás icos Aç(1car, 
1 

-~acau em p _____________ 1 

1 ---

1 
082 02.2807 COMPOSTO LACTEO EM PÓ Lata 375,0000 23,2500 8.718,75 

com Prebióticos 400gr 

084 02.1756 ERVILHA REIDRATADA EM Lat a 38,0000 27,6800 1.051,84 

CONSERVA 1,700 kg . Produto 

preparado com ervi lhas com 1 

grãos ínt egros e m ilho co m 1 

grãos íntegros e não 1 

qu ebra diços, prev iamente 
1 

1 

debulhadas, envazada s 
1 

pratica m ente 1 

1 

cru as. Re idratada s ou pré -

coz idas ime rsas não ' 
1 

ou em 
1 li qu ido de coberturJ 1 

1 
1 

apro priada, submet ida a 

1 
processo t ecnológico ad equado 

antes ou depois de 

hermeticamente fechados os 
recipientes 

1 
utilizados a f im de evitar a sua 

alteração. 1 

1 

083 02 .1707 ERVI LH A REIDRATADA EM Lata 23,0000 2,9800 68,54 
1 

CONSERVA 170gr. Produto 
1 pre parado com ervilhas com 

1 grãos íntegros e m ilho com 
1 

grãos íntegros e não 

quebrad iços, prev iame nte 

1 

' 1 

1 deb ul ha das, cnvaza das 1 
'-- --· --·- 1 --- ! 

1 . 

• 1 ' ,1 ,. 1 1 
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1 

1 

a 

1 praticamente 
1 

cr uas. l~eidratadas ou pré-

1 cozidas ime rsas ou não em 

liqu ido de cobertu ra 

apropriada, submet ida a 

processo te cn o lógico ad equado 

antes ou depoi s de 

herm et icam ente fechados os 

recipientes 

1 utilizados a fim de ev itar a sua 

; alt eraç ão. 
'----+----- ·-•-·--··•-·• ·-· ·-

nic 

1 

087 02 .222 5 EXTRATO OE TOMATE 01kg. UN 113,0000 

1 

i 
1 

1 
1----+-- - --

1 085 02.2165 

preparado com frutos 

m aduros, sem sementes e sem 

pele. Isento de corante . Brix 18º 

1 (+ ou - 1 º ). 

Emba lagem ti po bag pelo 

líqu ido m ínimo 1,0 kg. ____ ~ ____ _ 

EXTRATO DE TOMATE 02kg. UN 

preparad o co m frut os 

maduros, sem sementes e se m 

pele. Ingredie nte s: Polpa de 

tomate, açúcar, sa l e 

conservante benzoa to de sódio. 

Br ix 18º (+ ou - 1 º). Informações 

nutr'ic iona 

375,0000 

086 02.1994 EXTRATO OE TO MATE 350gr. UN 113,0000 

088 02 .1926 

1 

1 

De 1ª Qua li dade. 

FARINHA DE MANDIOCA 500gr . 

Grupo seco, subgrupo fino , 

cla sse to rrada , tipo 1. 

em balagem de po liet ileno 

atóxico. Com as seguintes 

info rmações para a po rção de 

50 g. deverá con t er : Valo r 

energético 

184 kcal; Carboidratos 45 g; 

Proteína s: 0,9g; Gorduras 

totais: O g; Gorduras Satu radas: 

1 O g; Gord ura s Tra ns:O g; Fibra 

PCT 30,0000 

are, 

29,8900 3.377,5 7 

31,7900 11.921,2 

5 

3, 7500 423, 75 

3,4500 103,50 

- ----·--- ---~--~---~----

U; 
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089 02.2167 

1 

' 
' ' 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

' 

~ --+-------
090 02.1443 

'·t.·, 1 / , ... ·, f /1. '/// ( !,". ,,, / 1 
// l 1 

.;, .. /(////{ 

/ 
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Alimenta r : 
1 

1 

1 

2,9g; Sódio 0mg Com ' 

ide ntifi caç ão na emba lagem 1 
1 

1 

(ró tu lo) dos ingredientes, va lor 

nut r icio nal, fornecedor, data de 

fabr icação e validade. Validade 

mínima de 06 meses a contar da 

data de entrega . 
----

FEIJÃO CARIOCA 01kg Os grãos KG 6.000,0000 7,5000 45.000,0 

devem estar sã os e limpos, o 
isentos de maté ria te rrosa e 

parasitas . Livre de sujidade e de 

detritos animais e vegetais . 

Composição nutricional por 

po rção de 60g: VCT : 184 Kcal , 
1 

Ca rboid ratos 32g, Proteínas 1 

1 

14g, Fib ras 16g, Sódio 5mg. 1 

Validade m ínima de 05 (c in co) 

meses da data de fab ri cação, 

que não poderá ser su perio r a 

30 (trinta) dias da data de 

entrega. Embalagem: Pr imária: 

sacos de polie t ileno atóxico , 

termossoldado, 
! 

resiste nte, 

contendo peso líquido de 01 

(um) quilo . -Secundária: fardo 

de plástico , atóxico, 

transparente, resisten te, 

t ermossoldado . Rotulagem 

leg islação vigente. Nos rótulos 
1 

info rmações : ide ntificação do 
1 

produto, inclu sive a i 

classificação e a marca, nome e 
1 

endereço do fabricante, dat a de 

fabricação, prazo 

de val idade e peso liquid o, n2 

de reg ist ro órgão no 
1 competente, emp il hamento 
1 

máximo para arma zenagem . ' ·-- ---·- - ------··- !-------------·--

FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1. De l(G 300,0000 9,2100 2.763,00 

acordo com as normas 
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técnicas, os grãos devem estar 

i sãos e limpos, isentos de 

matéria terrosa e parasitas. 1 

' 
Livre de suj idade e de detritos 

1 

animais e vegetais. Validade 

1 
mínima : de 04 (quatro) meses 

da data de fabricação, qu e não 
1 poderá ser superior a 30 (tr inta) 

1 1 
dia s da data de ent rega. 

- --- - __ _j 

1 

092 02.1529 FUBÁ 01 kg. - De m ilho fino . PCT 75,0000 4,7500 356,25 

1 

Produto obti do pela moagem 
1 

do grão de milho, 

desgerminado ou não . 

Informação Nutricional na 

porção de 50g : valor ca lór ico 

máximo de 190 kcal, 

Carboidratos max imo 40g, 1 

proteínas m ínimo 3g,Gorduras 
1 

totais maximo 1,0g, Gorduras 

Saturadas maximo 0g, Gorduras 

Trans maximo 0g, Fibra 

alimen tar m íni mo de 2,0g; 

1 
Sód io maxi mo 0mg; mínimo de 

1 

1 

1 i 
1 ferro 2,00 mg, mínimo de 75 µg 1 

1 

1 
1 de ácido fólico. O fu bá deve se r 

: 

fabrica do a part ir de matérias 
1 

1 

prim as sã s e limpas, isen t as de 

matéria terro sa e pa rasitos. 

Nã o podem es ta r úm idas, 
1 ferm en tad as ou ra nçosas. i 
1 Vali da de m ínima : 04 meses a 

i 

partir da data de fabricação . ' 
Embalagem primária: 

1 

embalados em sacos de 

polietileno 
1 

091 02.2098 FUBÁ S00gr. - De milho fino. PCT 5.250,0000 2,6800 14.070,0 ! 

Prod uto obt ido pela moagem o i 
' do grão de milho, 

1 

1 1 1 desge rmi nado ou não. 1 1 ______ l~.L 1 
1 1 

' 
1 

Informação Nutr ic ional na 

l 1 porção de 50g: valor calór ico 
1 

1 

-· - _, 

'· ,,, 1;\ 1 , 1 j,, .._ ,- 1·,1 •/ .•. 



1 

1 

máx imo de 190 kcal , 
1 

1 

1 

1 

! 
1 

Carboidrato s max imo 40g, prot 
1 
1 
1 

1 1 

1 r-· ~--· -- - . -- - - j -- -- - - - - - - - --- - ---

014 02.2280 IOGURTE 900 ML : po lpa de UN 2.250,0000 6,6500 14 .962,5 

fruta s; elaborado a partir do o 
leitereconstituído soro de leite, 

açúcar, polpa de fruta, 

acidulante, conservante; 

aromatizante, corante, 

espessante; sabor de coco com 
1 

abacaxi, a caí com banana e 1 

morango; conservação 

ambiente entre 1 a 10 graus 

centígrados; validade mínima 

de 40 dias; 

condicionado em saco plást ico 
1 

1 

de polietile no, contendo 900ml; 1 
1 

! i 1 embalado em caixa de pape lã o 
1 

1 1 

1 

1 
1 

1 re forçado; e suas cond ições 

deverão estar de acordo com a 

resolução 273/05 da 

ANVISA/ministério da 

sa úde; produto suje ito a 

verificação no ato da entrega 1 

aos procedimentos 

administrativos determinados 

f-04 1 
pela ANVISA. 

1 02 .1521 MACARRÃO AVE MARIA COM PCT 975,0000 3,7000 3.607,50 
1 

OVOS 500 gr. Produto obtido, 
1 

1 exclusivamente , de Farinha de 1 

1 
1 

Trigo - Tipo 1 (s êmola / 1 

se moli na de trigo ) resultante do 
1 

1 

1 

i 
1 

1 

processo de em pasto e 

amassamento mecânico, sem 

fermentação, de aco rdo com a 

NTA 49, do Decreto12.486, de 
1 20/10/1978, do Estado de São 

Paulo e Instrução Normativa nº. 1 

08, de 02/06/ 2005 - MAPA. 

Ingredientes: sêmo la / 
1 

semolina de trigo enriquecida 
1 com ferro e ácido fálico, ovos e ___ _J 

CC 
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Paço Municipal José Darci 

1 

corantes naturai s urucum e/ ou 
1 
1 

cúrcuma e/ou bet acaro teno. 

CONTÉM GLÚ TE N. Compos ição ' 

nutricional para porção de 80g : 

va lor energético: 279kcal; 

carboidratos: 59g; proteínas: 

8,8g; gorduras t ota is : 0,8g; f ibra 

1 al im en t ar: 1,6g e ise nto de 

1 
só dio, gorduras trans ! 

Caracter ís t icas Físico-Quím ica s: 

Umi dad e máx. 13%. 

Embalagem: sacos de 

polietileno atóxico, contendo 

marca do produto, nome do 

fab r icante, validade, data de 
1 

fabr icação e número do lote. 

1 Vali dade míni ma 1 ano a partir 1 

da data de fabricação que não 

22 200,J 
poderá ser supe ri or a 60 dias da 

data de entrega. 

042 102.0925 MACARRÃO PARAFUSO S00gr. PCT 6.000,0000 3,7000 

1 
1 

Re su ltan te do proce sso de 
1 

o 
1 

empasto e ama ssa men l o 
1 mecânico, sem ferme ntação, de 1 

aco rd o com a NTA 49, do 

Decretol2 .486, de 20/10/1978, 

do Estado de São Paulo e 

In strução Normativa nº. 08, de 

02/06/2005- MAPA. 

Ingredie nt es: ' 
1 

Far inha de trigo ou sêmo la de 
1 

trigo enri qu ecid a com ferro e ' 

ácido fá lico, ovo s e coran te 

natural cúrcuma. CONTÉ M 

GLÚTEN. Composição 

nutricional mín ima para porção 

de 80g: va lo r energético: 

291kca l; carbo idra t os 60g; 
1 

1 pro te ínas : 8,6g; go rduras t ot ais: 1 
' 

1 

1 
1 

1, 7g; gordu ras saturadas 0,Sg; 1 

1 1 L fibra alimentar: 2, 6g e isento de 
---

1 .. 
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sódio, gorduras t rans para a 

mesma porção. Embalagem : 

sacos de po lietil eno atóxico, 

con t endo ma rca do prod ut o, 

nome do 

fabr ican t e, validade, da ta de 

1 
fabricação e número do lote. 

Validade mín ima 1 ano a partir 

da data de fabricação que não 

pod erá se r superior a 60 d ias da 

dat a de entrega. 
- -- -- -

f 025 02.2791 M ARG ARI NA ou CRE M E PT 450,0000 10,0500 4.522,50 

VEGETAL SEM LEITE. Prod uto 

deverá estar de acordo com a 

NTA 02 e 50 ( Decre t o 

12 .846/78) e 

Reso lução/CD/ FNDE n2 26, de 

17 de junho de 2013 . 
Ingred ientes : água, óleos 

vegetais, sal, vitam ina A, 

i 
corante natura l, conservantes e 

1 
1 

aroma tizantes, desde que 

permitidos pe la legislação . Não 

poderá 

con t er leite e/ou soro de le ite 

na composição. Sem gord ura 

tra ns e colesterol. 
1 

Caracte r ísticas: cor, odor, sabor ! 

1 1 e consistênc ia carac ter1sti ca . 1 

Embalagem pr imária : pot e 

pl ás t ico com tamp a, 

atóxico, res ist ente, com lacre 

de proteção intacto, pesa ndo 

500 gra m as. 

1 096 02.1831 M ILHO VERDE 1,700 kg. Lata 30,0000 26,6800 800,40 

1 

Produto prepa rado com m ilhos 
1 

com grãos ín tegros e milho com 

grãos íntegros e não 

1 quebradiços, previamen t e 

1 

debulhadas, envaza das 

1 __ _J_ -- praticamente cruas . ! __ 1 - - --- --- - -- -· ·----- - - - ----.....-- - ·- --- - -----
•r: 

1 , 1 1 lj 1, 



, 1 

Re id ra tada s ou pré - cozid as 
im ersas ou não em liqu id o de 

cobertura apropriada, 

subm eti da a processo 

tecno lógico adeq uado antes ou 

depois de hermeti camente 

fechados os recipi entes 

util izados a fim de evitar a sua 

alteração. 

i'tu ra 

097 02.1662 MILHO VERDE 170gr. Produto Lata 30,0000 3, 4000 102,00 
pre parado com milhos com 

1 grãos ín tegro s e milho com 
, grãos íntegros 

quebrad iços, 

debulhadas, 

e não 
1 

prev iamente 

envazadas 

praticame nte 

Reidra t adas ou pré-

cruas. 

coz idas ime rsas ou não em 

liq uido de cobertura 
apropriada , submetida a 
processo t ecnológi 

003 02 .1344 PÃO DE LEITE - Alongado, l<G 1.500,0000 12,4100 18.615,0 
o 

002 

superfície macia, li sa, br ilh ante, 

com mio lo consistente e 

sedoso; compo sição mínima da 
1 

1 massa 35,50g de farinha de 

1 trigo , 3,60g ele açúcar; 2,8g ele 1 

__ gordura vegeta l, 0,70g de le _______ _ 

02.0877 PÃO FRANCÊS - Compos ição l<G 

m ín ima da massa: 40g farinha 

de t rigo,0,8g de sal; 0,4g de 

reforçador ,24ml de agua,0,2g 

de açúcar; 
1,2g de fe rmento biológico,0,4g 

de gordura vegetal; pesando 50 

- - - ---+-------jf------+-
1.650,0000 11,9300 19.684,5 

o 

gramas po r u 1 

f---0-0-4--+-0- 2- . -15_6_1-+--'P'-Ã-O--T~l P-0--B 1-S-NA_ G_ U_l N_H_A _ ____ P_C_T-+--1- 3-5-,0-0_0_0-+----+-- 6 ,-4-00- 0+--8-64- ,-oo-1 

017 02.200 2 

Pacote 300 gr 1 

SALSICHA TIPO HOT-DOG l<G 375,0000 15,8500 5.943,75 - , 

i CONGELADO : Carne 1 

'-~ ~'--- -~---- --- ------~ -~---- ~ --- - -- -- -

I 
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mecanicamente separada de 

ave , carne de frango, água, 

proteína de soja , pele de 

ave, sal, am ido, carne suína, 

especiaria s. Estabi li zan t e: 

tr ipo lifosfa to de sódio; 1 

Rea lçado r de sabor : glutamato 

monossódico; Antioxidante: 

Eritorbato de sód io; 

Con se rvador: Nitrito de sódio; 

Aromatizante: aroma sintético 

idê ntico ao natural e Corantes 

naturais: urucum e carmim de 

cochonilha . Contém 

aromatizante sintético idêntico 

ao natural . Em ba lagem plástico 

transparente, atóx ico; pe sa ndo 

3kg com validad e mínim a de 20 

dias a contar da data da 

entrega; e suas condiçõ es 

deverão es t ar de aco rdo com a 

NTA-5 (Decreto 12486 de 

20/10/78) e (ma-

2244/97); Instru ção Normat iva 

1 nº 4, de 31 de ma rco de 2000; 

Re solução ANVISA nº 259 de 20 
1 

i 
de setembro de 2002 1 

027 02 .2793 suco CONCENTRADO UN 225,0000 17,5600 3.951,00 1 

NATURAL LÍQU IDO 01 litro -

sabores, sem açúcar, no qual 

deve rá conter polpa , ser 

pasteurizado, mant ido e 

1 armaze nado sob refr igeração, 

ausen t e de corantes art if ic iais, 
1 

fl avor iza nte s, conse rvan te s 

artificiais e aromas não 

naturais . Em balagem de 1 litro . 

028 02.2792 suco CO NC ENTRADO UN 42,0000 8,9200 374,64 

LL SABORES. Contendo po lpa de 

frutas , com conse rvantes 

(benzoato sódio ) e 
1 

de 1 ·--~-~--~--------· ·--

rr. 
-
'.l. 



.... j f 

acid u lant e (áci do cítrico) , 

Arom a natural da fruta, sa bo res 

varia dos, para d ilu ição em 

água, sem açúca r. Com va lidade 

de 6 (seis) meses à 1 (um) ano. 

Em emba 
1 

---~ 
099 02.2061 VINAGRE DE ÁLCOO L 750 m i 

1 UN 128,0000 2,3600 302,08 i 

1 
VALOR GLOBAL DOS PREÇOS REGISTRADOS R$ 303.390,3 500 

L-- - - ~ --- - - - - - ------- -
2 

Cláusula 2~)- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO : 

2.1 . O objeto da presen t e licitação será recebido de forma parcelada , acompa nhada da 

respectiva nota fi scal e letrô nica/ fatura. 

2.2. A det entora da At a de Regist ro, quando na sol icitaçã o de fo rn ecimento da Admini stração 

Municipal deverá at en der às exigências con tid as no Anexo 1 - Termo de Re ferênc ia, contendo às 

Especificações Técnicas e Comerciais dos Produtos . 

2.3. A licitante vencedora forn ece rá os ite ns em co nformi dade com a dscri ção constan te dQ 
An exo 1, co ntados a parti r do faturam ent o . 

2.4. A empresa detentora da ata de registro de preços deverá fornecer qualq uer quantidad e 

solic itada pelo Município, não pod endo, portan t o, est ipular cota s m ínim as ou máximas, respeitada s 

as quant idade mínimas de tran spor- te inc rente s ao objeto do presente processo lic ita tório . 

2.5 . O Prazo de entreg a do ite m contrata do será o co nstante do Pedido ou Nota de Empenh o, 

conforme Te rmo de Referê ncia do Pregão 12/2021 

2.6. Po r ocasião da ent rega, a Contrat ada deverá col her no com provan t e res pecti vo a data, o 

nome, o ca rgo, a ass inatu ra e o número do Registro Ge ral (RG), emi t ido pel a Secretar ia de Segurança 

Pública, do se rvi do r do Contrat ant e respon sável pelo recebim en t o. 

2.7 . Os produto s se rão devolvido s na hipótese dos mesmos não correspon derem à 
espec if icação da At a de Reg istro de Preços, devendo ser substitu ído pela em presa detentora da Ata. 

2.8. O recebimento provisório se rá efetuado no at o da ent rega após a rea lização da verificação 

dos qu antitativos e es pec ificaçõe s t écni ca s do Termo de Referênci a e da Propost a Come rcia l, que será 

efetivado pelo servi dor responsáve l pelo acom pa nh amento e f isca lização da entrega . 

2.9 . O recebimento defi nitivo do objeto dar-s e-a no prazo de 02 (dois) dias út eis contados do 

recebimento prov isório, desde que o servi dor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

entrega designado pela Prefeitura M unicipal de Quadra conclua pela conformidade e aceitação da s 

espec ificações e quant idades contrata das, mediante a lavratura de recibo passado no verso do 

1 ' 

1 

1 

j 
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docu mento f iscal para que seja con f igu rado o receb imento de f initi vo . 

2.1 O. Co nst atad as irregularidades no objeto co nt ratu al, o Co nt rat ante pod erá: 

a) - se di sse r res peito à espec ific ação, rejei t á-l o no to do ou em part e, determin and o sua 

substi tuição ou resci nd indo a con t ratação, sem prej uízo das pen al idades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substit ui ção, o mesmo deverá ser ret irado pelo fornece do r para reposição no prazo 

máxi mo de 02 (do is) d ias cor ri dos, con tados da not if icação fe ita pela Adm inistraçã o, ma ntido o preço 

inic ial mente co ntra tad o; 

b) se disser respeito à d ife rença de quantid ade ou de pa rtes, dete rminar sua complem en tação 

ou resci ndir a contra tação, se m prejuízo da s penalidades cabíveis. 

2.11. O Setor responsáve l t erá o prazo máxi mo de 02 (doi s) d ias para processa r a conferência 

do que fo i entregue, lavrando o t ermo de recebim ento def ini t ivo ou not if ica ndo a DETE NTORA DA ATA 

para subs t ituição do objeto en tregue em desacordo com as especi fi ca çõ es. 

2.12. O receb imento provisório ou definitivo não exclui a respo nsabilidade da DETENTO RA DA 

ATA pe la perfei t a execução do Empe nho, fica ndo a mesma obrigada a su bst ituir, no tod o ou em part e, 

o objet o do Em penho, se a qualquer t empo se ve r ificar víci os, de feitos ou inco rreções . 

Cláusula 3ª ) - DO PAGAMENTO : 

3.1 . Os pagamentos serão efetuados EM 30 (TRINTA) DIAS, após a entrega dos produtos e da 

nota fisca l/fa tura comprovando o receb imen to do objeto lic ita do, respe itando-se, em todo o caso, a 

ordem cronológ ica de pagamen t os da tesourar ia munic ipal. 

32. Os pagam ento s se rão efetuados m ed ia nte cré d ito em co nta co r ren te devendo o 

fornecedor informa r o núme ro do ba nco, da agência e conta bancár ia, o u através de ba nco 

cre denci ado, a critér io da Ad m inistra çã o . 

3.3. As notas fi sca is/ faturas que apresen t arem incorreções se rão devolvidas à Cont ratada e 

seu vencime nto ocorrerá em t r inta di as após a data de sua apresentação válida. 

3.4. Nenhum paga mento se rá efetu ado à co nt ratada enq uanto pendente de liq uidação 

qual qu er obrigação financeira que lhe for impos t a, em vi rtu de de penal id ade ou in adimpl ênc ia, a qual 

poderá ser compensada com o pagamento pen de nte, sem que isso gere d ireito a acrésc imo de 

qual quer natureza. 

3.5. Conforme o protocolo ICMS 42/2009, fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF

e, modelo 55, em subst itu içã o à Nota Fi sca l, modelo 1 ou 1-A, a part ir de 01/12/ 2010, os contrib uint es 

(excet o ME i) que, independe nt emente da at iv idade eco nômi ca exercida, real izem operações 

destinadas à Administração Pública direta ou in dire t a. 

Cláusu la 4 ª ) DA ENTREGA : 

4.1. Os ite ns deve rão conte r toda s as info rmações necessárias a perfei t a ca rac teri zaçã o dos 

mesmos, em língua po rt uguesa, como composição, peso, fabr ica nte, lo t e, CN PJ , vali dade e dema is 

es pecificações necessá r ias para a perfeita caracteri zação dos produtos. 

42. As entregas dos itens deverão ser realizadas nas Unidades Escolares indicadas nas 

requisições, de segunda à sexta-feira da s 7hs00 as 12hs00, corren do po r conta da licitante t odas as 

despesas de emba lagem, segu ros, tra nsport e, t ri buto s, encargos t rabal his ta s e previdenciários 
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decorrentes do fornecimento, ficando responsável pelo recebimento os chefes dos setores da 

prefeitura munic ipal d e Quadra . 

4.3. A em pre sa detentora da ata deverá en tregar os produtos no prazo e form a fixados no Item 

XIV, de acordo com o recebimen to da ordem de forn ecimento, que pod erá ser encaminhada pela 

unidade in teressa da po r me io de fac -sím ile, remess a posta l ou re tirada pe lo con t ratado após a ligação 

te le fô nica do órgão. 

Cl áusula 5ª ) - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 
5. 1. A valid ade dos preços reg istrado s se rá de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatu ra da Ata 

de Regi stro de Preço s. 

Cláusula 6ª) - DOS RECURSOS ORÇAM ENTÁRIOS : 
6.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste pregão correrão à conta da dotação 

orçamentária consignada no orçame nto vigente, classificada e codificada sob os nºs: 

12.306.0005.2006.00003.3.90.30.00 - FR 02 e 05. 

Cláusula 7~) - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA: 

7. 1. O Proponente que de ixar de entregar quaisqu er documento s ex igidos no Ed ita l ou 

apresentar docum entação falsa para o ce rtame, ensejar o reta rd amento da execu çã o de seu obje to, 

não mantiver a proposta ou lance, não ce lebrar o contrato ou instrumento equivale nte, falhar ou 

fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo in idôneo ou cometer fraude f iscal, ficará 

impedido de lic itar e contratar com a Admin istração Públ ica, pelo pra zo de até 05 (cinco) anos, 

gara ntid a a prévia de fe sa, sem pre juízo das mu lta s previs t as em edital e no contra t o e das demais 

cominações legais. 

7.2 . O proponente sujeitar-se -á, ainda, às sanções de : adve rtência , multa e decl aração de 

inidoneidade, se ndo que as sa nções de suspen são descritas no item an t erior e declaração de 

inidoneidade poderão ser cumulada s com multa, sem prejuízo da rescisão contratual. 

7.3. As multas poderão ser cumulativas, reite rada s e ap licadas em dobro, sempre que se repeti r 

o motivo. 

7.4. Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado será aplicado multa 

moratória de 0,3% (ze ro vírgu la três por cen to) por dia de at ra so, até o limi te de 20 % (vinte po r cento) 

sobre o valo r total do contrato. 

7.5 No descumprimento de quaisquer obr igações lici t atórias/contrat uais pode rá se r ap licada multa 

indenizatória de 10% (dez por cen to ) do valor total do objeto lic itado. 

7.6. A multa , aplicada após regular processo adm inistrativo, será desco ntada da(s) fatu ra( s}, 

cobrada judicialmente ou extraj udicialm ente, a critério do Município. 

7.7. Da intenção de apl icação de quaisquer das penalidades prev istas, será co ncedido prazo 

para defe sa prévia de OS (ci11co) d ias úteis a con t ar da not ificação. 

7.8. Da ap li cação da sanção ra berá n::c urso no prazo de OS (cinco) d ias úteis a contar da 

publicação. 
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Cláusula 8ª) - DA LICITAÇÃO: 
8.1. Para a contratação do fornecimento objeto deste instrumento, foi realizada lic itação na 

moda lidade de Pregão Presencial sob o nQ XX/2021 aberta pelo Edital do PROCESSO NQ 53/2021. 

Cláusula 9ª) - DO GESTOR/FISCALIZAÇÃO: 
9.1. O MUNICÍPIO, por meio dos chefes dos setores, efetuará a fiscalização do fornecimento a 

qua lquer instante, designando-a como gestora do Contrato, solicitando à DETENTORA DA ATA, sempre 

que entender conveniente, informações do seu andamento , devendo esta prestar os esclarecimentos 

sol icitados, bem como comunicar ao MUNIC ÍPIO quaisquer fatos ou anormalidades que porventura 

possam prejudicar o bom cumprimento do presente termo; 

9.1.1. A ação ou omissão total ou par·ci al dos órgãos en carregados da f isca lização não eximirá 

a DETENTORA DA ATA de total responsab ilidade de executar o fornecimento, de acordo com as 

condições esta belecidas no presente Termo. 

Cláusula 10) - DO REGIME DE JULGAMENTO: 
10.1. A licitação decorrente do presente contrato foi j ulgado pelo regime de menor preço unitário . 

Cláusula 11) - DO CONTROLE E ALTERACÕES DE PREÇOS: 

11.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados poderão ser revi stos em decorrênc ia de 

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços e bens 

registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, promover as necessárias 

negociações ju nto aos Detentores da Ata . 

11.2. Quando o preço in icialmente registra do, por motivo superveniente, to rna r-se super io r 

ao preço pra ticado no mercado, o Órgão Gerenc iudor deverá: 

11.2.1. Convocar o Detentor da Ata visando à negoc iação para redução de preços e sua 

adequação ao pra tic ado no mercado; 

11.2.2. Frust rada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido ; 

11.2.3. Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual 

oportunidade de negociJção . 

11.3. Quando o preço de mercado tornar -se superior aos reg istrados, o Detentor da Ata , 

med iante re quer imento devidélmente comprovado, não puder cumprir o compromi sso, a 

Admini stração poderá: 

11.3.1. Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação ; 

11.4. Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder à revogação da 

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação maisvantajosa. 

11.5. Comprovada a re dução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 

reg istro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente reg istrado será 

convocado pelo Setor de Compras e Lici t açõe s para alte ra ção, por aditamento, do preço da Ata . 

/ 
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Cláusula 12} - DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS: 

12.1. A Ata de Registro de Preço s, decorrente dest a lic itação, se rá autom at icamente ca ncela da: 

12 .1.1. 

12.1. 2. 

por decurso de prazo de vigência; 

quando não restarem fornecedores regis t ra dos. 

Cláusula 13) - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
13.1.0 Contrato poderá ser al terado nos ca sos previ stos no artigo 65 da Lei na 8 .666/93, sem pre 

at ra vés de Termo Adit ivo numerado em ordem crescente. 

Cláusula 14) - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
14 .1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA (SP) pod erá resc indir de pl en o direito o co ntrato, 

ind ependen t e de aviso, noti f icação, sem que assist a à li citante vencedora qu alqu er direito à 
in deni zação, nos seg uin t es casos : 

a) Liq uida ção judicial o u extraj udi ci al, con co rda ta, fal ência, protesto, co ncurso de credore s, 

cisões ou fusões; 

b) Caso o co ntrato venh a a se r objeto de qualqu er espécie de transação, t ais como 

transferências, caução ou out ras, sem a autorização da PR EF EI TU RA MU NICIPAL DE QUADRA( SP) ; 

e) Paral isação injusti ficada nas ati vid ades da lici t ante vencedora e não procede r à entrega dos 

equipamentos na fo rma estabe lecid a neste Ed ital; 

d) Ra zões de interesse pú blico, de alta relevância e amplo conhe cime nto, just if icad o e 

determ inado pe la máxima auto ridade da esfera adm in ist rat iva m unicipal e exarada s no processo 

adm inistrativo a que se refere o contrato; 

e) A ocorrência de ca so fo rtuito ou de fo rça maior, regu larmente comprovada , imped itiva da 

execução do co ntrato. 

15.1. Poderá ainda ser a resci sã o amigável, por acordo entre as partes, m ediante auto rização 

escri t a e fu ndame ntada da autoridade compet ente, reduz ida a t ermo no processo licitatório, desde 

que haj a co nveniên cia da Administraç ão. 

Cláusula 15) - DA VINCULAÇÃO : 

15.1. O cum pri m en t o do futuro co ntrato es t á v inculado aos termos do Edital de Pregão nº XX/2021, 
seu s 

anexos, e da pro posta da "CONTRATADA", indepe ndentement e de transcr ição . 

Cláusula 16) - DA LEG ISLAÇÃO: 
16.1. Este co nt ra to é regido pe la Le i Fed eral n.º 8666/ 93 e alte rações post erio res, Le i Federal nº. 

10 .520/2 002 e subsi diari am ente pelo Código Ci vil Brasile iro, e nas dem ais legis lações e no rmas lega is 

ap licá veis e cabíveis à es péc ie, inc lusi ve sup le t ivame nte , os pr incípios ge rais do Di rei t o Pú blico ou 

Privado . l'---

'°" 
Cláusula 17) - DO FORO: 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Tatuí/SP para dirim ir as quest ões or iund as dest e Edital que não ·r;: 

/ 



forem reso lvidas por via administrativa ou por arbitramento na forma do Código Civil. 

Cláusula 18) - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

18.1. As situações não previstas neste contrato se rão reguladas pe la Lei Federa l n.º 8666/93 e 

alterações posteriores . 

E, assim, por estarem justos e co ntratados lavrou -se o prese nte instrumento, que depois de lido e 

achado conforme, va i assinado pelas partes e teste m unhas instrumentári as. 

Quadra / SP, 29 de dezembro de 2021. 

~ ::_~-==--___ ='=="= __ =="'_c--==-~/4:::::::::' 
1- ---L-HE0NfEs-~~i.1vE1-RÀ ANDRADE - GE_N_E_z1---,, • ..,,_ _______ _ 

PREFEITA REPRESE' 

REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE QUADRA GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI ME 

ÓRGÃO GERENCIADOR FORNECEDOR 

TESTEMUNHAS : 

. 1Vit.."' 

'.•vo P~ 
RC . . , _.lU<. , • 

,. 

Osmar Rodrigues 
Nome/Doeu mentoRG: 42_607_

861
_
5 

Auxiliar Administrativo Matricula PMQ . 399 

CC 
~ 

::.. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUADRA 
CONTRATADA: GENEZIO MOMBERG PLENS GUARE! ME 
ATA RP N.º (DE ORIGEM): 11/2021 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MERENDA 
ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUADRA/SP. 

Na qu ali dade de Contratante e Contratado, re spectivamente, do Termo acima 

identificado, e, cient es do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 

para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 

acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 

publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e 

reg imentai s, exercer o direito da defesa , interpor recursos e o mais qu e couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões qu e 

vierem a ser tomados, relat iva mente ao aludido processo, se rão publicados no Diár io 

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, de con form idade com o artigo 90 da Lei Comp lementar Estadual n.º 709, 

de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a parti r de então, a contagem dos prazo s 

processuais. 

LOCAL E DATA: ~ lQ(ii\,Ú 1 'íx.F1 ,D,\l * 'YYl,'.•l.G 0\S... ~C)'). I . 
') 

CONTRATANTE: LHEO ~ OLIVEIRA ANDRADE 
PREFEITA 

EMPRESA 
m_irmaosplens@hotmail.com 

LOCAL e DATA: Quadra, 29 de dezembro de 2021 

RESPONSÁVEL: Lheonides Oliveira de Andra de, Prefeita Municipal 
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Paço f\i,unic ipal ~h)s Da 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUADRA 
CONTRATADA: GENEZIO MOMBERG PLEN S GUARE! ME 
ATA RP N° (DE ORIGEM) : 11/2021 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FITENS PARA 
MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUADRA/SP. 

Nome : Lh eonid es Oliveira de Andrade 

Cargo: Prefeita M unicipal 

RG nº: 107048987 

CP F nº:02682863884 

Endereço : Rua João An t onio Lobo nº 32 1, Jard im To nico Viei ra 
Tele fon e: (15 ) 99 7216636 

E-mail I nstituciona 1: gabinete l@q ua d ra .sp .gov. b r 

E-ma il pessoal: lheon id esoandrade@gmail.com 

Nome: Genezi o M omberg Plens 

Cargo: p ro prietár io 

RG nº: 265750799 

CPFnº: 16019404838 

Endereço : Rua São João nº 958 

Tele fon e: (15) 997390080 

E-ma il Instituciona l: m_irmaosplens@ hot m ail.com 

E- mail Pessoal : m_i rm aospl ens@ hot m ai l .co m 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 
No m e: Wi lson Nunes M en des 

Cargo : As sistente Contabil 

Endereço Come rcial do Órgão/Setor: Rua José Carlos da Sil veira, 36 - Jard im Santo Antonio 

Telefone e Fax: (15) 32539000 

E-ma il Inst itucional : contabi lidade@ qua d ra.s p.gov .br 

LOCAL e DATA : Quadra , 29 de dezembro de 2021 

RESPONSÁVEL: Lheonides Oliveira de Andrade, Prefeita Mun icipa l 


