MUNICÍPIO DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
ADM. 2017-2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Sistema de Registro de Preços
PREGÃO PRESENCIAL
(Processo Administrativo n°.097/2017)
O Município de Nanuque, com sede na Avenida Geraldo Romano nº 135 - Centro, na cidade de Nanuque - MG,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.398.974/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ROBERTO DE JESUS,
inscrito no CPF sob o nº 626.515.796-53 portador da Carteira de Identidade nº M-5. 562.969 – SSP/MG, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo n.º
97/2017, RESOLVE registrar os preços da empresa DEMERVAL BATISTA COSTA - ME, inscrito no CNPJ sob o
nº 26.434.247/0001-36, indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na
quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, em conformidade com as disposições a seguir.
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto, o registro de preços para a eventual aquisição de REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E UTENSILIOS DOMESTICOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HPSMRA E DEMAIS
SETORES.” especificado(s) no(s) item(ns) 02, 03, 05, 06, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 40, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 65, 66, 74, 75, 82, 83, 84. Conforme Termo de
Referência, anexo no edital de Pregão nº023/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
ITEM DESCRIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS
Adoçante dietético, à base de edulcorante
natural,
líquido
transparente,
acondicionado em embalagem resistente
de plástico atóxico, contendo 80 ml, com
2
identificação na Embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 12 (doze) meses a
contar da data de entrega
Amido de milho - Produto amiláceo
extraído do milho, fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de
matérias terrosas e parasitas, não podendo
3
estar úmidos, fermentados ou rançosos.
Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira
crepitação quando comprimido entre os
dedos, pacote 500 grs. similar ou de
melhor qualidade a marca Pachá
AVEIA EM FLOCOS FINOS, grãos de
aveia laminados, rico em fibra alimentar,
fonte de ferro, magnésio, zinco, vitamina A,
vitamina B1, vitamina B6 e vitamina D, com
5
cor, aroma e sabor característicos, sem
quaisquer adulterações ou contaminações,
na embalagem deverá constar os
ingredientes, tabela nutricional, data de
fabricação, validade, e número do lote.

MARCA

UNID.

QUANT.

V. UNIT.

V. UNIT.

ZERO CAL

Unid.

100

3,75

375,00

PACHA

Pct

80

3,15

QUAKER

Cx

60

4,65

252,00

279,00
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Unidade de 250g (caixa ou sachê). Similar
ou de melhor qualidade a marca Quaker.

6

9

10

13

17

19

Azeite, Extra Virgem, não composto,
acondicionado em embalagem de vidro ou
enlatado, contendo 1000 ml, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 12 (doze) meses, a
contar da data de entrega.
Canela em pó, acondicionada em
embalagem
depolietileno
atóxico
transparente, aproximadamente 30g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.
Canjiquinha de milho amarelo fino, de cor
amarela, fina e livre de sujidade, umidade,
e embalagem de polietileno original do
fabricante, contendo 500 grs. Similar ou de
melhor qualidade a marca YOKI.
Colorífico alimento a base de urucum
(corante) – pct/500grs, com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido, de acordo com a
Resolução vigente. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e /ou
Ministério da Saúde. similar ou de melhor
qualidade a marca Tempero Forte.
Filé de merluza congelado. Sendo tolerada
a variação de até 8% no peso liquido do
produto descongelado em relação ao peso
congelado. Inspecionado pelo ministério da
agricultura (sif ou sie).
FILÉ
DE
PEITO
DE
FRANGO
CONGELADO, sem tempero, desossado,
sem pele, com adição de água de no
máximo 8%, aspecto, cor e cheiro próprio,
não amolecido nem pegajoso, sem mancha
esverdeada, com ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Apresentar após o
desgelo consistência firme e compacta,
coloração amarelo pardo, brilho e odor
suave, acondicionado em embalagem
plástica atóxica. Possuir de fabricação e
validade,
ingredientes,
modo
de
conservação e tabela nutricional. E
inspecionadas
pelo
Ministério
da
Agricultura (SIF), embalado em sacos de
polietileno, hermeticamente fechado e
rotulado conforme legislação sanitária

MOLINOS

Unid.

60

11,99

719,40

TEMPERO
FORTE

Pote

44

0,99

43,56

PACHA

Pct

120

2,55

306,00

TEMPERO
FORTE

Pct

140

3,99

558,60

MERLUZA

Kg

90

13,90

1.251,00

PIF PAF

Pct

2.400

7,80

20.208,00
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vigente. Embalagens de 1kg.

20

21

24

26

27

Frango Inteiro, excelente qualidade,
aspecto, cor e cheiro próprio, não
pegajoso, sem mancha esverdeada, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas,
ter consistência firme e compacta,
coloração amarelo pardo, brilho e odor
suave, acondicionado em embalagem
plástica atóxica. Possuir a certificação do
PRINCESINHA
IMA ou SIF, número do lote, data de
fabricação e validade, ingredientes, modo
de conservação e tabela nutricional, que
sejam inspecionadas pelo Ministério da
Agricultura (SIF), embalado em sacos de
polietileno, hermeticamente fechado e
rotulado conforme legislação sanitária
vigente.
GELATINA DIET, SABORES: ABACAXI,
MORANGO,
CEREJA,
FRAMBOESA.
Embalagem: caixa com 12grs à 15grs data
APTI
de fabricação, prazo de validade e numero
do lote.
Linhaça integral para fins de alimentação
humana pacote c/ 500 gramas, validade
mínima de 12 meses, embalagem não
SUDESTE
superior a 30 dias, contando da data da
entrega.
Margarina c/ sal com 60% a 80% de
lipídios. Apresentação, aspecto, cheiro,
sabor e cor peculiares aos mesmos e
DELICIA
deverão estar isentos de ranço e de outras
características indesejáveis - embalagem
de 500grs
Fórmula infantil para lactentes no 1
semestre de vida, predominância de
proteína do soro, relação prot.do
soro/caseína (60/40%),contendo 30,3% de
maltodextrina,67,7% de lactose, óleos
vegetais,vitaminas,minerais
e
oligoelementos que atendem ao códex
alimentarius.deverá conter também leite de
NAN
vaca desnatado(fonte protéica),oleína de
palma, óleo de palmiste,óleo de canola,
óleo de milho, lecitina de soja,
vitaminas(vitamina
c,taurina,
vitamina
e,vitamina pp, pantoteonato de cálcio,
vitamina a vitamina b6,vitamina b1,vitamina
d3,vitamina b2,ácido fólico, vitamina

Kg

2.600

4,40

11.440,00

Cx

600

1,20

720,00

Pct

80

5,60

448,00

Pote

400

3,99

1.596,00

Lata

50

36,50

1.825,00
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k1,biotina,vitamina b12),minerais (sulfato
ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre,
iodeto de potássio).disposição em lata de
400g.

29

30

32

33

34

Mistura para preparo de mingau sabor
Aveia, a base de aç~ucar, arroz, leite em
pó, amido de milho, gordura Vegetal
hidrogenada e coco ralado. Embalagem
com 350 gramas. Não contendo gluten
Mistura para preparo de mingau sabor
milho, a base de aç~ucar, arroz, leite em
pó, amido de milho, gordura Vegetal
hidrogenada e coco ralado. Embalagem
com 350 gramas. Não contendo gluten
Ovos de galinha de granja, cartela 30
unidade, primeira qualidade, branco,
fresco, peso entre 50 e 55g, embalagem
em lamina de papelão forte, inodoro e
seco, em perfeitas condições estruturais,
padronizadas e rotuladas e lacradas
PÃO FRANCÊS, peso 50grs. Formato
fusiforme com baixa adição de sal,
composto de farinha de trigo especial,
água, sal, e fermento químico. Deverão ser
acondicionadas em sacos de polietileno
atóxico, resistente e transparente de forma
que o produto seja entregue íntegro. O
produto deverá apresentar validade mínima
de 24 horas após entrega.
POLPA DE FRUTA, NATURAL, SABOR
CAJU, embalagem de 01 kg. Produto
congelado, não fermentado, obtido através
de frutas naturais de primeira qualidade,
isento de açúcar, conservantes e
substâncias estranhas. A preparação do
produto deverá obedecer minimamente a
proporção de uma parte de polpa para três
partes de água. Sendo o produto obtido,
avaliado por parâmetros nutricionais e
sensoriais. Embalagem com identificação
do
produto,
marca
do
fabricante,
especificação dos ingredientes, informação
nutricional, prazo de validade, peso líquido
e rotulagem de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA e registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

NUTRIBON

Cx

40

4,80

192,00

NUTRIBOM

Cx

40

4,80

192,00

POMMER

Cartela

1.440

10,00

14.400,00

SOBERANO

Kg

4.400

9,40

41.360,00

GRACIOSA

Kg

60

12,50

750,00
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35

36

37

40

43

51

52

53

54

55

POLPA DE FRUTA, NATURAL, SABOR
GOIABA, embalagem de 01 kg. Produto
congelado, não fermentado, obtido através
de frutas naturais de primeira qualidade,
isento de açúcar, conservantes e
substâncias estranhas. A preparação do
produto deverá obedecer minimamente a
proporção de uma parte de polpa para três
partes de água. Sendo o produto obtido,
avaliado por parâmetros nutricionais e
sensoriais. Embalagem com identificação
do
produto,
marca
do
fabricante,
especificação dos ingredientes, informação
nutricional, prazo de validade, peso líquido
e rotulagem de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA e registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Proteína texturizada de soja clara,
acondicionado em embalagem resistente
de polietileno atóxico, contendo 500g, Com
Identificação na embalagem (rótulo) do
ingredientes,valor
nutricional,
peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega.
Queijo fresco aproximadamente 400grs –
tipo minas, com pouco sal, de 1ª qualidade,
indicando o prazo de validade.
Abóbora japonesa de primeira, in natura,
apresentando
grau
de
maturação
adequado a manipulação, transporte e
consumo; isenta de sujidades, parasitas e
larvas.
Banana prata, climatizada de primeira,
firme e intacta, sem lesões de origem física
ou mecânica, (rachaduras, cortes), em
cerca de 70% de maturação.
Maçã Nacional Gala, de primeira, firme e
intacta, livres de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem lesões
de origem física ou mecânica, rachaduras
e cortes.
MAMÃO FORMOSA, tamanho médio, com
todas as partes comestíveis aproveitáveis.
Pepino, in natura, coloração uniforme, sem
manchas ou rachaduras, textura firme,
apresentando
grau
de
maturação
adequado a manipulação, transporte e
consumo; isenta de sujidades, parasitas e
larvas.
Pimentão, in natura, sem sujidades, firme,
coloração
verde,
sem
lesões
ou
rachaduras, verde, casca lisa e brilhante,
não pode estar murcho e nem melando, de
1ª qualidade.
Quiabo, in natura, de primeira qualidade,
sem sujidades, firme, coloração verde,
grau de maturação adequado para
consumo, sem rachaduras ou lesões

GRACIOSA

Kg

60

12,80

768,00

TIA SONIA

Pct

44

6,85

301,40

DOIS IRMAOS

Unid.

30

12,50

375,00

BH

Kg

1200

1,70

2.040,00

BH

Kg

64

2,10

134,40

BH

Kg

180

3,00

540,00

BH

Kg

60

1,99

119,40

BH

Kg

220

2,45

539,00

BH

Kg

140

4,00

560,00

BH

Kg

140

5,61

785,40
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56
58
59
63
65
66
74
75
77
82
83
84

Repolho verde, de primeira, tamanho e
coloração uniformes, sem lesões de origem
física ou mecânica, perfurações e cortes.
Guardanapo de papel, na cor branca,
medindo 33x33cm – pacote 50 unidades.
Saco de talher 6x24 (baixa densidade
grosso) c/1000 unid.
Pano de Prato, Algodão, cor branca,
atoalhada, 100%algodão. Medições de
45x48 cm.
Prato alumínio marmitex manual numero
08 c/100 unid.
Colher descartável tamanho médio – pct
c/50 unid. De boa qualidade.
Panela em alumínio, com tampa,
capacidade de 5 litros
Caneca em alumínio, capacidade de 4
litros
Panela de pressão, tipo antiaderente,
capacidade de 12 litros
Sacolas plásticas transparente tamanho
médio, quantidade pacote 100 unid.
Pote/vasilha
plástica
com
tampa,
capacidade mínima 5 litros, formato
quadrado
Frigideira antiaderente tamanho médio

BH

Kg

400

1,65

660,00

SANTEPEL

Pct

800

1,90

1.520,00

TERMOPOT

Pct

60

4,89

293,40

VIMAR

Unid

60

3,00

180,00

BOREDA

Cx

360

24,00

8.640,00

TERMOPOT

Pct

300

2,75

825,00

PANELUX

Unid.

14

52,00

728,00

PANELUX

UNID

14

26,00

364,00

STAR LAR

Unid.

8

134,00

1.072,00

PLAST

Pct

40

6,40

256,00

ERCA PLAST

UNID

50

8,75

437,50

PANELUX

UNID

8

16,80

134,40

TOTAL

118.260,46

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze)meses, contados a partir da data da sua
assinatura , não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
4.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.8.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.8.6.1.por razão de interesse público; ou
4.8.6.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 04( quatro) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Nanuque 31 de Agosto, de 2017.
_______________________________________________________
Município de Nanuque
Prefeito Municipal
Roberto de Jesus
CONTRATANTE

________________________________________________________
DEMERVAL BATISTA COSTA - ME
CONTRATADA

MUNICÍPIO DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
ADM. 2017-2020

