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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – ESTADO DO PARANÁ
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Fone (44) 3221-1284 / 3221-1296 – Fax (44) 3221-1340
e-mail licitamga@maringa.pr.gov.br
PREGÃO Nº 161/2019-PMM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 16/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 161/2019-PMM - REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº. 1097/2019-PMM
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE
MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com
sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato
representada por Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, Prefeito Municipal, conforme permite
Ato de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para aquisição de Gêneros
Alimentícios Perecíveis (Carnes, Queijos, Hambúrguer, Almôndegas, Nhoque, Embutidos, etc.),
incluindo a logística de entrega, para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos
vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio,
Abastecimento e Logística - SEPAT:
Fornecedor: ABATEDOURO DE PEIXES SOL NASCENTE LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob
nº. 17.153.173/0001-42, com sede na cidade de Mandaguaçu/PR, à Estrada Velha, s/nº Lote 177,
Zona Rural, CEP 87.160-000, fone/fax (44) 3223-0005/99102-1819, por seu representante legal, ao
final assinado, com o valor total de R$ 142.362,50 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e
sessenta e dois reais e cinquenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo
relacionado(s).
Lote Item Código

2

35

Qtde.

203748 8.135

Und.

KG

Especificação

Marca

Filé de tilápia em embalagem de
até 1 kg, congelada, com
características
próprias
do SUN FISH
alimento. A rotulagem deve ser SIF 3789
de acordo com a legislação
vigente.

Valor Unit.

17,50

Valor Total

142.362,50

Fornecedor: ALIMENTOS SANTA MÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS – EIRELI ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 28.780.434/0001-70, com sede na cidade de Nova Esperança/PR, à
Rua Pastor Ivilacio Florentino de Souza, nº 27 Qd. 03 Lt. 39, Vila Rural, CEP 87.600-000, fone/fax
(44) 3252-2421, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 347.575,00
(trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais) com o(s) preço(s) do(s)
item(ns) abaixo relacionado(s).
Lote Item Código

Qtde.

1

14

263387 12.000

1

15

205381 14.138

Und.

Marca

Valor Unit.

Nhoque de mandioca cozido e
congelado. Deverá apresentar
farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, ovos,
SANTA
Emb margarina, mandioca e sal.
MONICA
Poderá
apresentar
farinha
integral. Não deverá apresentar
conservantes
e
corantes.
Embalagem de 1 kg.

10,90

130.800,00

11,50

162.587,00

KG

Especificação

Nhoque

de

soja

cozido

e SANTA

Valor Total

1
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Lote Item Código

Qtde.

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

congelado farinha de soja
integral não transgênica extrato
de soja não transgênica, amido,
farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, margarina
MONICA
vegetal, ovo, sal, água e
condimentos
naturais.
Embalagem de até 2 Kg,
acondicionadas em caixas de
até 10 Kg.

2

42

205381 4.712

KG

Nhoque de soja cozido e
congelado farinha de soja
integral não transgênica extrato
de soja não transgênica, amido,
farinha de trigo enriquecida com
SANTA
ferro e ácido fólico, margarina
MONICA
vegetal, ovo, sal, água e
condimentos
naturais.
Embalagem de até 2 Kg,
acondicionadas em caixas de
até 10 Kg.

11,50

54.188,00

Fornecedor: ALONSO & SANTANA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob
nº. 06.988.907/0001-97, com sede na cidade de Maringá/PR, à Rua Olímpico, nº 1.389, Jardim
Olímpico, CEP 87.070-240, fone/fax (44) 3027-8181, por seu representante legal, ao final assinado,
com o valor total de R$ 969.187,50 (novecentos e sessenta e nove mil, cento e oitenta e sete
reais e cinquenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).
Lote Item Código

1

20

408

Qtde.

129.225

Und.

KG

Especificação

Marca

Peito de frango sem osso e sem
pele, cortado em iscas, tiras,
cubos, bifes ou filé, procedente
de ave abatida sob inspeção
oficial, com idade de 08
DUNEY
semanas, com ausência de
SIM 147
penas, penugens, perfurações e
coágulos, ou queimaduras por
congelamento. A rotulagem deve
ser de acordo com a legislação
vigente.

Valor Unit.

7,50

Valor Total

969.187,50

Fornecedor: C & C MAIA DA SILVA CARNES LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob
nº. 10.740.072/0001-29, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida dos Palmares, nº 443,
Jardim Liberdade, CEP 87.047-035, fone/fax (44) 3029-7484, por seu representante legal, ao final
assinado, com o valor total de R$ 374.113,06 (trezentos e setenta e quatro mil, cento e treze
reais e seis centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).
Lote Item Código
1

19

89030

Qtde.
5.660

Und.
KG

Especificação

Marca

Valor Unit.

Patinho moído, acondicionado CASA DE

12,60

Valor Total
71.316,00

2
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Lote Item Código

Qtde.

Und.

Especificação
em embalagem de polietileno
até
1
kg,
constando
procedência e as datas
manipulação e de validade
produto.

2

2

2

2

2

2

1

5

7

11

40

48

203402 1.716

209986 3.696

104381 3.960

1033

98795

1060

2.827

8.650

12.714

Marca

Valor Unit.

Valor Total

de
CARNES
a
KARINA
da
S.I.M. 234do
CC

Acém em tirinha congelada,
carne bovina, proveniente do
acém, com cor avermelhada,
cheiro característico do produto
com pouca gordura e sem
presença de aponevrose. Em
embalagem
de
polietileno,
contendo 01 kg, etiquetado como
escalopinho e a data da validade
no pacote.

CASA DE
CARNES
KARINA
S.I.M. 234CC

11,99

20.574,84

KG

Bisteca suína.

CASA DE
CARNES
KARINA
S.I.M. 234CC

8,90

32.894,40

KG

Carne
bovina
em
cubos
resfriada, músculo sem osso,
cortada em cubos, aspecto
próprio, não amolecida nem
pegajosa, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

CASA DE
CARNES
KARINA
S.I.M. 234CC

11,30

44.748,00

KG

CASA DE
CARNES
Costela bovina minga contada
KARINA
em cubos
S.I.M. 234CC

10,88

30.757,76

KG

Músculo bovino moído, carne
proveniente do músculo traseiro,
com cor avermelhada, cheiro
característico do produto e com
presença de no máximo 15% de
gordura.
Acondicionada
em
embalagem de polietileno de até
02 kg, constando a procedência,
a data da manipulação e de
validade no pacote.

CASA DE
CARNES
KARINA
S.I.M. 234CC

9,38

81.137,00

KG

Pernil suíno em peça inteira ou
em pedaço - Composição: carne
proveniente do pernil suíno com
pouca gordura, sem pele, sem
osso, cortado em cubos de 4 cm
por 4 cm. Deverá estar
congelado, e em pacotes
lacrados em polietileno, peso de

CASA DE
CARNES
KARINA
S.I.M. 234CC

7,29

92.685,06

KG
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Lote Item Código

Qtde.

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

até 2 kilos e posteriormente em
caixas de papelão.

Fornecedor: FRIGORIFICO E ENTREPOSTO DE CARNES J & F EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ
sob nº. 30.642.622/0001-84, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Pastor Carlos Frank, nº 521,
Boqueirão, CEP 81.730-340, fone/fax (41) 3086-1771, por seu representante legal, ao final
assinado, com o valor total de R$ 4.218.500,00 (quatro milhões, duzentos e dezoito mil e
quinhentos reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).
Lote Item Código

1

1

2

2

16

17

43

44

Qtde.

247313 92.625

247314 112.125

247313 30.875

247314 37.375

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

KG

Paleta carne congelada de
bovino sem osso, cortado em
iscas/ tiras, com tecnologia IQF
para congelamento individual
das iscas/ tiras. O produto
PATRIOTTA
deverá estar acondicionado em
FOODS
embalagem primária de até 2 Kg,
aprovada para contato direto
com alimentos, perfeitamente
lacrada e posteriormente em
caixa de papelão reforçado.

16,00 1.482.000,00

KG

Paleta moída carne moída
congelada de bovino, com
tecnologia
IQF,
para
congelamento
individual.
O
produto
deverá
estar
PATRIOTTA
acondicionado em embalagem
FOODS
primária de até 2 Kg, aprovada
para
contato
direto
com
alimentos, perfeitamente lacrada
e posteriormente em caixa de
papelão reforçado.

15,00 1.681.875,00

KG

Paleta carne congelada de
bovino sem osso, cortado em
iscas/ tiras, com tecnologia IQF
para congelamento individual
das iscas/ tiras. O produto
PATRIOTTA
deverá estar acondicionado em
FOODS
embalagem primária de até 2 Kg,
aprovada para contato direto
com alimentos, perfeitamente
lacrada e posteriormente em
caixa de papelão reforçado.

16,00

494.000,00

KG

Paleta moída carne moída
congelada de bovino, com
tecnologia
IQF,
para
congelamento
individual.
O PATRIOTTA
produto
deverá
estar FOODS
acondicionado em embalagem
primária de até 2 Kg, aprovada
para
contato
direto
com

15,00

560.625,00

4
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Lote Item Código

Qtde.

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

alimentos, perfeitamente lacrada
e posteriormente em caixa de
papelão reforçado.

Fornecedor: IKEDA & HASHIMOTO PASTELARIA LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob
nº. 10.353.194/0001-62, com sede na cidade de Maringá/PR, à Rua Farmacêutico Luiz Andrade,
nº 140, Jardim Mandacaru, CEP 87.080-270, fone/fax (44) 3034-9989, por seu representante legal,
ao final assinado, com o valor total de R$ 89.660,40 (oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta
reais e quarenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).
Lote Item Código

1

2

22

12

Qtde.

233898 13.408

107916 847

Und.

Especificação

Marca

KG

Sobrecoxa congelada de frango,
a ave deve ser abatida em
estabelecimento sob inspeção
oficial, com idade máxima de 8
semanas, com ausência de
MARINGÁ
penas e penugens. A rotulagem
deve ser de acordo com a
legislação
vigente.
Sendo
apresentada em embalagem de
1,5 a 2 kg.

KG

Filé de cação em cubos
congelados sem espinha e sem
pele, com tamanho de 2 x 2cm e
sem adição de água. Pacote
AZUL
com até 1 kg, envolto em sacos
plásticos
atóxico
e
posteriormente em caixas de
papelão, envolto em plástico

Valor Unit.

Valor Total

5,55

74.414,40

18,00

15.246,00

Fornecedor: IMPÉRIO DOS FRIOS LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 22.051.918/0001-00,
com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Colombo, nº 6.220, Zona 07, CEP 87.020-000,
fone/fax (44) 3040-5555, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de
R$ 172.795,24 (cento e setenta e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro
centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).
Lote Item Código

Qtde.

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

2

3

1023

396

KG

Bacon defumado em embalagem BELA
de 1 a 3 kg.
VISTA

15,89

6.292,44

2

17

1058

814

KG

Linguiça calabresa e embalagem BELA
de 3 a 5 kg
VISTA

8,87

7.220,18

KG

Mortadela em embalagem com
até 2 kg. Devem vir fatiadas,
cujas
embalagens
devem
constar
etiquetas
visíveis EXCELSIcontendo: ingredientes, prazo de OR
validade,
temperatura
de
armazenagem, lote, conteúdo
líquido,
origem,
órgão
de

4,92

10.715,76

2

19

89393

2.178
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Lote Item Código

Qtde.

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

inspeção
e
informações
nutricionais, segundo legislação
sobre
Rotulado
Nutricional
Obrigatório
(RDC
n°259,
Regulamento
de
Alimentos
Embalados)

2

2

2

21

22

23

218231 572

111985 55

217343 1.782

KG

Peito de frango desfiado cozido
e congelado, o produto deverá
conter peito de frango desfiado
sem osso, sem pele, sem
SEARA
cartilagem, sem tendões e sem
tempero, embalagem atóxica de
até 1 quilo e posteriormente em
caixas com no máximo 12Kg.

15,84

9.060,48

KG

Peito de peru fatiado com baixo
teor
de
gordura
"Light",
embalado á vácuo, de acordo
RESENDE
com a necessidade do pedido e
apresentando
o
prazo
de
validade.

32,90

1.809,50

KG

Presunto Cozido sem gordura,
fatiado – As embalagens devem
constar
etiquetas
visíveis
contendo: ingredientes, prazo de
validade,
temperatura
de
armazenamento, lote, conteúdo
líquido,
origem,
órgão
de
ESTRELA
inspeção
e
informações
nutricionais, segundo legislação
sobre Rotulagem Nutricional
Obrigatória (RDC n°259 Regulamento Técnico sobre a
Rotulagem
de
Alimentos
Embalados).

12,90

22.987,80

19,60

23.716,00

16,90

33.462,00

9,30

37.200,00

10,78

20.331,08

2

24

3698

1.210

KG

Queijo frescal – tipo minas, ou
simplesmente queijo minas, de
masa macia e branca, sendo o DAULAT
ingrediente
principal
leite
pasteurizado integral.

2

25

89033

1.980

KG

Queijo mussarela fatiado.

2

41

263387 4.000

2

46

89030

1.886

DR ABREU

Nhoque de mandioca cozido e
congelado. Deverá apresentar
farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, ovos,
Emb margarina, mandioca e sal. DAJU
Poderá
apresentar
farinha
integral. Não deverá apresentar
conservantes
e
corantes.
Embalagem de 1 kg.
KG

Patinho moído, acondicionado ESTRELA
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Lote Item Código

Qtde.

Und.

Especificação
em embalagem de polietileno
até
1
kg,
constando
procedência e as datas
manipulação e de validade
produto

Marca

Valor Unit.

Valor Total

de
a
da
do

Fornecedor: N63 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA – EIRELI - ME, inscrito(a) no
CNPJ sob nº. 34.090.540/0001-25, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida 07 de Setembro,
nº 49-A, Jardim da Glória, CEP 87.047-130, fone/fax (44) 3263-0788, por seu representante legal, ao
final assinado, com o valor total de R$ 1.943.395,00 (um milhão, novecentos e quarenta e três
mil, trezentos e noventa e cinco reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).
Lote Item Código

1

1

1

1

3

4

12

13

Qtde.

206292 72.397

242293 40.304

247315 12.020

98795

25.953

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

KG

Coxa e sobrecoxa de frango
congeladas, a ave deve ser
abatida em estabelecimento sob
inspeção oficial, com idade
máxima de 08 semanas, com
JAGUA
ausência de penas e penugens.
A rotulagem deve ser de acordo
com a legislação vigente. Em
embalagem atóxicas em pacote
de até 2 kilos.

5,25

380.084,25

KG

Coxinha da asa de frango
congelada em embalagem de
até 2 kg, contendo somente a
coxinha da asa. A ave deve ser
abatida em estabelecimento sob
JAGUA
inspeção oficial, com idade
máxima de 8 semanas, com
ausência de penas e penugens.
A rotulagem deve estar de
acordo com a lei.

6,40

257.945,60

KG

Mini almôndega bovina cozida,
mini almôndega de carne bovina,
cozida, formato arredondado e
congelada individualmente (IQF).
Cada unidade deverá apresentar
de 3 a 5 gramas. O produto
MDF
deverá estar acondicionado em
embalagem primária de até 2 Kg,
aprovada para contato direto
com alimentos, perfeitamente
lacrada e posteriormente em
caixa de papelão reforçado.

21,00

252.420,00

KG

Músculo bovino moído, carne
proveniente do músculo traseiro,
com cor avermelhada, cheiro
DUNEY
característico do produto e com
presença de no máximo 15% de
gordura.
Acondicionada
em

9,39

243.698,67
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Lote Item Código

Qtde.

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

embalagem de polietileno de até
02 kg, constando a procedência,
a data da manipulação e de
validade no pacote.

1

21

1060

38.143

KG

Pernil suíno em peça inteira ou
em pedaço - Composição: carne
proveniente do pernil suíno com
pouca gordura, sem pele, sem
osso, cortado em cubos de 4 cm
DUNEY
por 4 cm. Deverá estar
congelado, e em pacotes
lacrados em polietileno, peso de
até 2 kilos e posteriormente em
caixas de papelão.

2

14

386

561

KG

Frango congelado "inteiro" (Sem GRANJEIcortar).
RO

5,50

3.085,50

2

15

384

396

KG

Fígado bovino cortado em bife
DUNEY
ou tira

6,90

2.732,40

2

16

245407 495

KG

Hamburguer de frango

CHULETÃO

9,85

4.875,75

KG

Peito de frango congelado, corte
de ave abatida sob inspeção
oficial, com idade de 08
semanas, com ausência de
penas, penugens, perfurações e
COPACOL
coágulos, ossos quebrados ou
queimaduras por congelamento.
Poderá ser com osso e pele.
Embalado em pacotes lacrados
de polietileno com até 01 kg.

7,60

501,60

KG

Coxinha da asa de frango
congelada em embalagem de
até 2 kg, contendo somente a
coxinha da asa. A ave deve ser
abatida em estabelecimento sob
JAGUA
inspeção oficial, com idade
máxima de 8 semanas, com
ausência de penas e penugens.
A rotulagem deve estar de
acordo com a lei.

6,40

85.977,60

KG

Mini almôndega bovina cozida,
mini almôndega de carne bovina,
cozida, formato arredondado e
congelada individualmente (IQF).
Cada unidade deverá apresentar
MDF
de 3 a 5 gramas. O produto
deverá estar acondicionado em
embalagem primária de até 2 Kg,
aprovada para contato direto
com alimentos, perfeitamente

21,00

84.126,00

2

2

2

20

31

39

4498

66

242293 13.434

247315 4.006

7,29

278.062,47
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Qtde.

Und.
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Marca

Valor Unit.

Valor Total

lacrada e posteriormente em
caixa de papelão reforçado.

2

2

47

49

408

43.074

233898 4.469

KG

Peito de frango sem osso e sem
pele, cortado em iscas, tiras,
cubos, bifes ou filé, procedente
de ave abatida sob inspeção
oficial, com idade de 08
semanas, com ausência de DUNEY
penas, penugens, perfurações e
coágulos, ou queimaduras por
congelamento. A rotulagem deve
ser de acordo com a legislação
vigente.

7,49

322.624,26

KG

Sobrecoxa congelada de frango,
a ave deve ser abatida em
estabelecimento sob inspeção
oficial, com idade máxima de 8
semanas, com ausência de
NAT
penas e penugens. A rotulagem
deve ser de acordo com a
legislação
vigente.
Sendo
apresentada em embalagem de
1,5 a 2 kg.

6,10

27.260,90

Fornecedor: NEW COMPANY LICITAÇÕES EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob
nº. 32.387.337/0001-90, com sede na cidade de Ibiporã/PR, à Rua Cambé, nº 90-A, Jardim San
Rafael, CEP 86.200-000, fone/fax (43) 3258-1172, por seu representante legal, ao final assinado,
com o valor total de R$ 1.463.506,98 (um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil,
quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo
relacionado(s).
Lote Item Código

1

1

5

18

1028

407

Qtde.

14.042

60.939

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

KG

Coxão mole, bovino cortado em
iscas, tiras, cubos, bifes, filé ou
moída, de cor avermelhada,
cheiro característico do produto,
com pouca gordura e sem
presença
de
aponevrose. D'MILLE
Embalagem plástica resistente
contendo até 1 Kg, resfriadas ou
congeladas. A rotulagem deve
ser de acordo com a legislação
vigente.

15,65

219.757,30

KG

Patinho bovino cortado em iscas,
tiras, cubos, bifes, filé ou moído
de cor avermelhada, cheiro
característico do produto, com
D'MILLE
pouca gordura e sem presença
de aponevrose. Embalagem
plásticas resistentes contendo
até 1 Kg, resfriadas ou

14,90

907.991,10
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Qtde.

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

congeladas. A rotulagem deve
ser de acordo com a legislação
vigente.

2

6

104380 1.452

KG

Carne
bovina
em
bife
proveniente do "Patinho bovino",
resfriada,
características
organolépticas
própria
do D'MILLE
produto,
sem
manchas
esverdeadas, livre de sujidades,
parasitas e larvas

2

13

385

KG

Filé de merluza, em embalagem
MINERVA
de até 1 kg.

19,55

9.892,30

KG

Patinho bovino cortado em iscas,
tiras, cubos, bifes, filé ou moído
de cor avermelhada, cheiro
característico do produto, com
pouca gordura e sem presença
de aponevrose. Embalagem D'MILLE
plásticas resistentes contendo
até 1 Kg, resfriadas ou
congeladas. A rotulagem deve
ser de acordo com a legislação
vigente.

14,90

302.648,80

2

45

407

506

20.312

15,99

23.217,48

Fornecedor: SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA. - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 24.142.114/000134, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Bento Munhoz da Rocha Netto, nº 700 Loja 07,
Zona 07, CEP 87.030-010, fone/fax (44) 3031-3177, por seu representante legal, ao final assinado,
com o valor total de R$ 1.189.320,00 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, trezentos e vinte
reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).
Lote Item Código

1

1

1

7

8

11

Qtde.

251657 9.000

203748 24.408

90538

22.235

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

KG

Empanados de carne de peixe
(tilápia ou merluza), em pedaços,
assados
e
congelados.
Embalagem de 1,5 kg a 2,5 kg. COPACOL
Produto registrado em órgão
competente. Rotulado de acordo
com a legislação vigente.

14,90

134.100,00

KG

Filé de tilápia em embalagem de
até 1 kg, congelada, com
características
próprias
do
SMA
alimento. A rotulagem deve ser
de acordo com a legislação
vigente.

17,00

414.936,00

KG

Linguiça de frango congelada à
base de carne de frango, sal e
sem presença de pimenta, em
NAT
embalagem original de até 2,5 kg
acondicionadas em caixas de
papelão de até 20 kg.

7,80

173.433,00
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Qtde.

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

2

2

89781

1.386

KG

Alcatra bovina cortada em iscas,
SMA
tiras, cubos, bifes ou filé.

16,90

23.423,40

2

4

93788

1.320

KG

Bisteca bovina

SMA

14,43

19.047,60

2

8

3696

1.551

KG

Carne bovina moída de acém ou
SMA
músculo

9,04

14.021,04

2

18

393

2.398

KG

Linguiça toscana em embalagem
RIBEIRO
de até 2,5 kg cada

8,79

21.078,42

2

26

415

3.317

KG

Salsicha de carne bovina, em
SMA
embalagem de até 1 kg

4,92

16.319,64

KG

Salsicha de frango conter carne
de frango, carne mecanicamente
separada de ave, proteína
texturizada de soja, amido, sal,
alho, estar embalado à vácuo, SMA
em pacote de até 1 kg e
posteriomente em caixas (O
produto deverá ser entregue
congelado).

5,80

10.846,00

KG

Coxa e sobrecoxa de frango
congeladas, a ave deve ser
abatida em estabelecimento sob
inspeção oficial, com idade
máxima de 08 semanas, com
SMA
ausência de penas e penugens.
A rotulagem deve ser de acordo
com a legislação vigente. Em
embalagem atóxicas em pacote
de até 2 kilos.

5,10

123.073,20

KG

Coxão mole, bovino cortado em
iscas, tiras, cubos, bifes, filé ou
moída, de cor avermelhada,
cheiro característico do produto,
com pouca gordura e sem
presença
de
aponevrose. SMA
Embalagem plástica resistente
contendo até 1 Kg, resfriadas ou
congeladas. A rotulagem deve
ser de acordo com a legislação
vigente.

16,68

78.062,40

KG

Empanado de frango congelado
o produto deverá conter carne de
frango, farinha de trigo, amido,
farinha de milho, sal e temperos.
Tamanho da porção em torno de
C VALE
25 gramas, acondicionadas em
sacos plásticos de polietileno
atóxico de até 5 kg e
posteriormente em caixas de até
10 gramas

8,30

58.473,50

2

2

2

2

27

30

32

33

239559 1.870

206292 24.132

1028

91959

4.680

7.045
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2

2

34

38

Qtde.

251657 3.000

90538

7.411

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

KG

Empanados de carne de peixe
(tilápia ou merluza), em pedaços,
assados
e
congelados.
Embalagem de 1,5 kg a 2,5 kg. COPCOL
Produto registrado em órgão
competente. Rotulado de acordo
com a legislação vigente.

14,90

44.700,00

KG

Linguiça de frango congelada à
base de carne de frango, sal e
sem presença de pimenta, em
NAT
embalagem original de até 2,5 kg
acondicionadas em caixas de
papelão de até 20 kg.

7,80

57.805,80

Fornecedor: SIMK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob
nº. 27.135.784/0001-11, com sede na cidade de Maringá/PR, à Rua Lafayete Tourinho, nº 411 Sala
02 Fundos, Zona 05, CEP 87.015-550, fone/fax (44) 3027-5151, por seu representante legal, ao final
assinado, com o valor total de R$ 526.470,95 (quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e
setenta reais e noventa e cinco centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).
Lote Item Código

1

1

1

1

6

9

Qtde.

205209 12.261

91959

332

21.135

14.922

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

KG

Almôndega proveniente de carne
bovina,
estar
cozida
e
CHULEcongelada. As unidades deverão
TÃO SIF
ter no máximo 20 gramas e
2241
acondicionadas em embalagem
de até 3 kg

10,00

122.610,00

KG

Empanado de frango congelado
o produto deverá conter carne de
frango, farinha de trigo, amido,
farinha de milho, sal e temperos.
Tamanho da porção em torno de KIDELLI
25 gramas, acondicionadas em SIF 1985
sacos plásticos de polietileno
atóxico de até 5 kg e
posteriormente em caixas de até
10 gramas

8,59

181.549,65

KG

Hambúrguer bovino congelado
sem pimenta, deverá conter:
Carne
bovina
moída,
condimentos naturais, corante
natural, proteína texturizada de
soja
e
proteína
vegetal CHULEhidrolisada.
Os
bifes
de TÃO SIF
hambúrguer deverão pesar no 2241
máximo 65 gramas e estarem
acondicionados em embalagens
individuais,
envoltas
por
polietileno e posteriormente em
unidades de até 03 kg.

8,90

132.805,80
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Qtde.

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

3 LAÇOS

19,89

4.375,80

Posteriormente em caixas de
papelão de até 20 kg.
2

2

2

10

28

36

1029

220

205209 4.087

332

4.973

KG

Charque
resfriado
embalagem de até 1 kg

em

KG

Almôndega proveniente de carne
bovina,
estar
cozida
e
CHULEcongelada. As unidades deverão
TÃO SIF
ter no máximo 20 gramas e
2241
acondicionadas em embalagem
de até 3 kg

10,00

40.870,00

KG

Hambúrguer bovino congelado
sem pimenta, deverá conter:
Carne
bovina
moída,
condimentos naturais, corante
natural, proteína texturizada de
soja
e
proteína
vegetal
hidrolisada.
Os
bifes
de CHULEhambúrguer deverão pesar no TÃO SIF
máximo 65 gramas e estarem 2241
acondicionados em embalagens
individuais,
envoltas
por
polietileno e posteriormente em
unidades de até 03 kg.
Posteriormente em caixas de
papelão de até 20 kg.

8,90

44.259,70

Fornecedor: TRIÂNGULO ALIMENTOS LTDA. - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 19.878.493/000195, com sede na cidade de Ponta Grossa/PR, à Rua Coronel Alcebíades de Miranda, nº 657, Boa
Vista, CEP 84.073-000, fone/fax (42) 3236-7231, por seu representante legal, ao final assinado, com
o valor total de R$ 186.704,00 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e quatro reais) com o(s)
preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).
Lote Item Código

1

2

10

37

388

388

Qtde.

8.752

2.917

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

KG

Lagarto posta branca bovino
cortado em iscas, tiras, cubos,
bifes ou filé, de cor avermelhada,
cheiro característico do produto,
sem presença de aponevrose. DONAU
Em
embalagem
plástica SIP 0048-C
contendo até 1 Kg, resfriadas ou
congeladas. A rotulagem deve
ser de acordo com a legislação
vigente.

16,00

140.032,00

KG

Lagarto posta branca bovino
cortado em iscas, tiras, cubos,
bifes ou filé, de cor avermelhada,
DONAU
cheiro característico do produto,
SIP 0048-C
sem presença de aponevrose.
Em
embalagem
plástica
contendo até 1 Kg, resfriadas ou

16,00

46.672,00
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Lote Item Código

Qtde.

Und.

Especificação

Marca

Valor Unit.

Valor Total

congeladas. A rotulagem deve
ser de acordo com a legislação
vigente.

doravante denominadas CONTRATADAS, resolvem registrar os preços anteriormente indicados,
com observância da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo
Decreto Municipal nº. 097/2013, de 08.01.2013, bem como das demais normas vigentes e
aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta ATA é Registro de Preço para aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis (Carnes,
Queijos, Hambúrguer, Almôndegas, Nhoque, Embutidos, etc.), incluindo a logística de entrega, para
atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por
solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Abastecimento e Logística - SEPAT, de
conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas na licitação de
PREGÃO Nº161/2019 e PROCESSO Nº 1097/2019, que integram este instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL
3.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento equivalente, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento do memorando da unidade interessada ou da
publicação no órgão de imprensa oficial.
3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período,
desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.
CLÁUSULA QUARTA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS
O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através das Secretarias Municipais
interessadas, mediante a elaboração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.
4.1.Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.

Número da ata;
Quantidade do produto;
Descrição do produto requisitado;
Local e hora de entrega;
Do recebimento;
Dotação orçamentária onerada;
Valor;
Condições de pagamento;
Penalidades.
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CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1. Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias contados da entrega da Nota de
Empenho ao fornecedor. Locais de entrega: Serão informados os locais de entrega quando da
emissão da Nota de Empenho pelas Unidades de Saúde, Rede Municipal de Ensino do Município de
Maringá-PR e as demais secretarias interessadas.
5.2.Os produtos serão recebidos no local indicado na nota de empenho, através da Comissão de
Recepção de Material, que, após verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá
o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.
5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as
especificações, a contratada deverá repor o(s) produto(s) no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas.
5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de ser
penalizada por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 12.2.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS
6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.
6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos constantes
do termo contratual e/ou reajuste.
6.1.1.1 O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação
da proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.
6.1.1.2 Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do
objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como
frete, tributos etc.
6.1.1.3 É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata
de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das
propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.
6.1.1.4 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à
concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas
Federais aplicáveis a espécie.
6.1.1.5 Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser
reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.
6.1.1.6 O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de
novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
6.1.1.7 O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere
significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a
remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos
preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria interessada, instruída
com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas
fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de
outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos
da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá
ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da
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documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado
pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em
vigor.
6.1.1.8 A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá
manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante
da proposta e o preço de mercado vigente à época.
6.1.1.9 Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.1.1.7, a Secretaria
Municipal, poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando
alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no
mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido
a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Maringá-PR.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES
Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do Registro
de Preços.
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Fazenda em até 20 dias após a entrega
total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal
devidamente recibada pelo preposto do Município.
8.2. Quando da efetivação das compras, o fornecedor deverá descrever os bens na Nota Fiscal
obedecendo a mesma descrição constante da Nota de Empenho.
8.3. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos
correrão 20 (vinte) dias após a data de sua reapresentação.
8.4. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administração serão acrescidos de juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês, aplicado pro rata die, ou seja, proporcionalmente ao número de dias de
atraso. A Contratante perderá o direito aos juros moratórios na hipótese de atraso atribuída à mesma.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Da Contratada:
9.1.1. Fornecer no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a contar
da assinatura da presente ata, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
9.1.2. Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer
anormalidade que impeça o fornecimento dos produtos contratados.
9.1.3. Obriga-se a manter durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para a contratação,
devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer sua manutenção.
9.1.4. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e
comunicações formais.
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9.1.5. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto
fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
9.1.6. Paralisar, por determinação da administração, qualquer fornecimento de produtos que
estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.
9.1.7. Não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes do
contrato, sem a prévia e expressa concordância do CONTRATANTE.
9.1.8. Responsabiliza-se por todos os danos e prejuízos causados a terceiros, ficando o
CONTRATANTE isento de qualquer responsabilidade civil ou ressarcimento de
eventuais despesas.
9.1.9. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as dívidas porventura advindas da
presente compra junto ao comércio ou indústria, ficando o CONTRATANTE isento de
quaisquer responsabilidades perante os mesmos.
9.1.10. Quando os produtos não se apresentarem em perfeito estado serão devolvidos e o
fornecedor assumirá a reposição sem prejuízo ao Estabelecimento no prazo máximo de
48(quarenta e oito) horas, sob pena de advertência, no caso de ocorrer atraso e o
mesmo aplica-se quando o fornecedor deixar de entregar o item na sua totalidade.
9.1.11. Apresentar, diretamente ao fiscal do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis,
após a assinatura da Ata de Registro de Preços:
a) Alvará de Licença Sanitária ou Alvará de Localização e Funcionamento para a
prestação dos serviços pertinentes ao objeto da licitação, e de todos os veículos que
serão utilizados para entrega dos produtos, emitido pelo órgão competente da
Prefeitura do domicílio ou sede do proponente, comprovando a admissão do exercício
da atividade com o prazo de validade vigente (tais documentos deverão atender as
determinações da Lei 567/2005 e o decreto Municipal 573/2006)
b) Cópia da declaração de inspeção veicular válida, referente ao(s) veículo(s) que
será(ão) utilizado(s), emitida pela vigilância sanitária do município sede da licitante,
declarando que o(s) mesmo(s) encontra-se em perfeitas condições de transporte de
congelados/resfriados, as paredes de isolamento térmico e motor de refrigeração, de
maneira a não prejudicar a refrigeração do produto alimentício perecível.
c)Comprovação de que têm a sua disposição no mínimo 02 (dois) veículos fechados,
refrigerados, nas condições técnicas e adequadas de refrigeração e temperatura,
visando garantir o estado natural e a qualidade dos produtos transportados,
objetivando impedir sua degradação durante o transporte. A comprovação do veículo
deverá ser feita através de cópia autenticada de CRLV (certificado de registro e
licenciamento de veículos) que deverá estar em nome do licitante ou, caso o veículo
seja locado, apresentar o contrato de locação, onde deverá constar em nome da
licitante, dando assim, total poder para sua utilização, contrato este, que deverá ser
válido durante todo o período de vigência deste Registro de Preços.
9.2. Do Contratante:
9.2.1. Aderir ao Registro de Preços e determinar a aquisição dos itens quando houver

garantia real de disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente e
consignatória/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos;
9.2.2. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de
Registro de Preços.
9.2.3. Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os
pagamentos devidos, nos prazos determinados.
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9.2.4. Designar formal e legalmente um servidor(a) devidamente capacitado para fiscalizar e

acompanhar a entrega dos produtos, bem como para dirimir as possíveis dúvidas
existentes referentes a contratação;
9.2.5. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, objeto desta licitação, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos.
9.2.6. Receber o objeto contratado, nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condições
estabelecidas no Edital.
9.2.7. Rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações contidas neste
Termo de Referência e Edital.
9.2.8. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na entrega dos
produtos adquiridos;
9.2.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta-corrente,
cumprindo todos os requisitos legais.
9.2.10.Essa Administração Municipal não se obriga a adquirir os itens registrados dos
licitantes vencedores, no todo ou em partes, ficando facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, para aquisição de um ou mais
itens, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de
condições, conforme estabelecido no § 4º, do Art. 15, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto
desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e
completa fiscalização na sua execução.
Parágrafo Único
Fica designado (a) o (a) servidor (a) Cezar Perdoncini, Capitão QOBM, portador (a) da CI/RG
nº. 4.683.843-2 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 033.759.079-66 e Suplente Fabrício Soares
de Oliveira, Soldado, RG nº. 7.624.321-2 da SSP/Pr e CPF nº. 038.087.629-93, para exercerem a
fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos
disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na
Cláusula Nona, item 9.1.4 desta Ata.
Fica designado (a) o (a) servidor (a) Geferson de Almeida Gonçalves, Nutricionista, matrícula
nº. 41.980, portador (a) da CI/RG nº. 9.899.986-3 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF
nº. 057.890.229-01 e Suplente Rosana Valentim, Nutricionista, matrícula nº. 34.487, RG
nº. 7.650.651-5 da SSP/Pr e CPF nº. 034.220.879-90, para exercerem a fiscalização e o
acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III
e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.1.4
desta Ata.
Fica designado (a) o (a) servidor (a) Maria Auxiliadora Pimentel dos Santos, Assistente
Administrativo, matrícula nº. 19.303, portador (a) da CI/RG nº. 3.577.722-9 da SSP/Pr e inscrito (a)
no CPF/MF nº. 542.254.779-91 e Suplente Andressa Franzói Machado, Nutricionista, matrícula
nº. 41.476, RG nº. 8.262.221-7 da SSP/Pr e CPF nº. 042.081.439-67, para exercerem a fiscalização
e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art.
58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.1.4
desta Ata.
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Fica designado (a) o (a) servidor (a) Anne Elise Saara S. Carvajal, Nutricionista, matrícula
nº. 32.776, portador (a) da CI/RG nº. 8.379.747-9 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF
nº. 044.491.179-05 e Suplente Vânia Cristina Proença, Assistente Administrativo, matrícula
nº. 20.599, RG nº. 8.541.609-0 da SSP/Pr e CPF nº. 049.535.449-00, para exercerem a fiscalização
e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art.
58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.1.4
desta Ata.
Fica designado (a) o (a) servidor (a) Bruno Evandro dos Reis Rodrigues dos Santos, Assistente
Administrativo, matrícula nº. 36.698, portador (a) da CI/RG nº. 9.657.824-5 da SSP/Pr e inscrito (a)
no CPF/MF nº. 066.657.899-00 e Suplente Felipe Botion Neri, Agente Administrativo, matrícula
nº. 40.585, RG nº. 8.383.361-0 da SSP/Pr e CPF nº. 051.980.809-69, para exercerem a fiscalização
e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art.
58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.1.4
desta Ata.
Fica designado (a) o (a) servidor (a) Elisangela Moreira Passos, Auxiliar Operacional, matrícula
nº. 18.371, portador (a) da CI/RG nº. 7.659.276-4 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF
nº. 031.146.309-60 e Suplente Chayene Martins Staut, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 32.321,
RG nº. 8.842.163-9 da SSP/Pr e CPF nº. 039.087.539-29, para exercerem a fiscalização e o
acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58,
III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.1.4
desta Ata.
Fica designado (a) o (a) servidor (a) Carlos Alberto Vidon de Carvalho, Técnico Desportivo, matrícula
nº. 17.941, portador (a) da CI/RG nº. 4.296.264 da SSP/MG e inscrito (a) no CPF/MF
nº. 994.618.386-20 e Suplente Sinval Souza Leal, Técnico Desportivo, matrícula nº. 8.246, RG
nº. 1.929.984 da SSP/Pr e CPF nº. 397.410.289-20, para exercerem a fiscalização e o
acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58,
III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.1.4
desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:
11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima
segunda.
11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações
assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
11.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta
Ata.
11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada.
11.2 A Rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as
seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem
como desta Ata.
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11.2.1. Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da
Administração, lavrando-se termo circunstanciado.
11.2.2. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução
do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais
serão devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento
à Contratada mediante sua devida avaliação.
11.2.3. Responsabilização por prejuízos causados à Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
12.1. A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos, garantida a
defesa prévia, à multa diária de:
12.1.1. 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso.
Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.
12.1.2. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de
atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data
ajustada.
12.1.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s)
produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre
o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no
Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.
12.2. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração ou documento falso
em qualquer fase da licitação ou contrato; deixar de apresentar documento na fase de saneamento;
deixar de assinar o contrato e/ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido, ou por infração
de qualquer outra cláusula contratual ou editalícia não prevista nos subitens anteriores, será aplicada
multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos
cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei
Federal 10.520/2002.
12.3. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo
por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver.
12.4. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada
da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.
12.5. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, além de sujeição as multas previstas nos
subitens anteriores, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado
do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.
12.6. As sanções acimas mencionadas não excluem a aplicação de demais sanções previstas em lei
e no Edita, aplicáveis ao caso concreto.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
13.1. Os licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes (sejam eles declarados ou não),
subcontratados, subconsultores, prestadores de serviços e fornecedores, além de todo funcionário a
eles vinculados, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante todo o processo de
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
13.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de
terceiros;
b) “prática fraudulenta”: qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma
intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com objetivo de
obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o
cumprimento de uma obrigação;
c) “prática colusiva”: uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um
objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;
d) “prática coercitiva”: prejudicar ou causar dano, ou ameaçar, prejudicar ou causar
dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade,
para influenciar indevidamente as ações de uma parte;
e) “prática obstrutiva”: (i) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir
materialmente a apuração de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou
colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para
impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou
ao seu prosseguimento, ou (II) atos que tenham como objetivo impedir materialmente
o exercício dos direitos do Município de Maringá de promover inspeção ou auditoria,
estabelecidos no subitem 13.1.3 abaixo:
13.1.2. Rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a
outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros,
prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em
questão;
13.1.3. Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes,
pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Município de
Maringá inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à
apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais
designados pelo Município de Maringá.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento
perante o Foro da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da
CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
15.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência
constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas
especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços.
15.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência
da ata de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a
elaboração de um novo contrato.
15.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição
expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do
vencimento.
15.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da
emissão da nota de empenho pela Secretaria Municipal de Maringá.
15.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições
estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº
97/13 de 08 de janeiro do ano de 2013.
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 01 (uma) via, perante as
testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.
Maringá, 30 de Janeiro de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS

Prefeito Municipal

ABATEDOURO DE PEIXES SOL NASCENTE LTDA. - ME

ALIMENTOS SANTA MÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS – EIRELI - ME

ALONSO & SANTANA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA.

C & C MAIA DA SILVA CARNES LTDA. - ME
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Processo nº. 1097/2019
Folha nº. _________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – ESTADO DO PARANÁ
SEPAT– DIRETORIA DE LICITAÇÕES
Av. XV de Novembro, 701 – Centro – CEP 87013-230
Fone (44) 3221-1284 / 3221-1296 – Fax (44) 3221-1340
e-mail licitamga@maringa.pr.gov.br
PREGÃO Nº 161/2019-PMM

FRIGORIFICO E ENTREPOSTO DE CARNES J & F EIRELI - EPP

IKEDA & HASHIMOTO PASTELARIA LTDA. - ME

IMPÉRIO DOS FRIOS LTDA. - ME

N63 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA – EIRELI - ME

NEW COMPANY LICITAÇÕES EIRELI - EPP

SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA. - EPP

SIMK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- EIRELI - ME

TRIÂNGULO ALIMENTOS LTDA. - EPP

TESTEMUNHAS :...................................................................

...............................................................

Ieda-DL
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