PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
ESTADO DE SÃO PAULO
PAÇO MUNICIPAL “ERNESTO COSER”
PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 16-19 – C.N.P.J. 55.293.427/00001-17
FONE/ FAX : (18) 3281-9777 CAIXA POSTAL 127 - CEP: 19470-000
Site: www.presidenteepitacio.sp.gov.br
Secretaria de Administração
Divisão de Licitações

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2016
PREGÃO N.º 020/2015
ATA DE “REGISTRO DE PREÇOS” N.º 051/2016
VIGÊNCIA DE 18/05/2016 a 18/05/2017
ADJUDICATÁRIA:
RAZÃO SOCIAL
C.A.S. ARANHA ALIMENTOS – ME
Avenida da Saudade, nº 194, Vila Glória, Presidente PrudenteENDEREÇO
SP, CEP nº 19014-010.
TELEFONE
(018) 3224-6981
E-MAIL
casalimentos@stetnet.com.br
CNPJ
12.926.998/0001-39
REPRESENTANTE Cristiane Aparecida Silva Aranha - Proprietária
ADJUDICADORA:
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente
Epitácio
Praça Almirante Tamandaré, n.º 16-19, Presidente Epitácio,
ENDEREÇO
SP.
CNPJ
55.293.427/0001-17
REPRESENTANTE Sidnei Caio da Silva Junqueira – Prefeito Municipal
RAZÃO SOCIAL

PRODUTO:
ITEM
QUANTIDADE
UNIDADE
DESCRIÇÃO
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
QUANTIDADE
AQUISIÇÃO/MÊS
QUANTIDADE
AQUISIÇÃO/MÊS

Conforme Anexo I
Conforme Anexo I
Conforme Anexo I
Conforme Anexo I
Conforme Anexo I
R$ 2.100.300,00
MÍNIMA

0 (Zero)

MÁXIMA 15% da quantidade total, ou maior, desde
que aceito previamente pela contratada.

Presidente Epitácio, 18 de Maio de 2.016.
ADJUDICATÁRIA - C.A.S. ARANHA
ADJUDICADORA – PREFEITURA
Testemunhas:
BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
RG: 42.823.456-2 – SSP/SP
CPF: 324.490.558-78

VANDERLEI ARAUJO DA SILVA
RG: 30.771.621-1- SSP/SP
CPF: 289.095.498-66

“Joia Ribeirinha”
“O pôr do sol mais bonito do Brasil
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

QTDE

ITEM

LOTE 1 - GENÊROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
UND

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

23 25.000 PCT CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE COXÃO R$ 59,34

MOLE EM CUBOS -Carne bovina,
proveniente de animais sadios, machos,
abatidos sob inspeção. Carne bovina em
cubos com tamanho de 3 cm x 3 cm,
congelada (à temperatura que garanta que
o produto atinja -18°C). Deverá conter no
máximo 10% de gordura, comprovado com
laudo
bromatológico,
ausência
de
cartilagens, ossos e conter no máximo 3%
de aponeuroses. Deve apresentar-se com
aspecto próprio não amolecida e nem
pegajosa, sem exsudato, partes flácidas
com indícios de fermentação pútrida, sem
manchas esverdeadas, com ausência de
parasitas, larvas ou sujidades, comprovado
com laudo microbiológico. Quanto à perda
de água no descongelamento, não poderá
ser superior a 3%. Embalada em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do
consumo,
acondicionado
em
caixas
lacradas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, número
do registro dos órgãos competente. - data
de fabricação (não poderá ser superior a 10
dias) e o prazo de validade não poderá ter
validade inferior a 6 meses (seis) a partir da
data de entrega na unidade requisitante –
Embalagem com 3kg. -MARCA: BOM
MART.
24 10.000 PCT CARNE BOVINA MOÍDA – MÚSCULO – R$ 43,6800
congelada, limpa, aspecto: próprio da
espécie, não amolecida nem pegajosa cor:
própria da espécie, sem manchas
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VALOR TOTAL

R$1.483.500,00

R$ 436.800,00
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34 3.000

CX

esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio
tipo de corte: característico da peça
conforme o padrão. Embalada em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do
consumo,
acondicionado
em
caixas
lacradas. Serão adotados os critérios e
padrões. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, número
do registro dos órgãos competente. O
produto deverá apresentar validade mínima
de 06 (meses) a partir da data de entrega
na unidade requisitante– Embalagem com
3kg. - MARCA: BOM MART.
EMPANADO - congelado de ave c/ cenoura R$ 60,00
caixa c/ 6 kg sendo 2 pacotes de 3 quilos
cada caixa.- MARCA: LAR.

R$ 180.000,00

CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS:
1. Para os produtos embalados, os mesmos deverão conter rótulos impressos de forma
clara e indelével as seguintes informações: Identificação do produto, classificação,
marca do produto, nome e endereço do fabricante, identificação do técnico
responsável, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, número de registro
no órgão competente e instruções de uso do produto.
2. Os produtos deverão ser entregues, sem qualquer avaria como amassados,
vazamentos ou qualquer outra similar que compromete a qualidade ou aspecto do
produto;
3. Todo item objeto deste certame, deverá estar de acordo com as normas
regulamentares do Ministério da Saúde.
4. As marcas/Fabricante apresentadas na proposta da(s) proponente(s) vencedora(s),
deverão obrigatoriamente ser as mesmas entregues após homologação do contrato
e deverão obrigatoriamente cumprir com todas as exigências do Edital/Descrição do
Produto.
5. Em caso de dúvidas quanto à legitimidade do produto, esta secretaria solicitará
testes do produto ao órgão competente, sendo que as despesas correram por conta
do contratado, conforme determina o art. 75 da Lei Federal n.º 8.666/93.
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6. Não será permitida em nenhuma das hipóteses, a entrega de produtos em
desconformidade com o requisitado pelo instrumento convocatório, quer seja entrega
de produto por marca similar sem autorização prévia, ou ainda produto com
gramagem inferior efetuando desta forma adequações no quantitativo final a ser
entregue.
7. O envio das notas de empenho ou autorização de compra ou instrumento
equivalente será feito por meio eletrônico, onde a proponente deverá acusar o
recebimento do mesmo em até 24 horas após o envio, para que então passe a ser
contado o prazo máximo de entrega. OBS.: caso a proponente não acuse o
recebimento, o prazo de entrega será contato com inicio a partir da data de envio por
parte da contratante.
8.

O descritivo constante na nota de empenho é o mesmo constante no descritivo
contido neste instrumento convocatório, ao passo de que serão rejeitadas notas
fiscais cujos itens estejam com descrição diferente do teor deste edital,
principalmente no quesito tamanho, capacidade e/ou gramagem.

Presidente Epitácio, 18 de Maio de 2.016.
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