
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PAIAL 

  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2018 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2018 

 
 
O Município de Paial - SC, através do MUNICÍPIO DE PAIAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Rua Goiás, Centro, Paial, SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal 
de Paial, Santa Catarina, Senhor Nevio Antonio Mortari, CPF de n° 310.840.959-04, nos termos, 
nos termos Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, com aplicação subsidiária da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 022/2018, ata de abertura da 
sessão e homologação pela autoridade ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ 
16.738.785/0001-34, com sede à Rua João Alves de rezende, n. 169 - D, Vila competente, 
RESOLVE registrar os preços da empresa Real, Chapecó/SC, CEP: 89.805-837, representada 
neste ato por seu procurador Sr. Alcione da Silva, portador do CPF n°.090.318.159-26, para 
possível entrega dos medicamentos referente ao Pregão Presencial supra citado. 
 
A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de 
Preços após a assinatura desta. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, PREÇOS E QUANTIDADES 

 

1.1 - A presente Ata tem por objeto assegurar a possível contratação de gêneros alimentícios para 

compor a merenda escolar para o para o ano letivo de 2018, conforme Anexo "D" do Edital e 

características constantes da proposta vencedora, que passam a fazer parte desta ATA. 

 

1.2 - Os preços ofertados pela empresa DETENTORA da presente Ata de Registro de Preços e 

que será pago na possível aquisição dos produtos é o especificado abaixo: 

 

Item Descrição Quant. Unid Marca Preço Unit. Preço total 
1 Abacaxi Pérola, de 1ª qualidade, grau médio de 

amadurecimento, casca sã, sem rupturas, tamanho 
médio, limpo. 

100,00 UN REAL R$ 5,90 R$ 590,00 

2 Abóbora madura, tipo cabotiá, seca, de primeira (boa 
qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

60,00 KG REAL R$ 4,55 R$ 273,00 

3 Abobrinha, de 1ª qualidade, tamanho médio, com 
ausência de defeitos graves, íntegra, sem manchas e 
sem sinais de podridão. 

50,00 KG REAL R$ 3,65 R$ 182,50 

4 ACELGA, FRESCA, FOLHAS SÃS, SEM MANCHAS 100,00 UN REAL R$ 4,10 R$ 410,00 

5 Açúcar cristal branco de 1ª qualidade, acondicionado 
em embalagem plástica de polipropileno transparente 
e resistente, original do fabricante, com 5Kg, aspecto 
granuloso de fino a médio, isento de matéria terrosa, 
livre de umidade e fragmentos estranhos, contendo 
aproximadamente 99,3% de carboidrato por porção, 

60,00 UN CEDRO R$ 12,35 R$ 741,00 
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deverá ser de origem vegetal fabricado a partir de 
sacarose de cana de açúcar, livre de fermentação, de 
parasitos e de detritos animais ou vegetais, não 
contendo glúten, produto isento de registro no 
Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção 
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE), 
na embalagem deve constar informações do produto, 
prazo de validade de no mínimo 12 meses e lote. 

13 Banana de 1ª qualidade, grau médio de 
amadurecimento, cascas sãs, sem rupturas. Peso de 
80g a 100g por unidade 

800,00 KG REAL R$ 3,00 R$ 2.400,00 

14 Batata doce de 1º qualidade. Desenvolvidas com o 
tamanho médio, aroma, sabor e cor próprios da 
espécie. Não estarem danificadas por quaisquer 
lesões de origem física ou mecânica que afetam a sua 
aparência. Estarem livres de enfermidades e de terra 
aderente a casca. Não apresentarem rachaduras ou 
cortes na casca. A granel. 

240,00 KG REAL R$ 4,25 R$ 1.020,00 

15 Batata Inglesa, nova, de 1ª qualidade, tamanho de 
médio a grande, limpa, acondicionada em embalagem 
plástica de polipropileno, resistente, com etiqueta de 
pesagem, prazo de validade semanal e especificações 
do produto. 

150,00 KG REAL R$ 4,90 R$ 735,00 

16 Beterraba sem folhas tamanho médio, de 1º qualidade 
sem rupturas. A granel. 

150,00 KG REAL R$ 4,50 R$ 675,00 

17 Biscoito doce sabor leite, ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, 
gordura vegetal hidrogenada, soro de leite em pó, 
açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro 
e ácido fólico, sal, fermentos químicos: bicarbonato de 
sódio, bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de 
soja, aromatizante, acidulante ácido lático, contendo 
glúten, com valor nutricional para porção de 30g: 25g 
de carboidrato, 2,2g de proteína e 3,8g de gorduras 
totais, acondicionado em embalagem plástica de 
polipropileno original do fabricante, sem corantes 
artificiais. O biscoito deverá ser fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos, livre de umidade, fragmentos 
estranhos e em perfeito estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço, embalagem primária em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 g, na 
embalagem deverá constar informações do fabricante, 
especificação do produto, prazo de validade e lote, 
produto isento de registro no Ministério da Agricultura 
- Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE). 

150,00 UM PRODASA R$ 5,10 R$ 765,00 

25 Carne Bovina em cubos tipo patinho ou coxão mole, 
resfriada ou congelada, aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração, devendo conter no máximo 10% de 
gordura, ser isenta de cartilagens e ossos, e conter no 
máximo 3% de aponevroses (nervos), acondicionada 
em embalagem plástica de polipropileno, resistente e 
transparente, de 1Kg, na embalagem deverá constar 
informações do fabricante, especificação do produto, 
data de fabricação e prazo de validade de 4 meses, 
registro no Ministério da Agricultura - Serviço de 
Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual 
(SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM). 
Devendo ser transportada e entregue à temperatura 
de entre -12º e -18º C (graus negativos). 

100,00 KG MARCOM R$ 18,80 R$ 1.880,00 

26 Carne Suína (iscas, em cubos), com ausência de pele, 
congelada, aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasitos, larvas ou qualquer substância contaminante 

200,00 KG LUSSISA R$ 16,80 R$ 3.360,00 
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que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, 
devendo conter no máximo 10% de gordura, ser 
isenta de cartilagens e ossos, e conter no máximo 3% 
de aponevroses (nervos), acondicionada em 
embalagem plástica de polipropileno, resistente e 
transparente, de 1Kg, na embalagem deverá constar 
informações do fabricante, especificação do produto, 
data de fabricação e prazo de validade de 4 meses, 
registro no Ministério da Agricultura - Serviço de 
Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual 
(SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM)Devendo 
ser transportada e entregue à temperatura de entre -
12º e -18º C (graus negativos). Embalagem e peso: O 
produto deverá estar congelado. 

27 Cebola, de 1 ª qualidade, tamanho médio, com boa 
aparência, livre de brotos e sujidades. 

300,00 KG REAL R$ 4,40 R$ 1.320,00 

29 Cenoura sem folhas tamanho médio, de 1º qualidade 
sem rupturas. A granel. 

250,00 KG REAL R$ 4,10 R$ 1.025,00 

30 Chás diversos, em caixa com 10 saches cada. Na 
embalagem deverão constar informações do 
fabricante, especificação do produto, prazo de 
fabricação e validade. 

30,00 CX FOLLE R$ 4,20 R$ 126,00 

31 Chuchu, o produto deverá estar fresco, isento de 
substâncias terrosas, sujidades,corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, sem rupturas, limpo e 
no ponto de consumo, sem folhas, tamanho médio, de 
1ª qualidade. A variação máxima permitida entre os 
frutos de maior e menor tamanho é de 20%. 
Acondicionada em embalagem plástica de 
polipropileno, resistente, com 1 Kg,  possuindo 
etiqueta de pesagem, prazo de validade semanal e 
especificação do produto. 

120,00 KG REAL R$ 4,50 R$ 540,00 

35 Farinha de milho, fabricada a partir de matérias primas 
sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do 
milho. Previamente lavado e isento de radical cianeto. 
Livre de matéria terrosa parasitos, larvas e detritos 
animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, 
rançosa e ter no máximo 14% p/p de umidade. Com 
validade mínima de 12 meses. Embalagem em saco 
de polietileno atóxico resistente termos soldado com 
500g à 1 kg. 

100,00 KG DAJU R$ 3,00 R$ 300,00 

38 Feijão Carioquinha, tipo 1, novo, de 1ª qualidade, 
constituído de no mínimo 90 a 98% de grãos inteiros e 
íntegros, sem a presença de grãos mofados e/ou 
cartuchos, na cor característica e variedade 
correspondente de tamanho e formato naturais, 
maduros, limpos e secos, não contendo glúten, com 
valor nutricional para porção de 100g: 22g de 
proteína, 1,6g de lipídios e 60,8g de carboidratos, 
acondicionado em embalagem plástica de 
polipropileno, transparente, resistente, de 1Kg, original 
do fabricante, com especificações do produto, 
informações do fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade mínimo de 6 meses e lote, produto isento 
de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção 
Estadual (SIE). 

50,00 KG SIVIERO R$ 5,90 R$ 295,00 

39 Feijão Preto, tipo 1, novo, de 1ª qualidade, constituído 
de no mínimo 90 a 98% de grãos inteiros e íntegros, 
sem a presença de grãos mofados e/ou cartuchos, na 
cor característica e variedade correspondente de 
tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos, 
não contendo glúten, com valor nutricional para 
porção de 100g de aproximadamente: 12,2g de 
carboidrato, 22g de proteína e 0,3g de lipídio, 
acondicionado em embalagem plástica de 
polipropileno, transparente, resistente, de 1Kg, original 
do fabricante, com especificações do produto, 
informações do fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade mínimo de 6 meses e lote, produto isento 
de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção 
Estadual (SIE). 

50,00 KG SIVIERO R$ 5,30 R$ 265,00 
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41 Frango, coxa e sobrecoxa: Carne de frango tipo coxa 
e sobre-coxa congelada com adição de água de no 
máximo de 6%. Aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Devendo ser transportada à 
temperatura de entre -12º e -18º C (graus negativos). 
Embalagem e peso: O produto deverá estar 
congelado e em pacotes de 1 Kg, com registro no SIF 
ou SIE. 

200,00 KG NAT R$ 11,10 R$ 2.220,00 

42 Gelatina em pó, sabores variados, produto constituído 
de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante, 
aromatizantes e corantes artificiais, não contendo 
glúten, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, 
composição nutricional na porção de 15,4g de gelatina 
preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteína e 0g de 
gorduras totais, acondicionada em caixas de 35g, 
original do fabricante, enriquecida com vitaminas A, C 
e E, com especificações do produto, informações do 
fabricante, prazo de validade e lote, produto isento de 
registro no Ministério da Agricultura - Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção 
Estadual (SIE 

250,00 UM APTI R$ 1,25 R$ 312,50 

45 Laranja, casca lisa, fina e brilhante, suculenta e 
maduro, de primeira qualidade, não pode estar 
murcha.Peso de 80g a 100g por unidade. 

800,00 KG REAL R$ 3,50 R$ 2.800,00 

47 Lentilha, tipo 1, classe graúda, nova, de 1ª qualidade, 
sem grãos mofados e/ou cartuchos, não contendo 
glúten, acondicionada em embalagem plástica de 
polipropileno, resistente e transparente de 500g, 
original do fabricante, com especificações do produto, 
informações do fabricante, prazo de validade e lote, 
produto isento de registro no Ministério da Agricultura 
- Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE). 

50,00 PCT CALDO BOM R$ 8,10 R$ 405,00 

48 Maçã, fruto maduro, fresco de aspecto saudável. 
Casca lisa, de 1ª qualidade, tamanho médio, não pode 
estar murcha ou amassada, sem imperfeições.Peso 
de 80g a 100g por unidade. 

600,00 KG REAL R$ 6,25 R$ 3.750,00 

49 Macarrão tipo Caramujinho, massa alimentícia de 
sêmola, ingredientes: ovo, sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico (vit. B9), e corantes naturais 
urucum e cúrcuma, contém glúten, deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas, 
isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas, com 
no mínimo 0,045g de colesterol por Kg. Acondicionada 
em embalagem plástica polipropileno, resistente e 
transparente de 500g, original do fabricante, com 
especificações do produto, informações do fabricante, 
prazo de validade e lote, produto isento de registro no 
Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção 
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). 

150,00 UM PARATI R$ 4,25 R$ 637,50 

51 Mamão formosa, novo, de 1ª qualidade, tamanho 
médio, grau médio de amadurecimento, casca sã, 
sem rupturas, acondicionado em embalagem plástica 
de polipropileno, resistente, com etiqueta de pesagem, 
prazo de validade semanal e especificações do 
produto. 

400,00 KG REAL R$ 5,80 R$ 2.320,00 

52 Mandioca in natura, limpa, sem excessos terrosos, de 
boa qualidade e aparência. 

500,00 KG RAUBER R$ 5,78 R$ 2.890,00 

53 Manga, nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, grau 
médio de amadurecimento, casca sã, sem rupturas, 
acondicionada em embalagem plástica de 
polipropileno, resistente, com até 5Kg, com etiqueta 
de pesagem, prazo de validade semanal e 
especificações do produto. 

250,00 KG REAL R$ 6,70 R$ 1.675,00 

55 Melão Amarelo, novo, de 1ª qualidade, tamanho 
médio, limpo. 

250,00 KG REAL R$ 4,95 R$ 1.237,50 

57 Óleo de soja, preparado a partir de grãos de soja sãos 
e limpo sem conservantes, livres de matéria terrosa, 
de parasitos e de detritos animais e vegetais. Com 
validade mínima de 12 meses. Embalagem primaria: 
em latas de folhas de flandres com verniz sanitário ou 

100,00 UN COAMO R$ 5,20 R$ 520,00 
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frascos plásticos atóxicos, com volume de 900 ml. 

66 Repolho, novo de 1º qualidade, folhas sãs sem 
ruptura, tamanho médio. A granel 

100,00 UM REAL R$ 4,80 R$ 480,00 

67 Sagu, tipo 1, grupo tapioca, subgrupo sagu artificial, 
preparado com matéria prima sã, limpa, isenta de 
matéria terrosa, parasito, detrito animai ou vegetai, 
com no máximo 15% de umidade, não contendo 
glúten, acondicionada em embalagem plástica de 
polipropileno resistente e transparente, original do 
fabricante, de 500g, na embalagem deverá constar 
informações do fabricante, especificação do produto, 
prazo de validade e lote, produto isento de registro no 
Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção 
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). 

75,00 UN PRAT R$ 2,50 R$ 187,50 

69 Sassami: constando obrigatoriamente registro no 
SIF/DISPOA; filezinho de peito de frango; de primeira 
qualidade; sem osso e sem pele, congelado, sem 
tempero, sem manchas e parasitas. Não deverá 
apresentar formações de cristais de gelo, penas e 
penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por 
congelamento. - Aparência: aspecto, cor, sabor e odor 
característicos; - Embalagem primária: acondicionado 
em pacote plástico; atóxico; resistente; pesando entre 
1(um)kg e 2(dois)Kg. -Transporte: O produto deverá 
estar congelado, transportado em veículo com 
carroceria fechada, isotérmico, com temperatura de - 
18°C ou inferior, assegurando que o produto se 
mantenha congelado durante o transporte. No 
momento da entrega o produto deverá dispor no 
mínimo de 10 meses de validade. 

200,00 KG AURORA R$ 11,30 R$ 2.260,00 

71 Tomate: grau médio de amadurecimento, de 1ª 
qualidade, sãos, sem rupturas. A granel 

350 KG REAL R$ 5,85 R$ 2.047,50 

 

1.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas 

e condições constantes do Edital referente à mesma. 

1.4 - O valor estimado da contratação será de R$ 40.645,00 (quarenta mil seiscentos e quarenta e 

cinco reais). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA DA ATA 

 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade e vigência de 12 (meses), contados a 

partir de sua assinatura. 

 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Paial não será 

obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de 

licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES NA ATA 

 

3.1 - A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65, da Lei nº 

8.666/93. 
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3.1.1 – A Ata poderá sofrer acréscimos ou supressões que se fizerem em até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial do CONTRATO na forma estabelecida no § 1° do artigo 65 da Lei 
8666/1993 e alterações posteriores 
 

3.2 - Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d", do inciso II, do art. 65, 

da Lei nº 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

 

I - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d", do inciso II, do art. 65, da 

Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a presente Ata 

de Registro de Preço e iniciar outro processo licitatório. 

 

II - Optado pela recomposição dos valores, aplicar-se-á na forma que segue: 

 

a) Pelos índices de aumento aplicado pelos fornecedores da empresa contratante, nos termos do 

Inciso XI, do artigo 40 e Alínea "d", do inciso II, do Artigo 65, da Lei nº 8.666/93 com redação dada 

pela Lei nº 8.883/94, desde que observado o que segue: 

 

a.1- A comprovação do aumento, obrigatoriamente, dar-se-á através de apresentação de 

documentação tais como: folhas de pagamento dos trabalhadores comprovando o aumento dos 

encargos financeiros e salários ou outras despesas, na proposta e serem emitidas com data 

anterior ao aumento e outras com data posterior, para levantamento do índice. 

 

a.2 - Só serão aceitas folhas de pagamento e outras despesas, conforme previsto na alínea 

anterior, cuja data de emissão seja superior a apresentação da proposta no certame licitatório e 

inferior a data de vigência da presente ata de registro de preços. 

 

a.3 - O valor verificado após a aplicação do índice de reajuste não poderá ser superior ao praticado 

pela empresa no mercado geral, devendo-se, neste caso, aplicar a redução no respectivo índice de 

modo a manter a compatibilidade dos preços. 

 

III - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro 

ou definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será 

convocado pela Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 
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3.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, o Órgão Gerenciador da Ata deverá: 

 

3.3.1 - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

 

3.3.2 - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

 

3.3.3 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

3.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão 

Gerenciador poderá: 

 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido 

de fornecimento; 

 

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

3.5 - A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das 

condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado. 

 

3.6 - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da 

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

4.1 - Serão usuários do Registro de Preços o MUNICIPIO DE PAIAL/Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

4.2 - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado no Anexo Encarte do Edital de Registro de Preços n° 022/2018, de acordo com a 

respectiva classificação no certame licitatório citado no preâmbulo deste. 
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4.3 - Para cada gênero alimentício que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às 

cláusulas e condições constantes do Edital do certame licitatório citado ao preâmbulo deste, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.  

 

4.4 - O preço unitário a ser pago por produto será o constante da proposta apresentada, no 

certame licitatório citado no preâmbulo deste, pela empresa detentora da presente Ata, a qual 

também a integram. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS REQUISIÇÕES, DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

5.1 - Os produtos serão requisitados pelo Órgão Central de Compras ou diretamente pela 

nutricionista de forma parcial ou integral, através de carta-contrato, nota de empenho de despesa, 

autorização de fornecimento, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/93. 

 

5.2 - A empresa detentora deverá entregar os itens, conforme necessidade da Unidade 

Administrativa,  QUANDO SE TRATAR  de ITENS DA MERENDA ESCOLAR apenas mediante 

solicitação, durante a vigência da Ata, na Unidade de Alimentação e Nutrição do Centro 

Municipal de Ensino de Paial, de segunda a sexta feira das 07h30min as 11h00min e das 

13h00min às 16h30min. 

 

5.3 - As licitantes vencedoras obrigam-se a entregar os gêneros alimentícios objeto desta licitação, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados da data de recebimento das 

autorizações de fornecimento. 

 

5.4 – As frutas, hortaliças e legumes terão sua entrega três vezes na semana ou conforme a 

necessidade da secretaria, para garantia de melhor qualidade. 

 

5.5 – O pão para cachorro quente deve possuir no mínimo 70gr, e deverá ser entregue três 

vezes na semana ou conforme a necessidade da secretaria, para garantir a melhor 

qualidade. 

 

5.6 - O Município receberá somente os gêneros alimentícios que estiverem em conformidade com 

as especificações deste edital e com a proposta apresentada, caso contrário serão aplicadas as 

penalidades descritas na cláusula oitava desta Ata. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO 
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6.1 - A entrega dos gêneros alimentícios só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do 

objeto. 

 

6.2 - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu 

vencimento. 

 

6.3 - Os gêneros alimentícios deverão ser entregues sempre acompanhados da Nota Fiscal/Fatura 

correspondente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  

 

7.1 - O pagamento dar-se-á em até 15 (quinze) dias consecutivos. A contagem para o prazo de 

pagamento iniciará a partir da entrega do objeto com a respectiva nota fiscal, que deverá ser 

emitida em nome do Fornecedor, da qual deverá constar o número desta licitação, sendo 

certificada pelo órgão solicitante, atestando que os bens/serviços foram entregues e que atendiam 

as especificações deste edital, observando a ordem cronológica de pagamentos. 

 

7.2 - Os pagamentos decorrentes do presente Registro de Preços ficam condicionados a 

manutenção da validade das condições exigidas para a habilitação, que serão mantidas junto ao 

cadastro de fornecedores dos municípios. 

 

7.3 - O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, através de depósito bancário, em 

conta corrente de titularidade da licitante vencedora, devendo para isto, ficar explicitado o nome do 

Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

 

7.4 - Caso haja aplicação de multa ou o Fornecedor esteja em débito com a municipalidade, 

independentemente da sua origem, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente 

no Município em favor deste. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a 

diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

 

7.5 - As despesas decorrentes do fornecimento correrão por conta das dotações previstas na Lei 

Orçamentária do Exercício 2018: 

 

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 
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01 DIRETORIA DE ENSINO 

2.010 Manutenção da Merenda Escolar 

3.3.90.00.00.00.00 0000 Aplicações Diretas 

3.3.90.00.00.00.00 0618 Aplicações Diretas 

3.3.90.30.07 - Gêneros Alimentícios 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES  

 

8.1 - À(s) fornecedora (s) poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo com o 

capítulo IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, sem prejuízo do direito à rescisão do Contrato 

e às perdas e danos, ficando garantida a prévia defesa da CONTRATADA, nos termos da Lei, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do ato, pela autoridade 

competente: 

 

I - advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante recibo do 

representante legal do fornecedor, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a 

empresa licitante apresente justificativas para o descumprimento, que só serão aceitas mediante 

crivo da administração; 

 

II - multa  

 

a) de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preço, devido a recusa 

imotivada em assiná-la, contados a partir  do primeiro dia após ter expirado o prazo de assinatura 

estabelecido no edital. 

 

b) de 20% (vinte por cento) em caso de não cumprimento da Ata ou cumprimento parcial, incidente 

sobre o valor total da Ata em caso de inexecução total, ou parte não cumprida em caso de 

inexecução parcial.  

 

c) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) pelo atraso injustificado na entrega do objeto deste 

edital, sobre o valor total da(s) obrigação(ões) não cumprida(s), por dia de atraso, limitada ao total 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preço. 
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Parágrafo único. Entende-se por valor total da Ata de Registro de Preço o montante dos preços 

totais finais oferecidos pela (s) licitante (s) após etapa de lances, considerando os itens do objeto 

que lhe tenham sidos adjudicados. 

 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, para o fornecedor 

que ensejar o retardamento da execução do objeto contratado, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal. 

 

a) A licitante declarada inidônea nos termos do inciso IV da presente cláusula, ficará impedida de 

licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantido o 

direito prévio da citação e de ampla defesa enquanto perdurar os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

 

8.2. As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da 

Lei nº 8.666/93; 

 

8.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

consequentemente, o pagamento delas não exime o fornecedor da reparação dos eventuais danos, 

perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município. 

 

8.4. As multas previstas no subitem II deverão ser recolhidas através do DAR (Documento de 

Arrecadação) em uma das agências Bancárias credenciadas pela Prefeitura de Paial, dentro do 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da notificação, em favor da Prefeitura. Essa notificação 

ocorrerá através de competente notificação expressa. 

 

8.5. A aplicação das multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação, notificação ou 

protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à 

notificação extrajudicial.  
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8.6 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente, 

 

8.7. A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades previstas na cláusula oitava, se 

admitidas as justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos termos do que dispõe o artigo 

43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 

 

8.8. Nenhum pagamento será realizado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

8.9. Quando comprovada uma das hipóteses prevista nesta cláusula, o Município de Paial poderá 

indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo 

administrativo para a aplicação de penalidades. 

 

8.10. Nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, se as licitantes, deixarem de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejarem o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do Contrato, 

comportarem-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ficar impedidas de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e poderão ser descredenciadas do 

SICAF, ou outros sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

9.1 - O cancelamento da Ata de Registro de Preços será realizado na forma do item 16 do 

Processo de Licitação n°40/2018 e Edital de Pregão Presencial de n° 22/2018 independente de sua 

transcrição.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

  

10.1 - Nos termos do art. 54, XIII da Lei nº 8.666/93, durante a vigência da Ata o fornecedor fica 

obrigado a manter as condições de habilitação constantes no certame licitatório que a deu origem, 

sob pena de suspensão das requisições e pagamentos até que a situação seja regularizada. 
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a) A atualização dos documentos e certidões exigidos para habilitação será registrada junto 

ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 

 

11.1 - A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de 

Preços após a assinatura desta. 

 

11.2 - Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 22/2018 e as propostas das Detentoras 

das Atas, independente de sua transcrição. 

 

11.3 - O Município providenciará a publicação respectiva, em resumo, das Atas de Registro de 

Preço, na forma prevista em Lei. 

 

11.4 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, e 

demais normas aplicáveis. 

 

11.5 - Fica eleito o Foro da Comarca de Itá - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da 

utilização da presente Ata. 

 
Paial, SC 03 de Outubro de 2018. 
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