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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020 
 

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Carlinda, Estado de Mato Grosso, na 
sede da Prefeitura Municipal de Carlinda, de um lado o MUNICÍPIO DE CARLINDA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o n.º 01.617.905/0001-78, com sede 
na Av. Tancredo Neves, s/nº., na cidade de Carlinda, Estado de Mato Grosso, neste ato 
representada pela Prefeita Municipal CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO, brasileira, 
casada, portadora da Cédula de Identidade nº 1165982-3 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 
854.225.171-72, residente e domiciliada na Estrada F, Comunidade São Francisco, zona 
rural, Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, doravante denominado “MUNICÍPIO”, 
e do outro lado a empresa SERGIO SCARPIN & CIA LTDA sob CNPJ 
21.919.266/0001-02, situada na Avenida Tancredo de Almeida Neves, nº. 460, bairro 
Centro, município de Carlinda/MT, CEP: 78.587-000, contato através do telefone: (66) 3525-
1107/3525-1086 e e-mail: supermercadodinabras@hotmail.com, sendo representada pelo Sr. 
Sergio Scarpin portador do CPF nº 251.053.488-26 e RG nº 23.816.723-9 SSP/SP, doravante 
denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal 500/2013, 
que regulamenta o Pregão Presencial e Registro de Preços e das demais normas legais 
aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2020, para 
REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 
 

1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA-
MT, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência em anexo, e 
detalhado no quadro abaixo: 

GABINETE DA PREFEITA 
HIGIENE E LIMPEZA 

ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

252 25913 
ESPONJA DE AÇO: Abrasivividade média, 
aplicação em utensílio domésticos, lã de aço 
carbono, PACOTE 60g com 8 UNIDADES. 

PACOTE 2 ASSOLAN R$ 1,49 R$ 2,98 

263 26097 

LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA: CANO 
LONGO, TAMANHOS M/G. Resistente a agentes 
abrasivos classe A ( agressívos básicos ), classe B 
( detergentes, sabões, amoníaco e similares ), 
classe C (tipo 3 alcoóis, tipo 4 éteres, tipo 5 
cetonas e tipo 6 ácidos orgânicos). 

PAR 5 TALGE R$ 2,99 R$ 14,95 

272 49585 
RODO GRANDE (60 CM): De MADEIRA com cabo  
alta qualidade. 

UNID 2 RODOLAR R$ 11,25 R$ 22,50 

276 16886 

SABÃO EM PÓ 1 KG: Aspecto físico pó, 
composição: carbonatos, silicatos, fosfato, 
tensoativos não iônicos. Característica adicionais: 
biodegradável. Embalagem de 1 KG,registro no 
Ministério da saúde ou ANVISA. 

UNID 10 URCA R$ 4,60 R$ 46,00 

       
R$ 86,43 

VALOR TOTAL PARA: GABINETE R$ 86,43 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAD/SEFIN 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

54 45146 

ERVA DOCE: Em grão, obtida de primeira 
qualidade apresentando tamanho e 
conformação uniformes, de espécime de 
vegetais genuínos, isento de fermentação e 
mofo, homogênea, com aspecto, cheiro e 
sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, acondicionada em embalagem de 10g. 

UNID 15 REI DOS COND R$ 1,30 R$ 19,50 

       
R$ 19,50 

HIGIENE E LIMPEZA 

ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

252 25913 
ESPONJA DE AÇO: Abrasivividade média, 
aplicação em utensílio domésticos, lã de aço 
carbono, PACOTE 60g com 8 UNIDADES. 

PACOTE 10 ASSOLAN R$ 1,49 R$ 14,90 

260 25885 

LIMPA ALUMINIO: Composto por tensoativo 
aniônico, biodegradável, coadjuvante, corante 
e água. Pricípio ativo: tensoativo. Em 
embalagens plásticas (FRASCO) contendo 500 
ML do produto. 

UNID 30 START R$ 2,30 R$ 69,00 

263 26097 

LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA: CANO 
LONGO, TAMANHOS M/G. Resistente a 
agentes abrasivos classe A ( agressívos básicos 
), classe B ( detergentes, sabões, amoníaco e 
similares ), classe C (tipo 3 alcoóis, tipo 4 
éteres, tipo 5 cetonas e tipo 6 ácidos 
orgânicos). 

PAR 10 TALGE R$ 2,99 R$ 29,90 

271 40808 
RASTELO  16 DENTES: De plástico resistente de 
alta qualidade, para quintal, com cabo de 
madeira. 

UNID 5 SÃO MATEUS R$ 11,99 R$ 59,95 

272 49585 
RODO GRANDE (60 CM): De MADEIRA com 
cabo  alta qualidade. 

UNID 20 RODOLAR R$ 11,25 R$ 225,00 

276 16886 

SABÃO EM PÓ 1 KG: Aspecto físico pó, 
composição: carbonatos, silicatos, fosfato, 
tensoativos não iônicos. Característica 
adicionais: biodegradável. Embalagem de 1 
KG,registro no Ministério da saúde ou ANVISA. 

UNID 50 URCA R$ 4,60 R$ 230,00 

       
R$ 628,75 

VALOR TOTAL PARA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS R$ 648,25 

         
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

4 53143 

AÇUCAR REFINADO 1KG: açúcar refinado de 
origem vegetal, constituído fundamentalmente 
por sacarose de cana-de-açúcar. Concentração de 
sacarose mínima de 99,5 %, concentração de 
glucose e frutose máxima de 0,4 %; concentração 
de sais minerais máxima de 0,2 %; umidade 
máxima de 0,3 %. Validade: 1 ano após a data de 
fabricação.  ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO 
ATOXICO DE 1KG. 

UNID 10 ITAMARATI R$ 3,49 R$ 34,90 

14 45126 

BANANA NANICA: Peso médio: 160 g. Climatizada, 
Originada de plantas sadias, destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se apresentar 
fresca, ter atingido o grau máximo de tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da variedade, 
apresentado grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte, 
conservando-se em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não apresentarem 
lesões de origem mecânica ou provocadas por 
insetos afetando a sua aparência, não conter 

KG 100   R$ 2,90 R$ 290,00 
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substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderentes à superfície da casca, estarem isentos 
de umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos, estarem livres de resíduos de 
fertilizantes. Tamanho médio e uniforme. Quanto 
às características microbiológicas, deverão 
obedecer aos padrões impostos pela LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. O produto deverá apresentar o peso na 
embalagem. 

16 45128 

BATATA INGLESA: Tubérculo de elevada 
qualidade, selecionados e sem defeitos, 
suficientemente desenvolvidos, com aspecto, 
aroma e sabor típicos da variedade com 
uniformidade no tamanho e cor. Não são 
permitidas rachaduras, perfurações, cortes e 
lesões mecânicas ou provocadas por insetos ou 
doenças.   Deve estar livre de sujidades, terra ou 
resíduo de fertilizante aderente à casca. Ausência 
de odor e sabor estranho, assim como parasitas e 
larvas.  CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: 
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela 
ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na 
embalagem. 

KG 30   R$ 3,70 R$ 111,00 

37 45137 

CEBOLA: Classificação média, sem defeito, 
suficientemente desenvolvida, com aspecto e 
sabor típicos da variedade e uniformidade no 
tamanho e na cor. Não serão permitidas 
rachaduras, perfurações e cortes. Características 
gerais: deverá estar livre de enfermidades, de 
umidade externa anormal, de resíduos de 
fertilizantes. Quanto às características 
microbiológicas, deverá obedecer à LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. Quanto às características microscópicas, 
não deverá apresentar sujidades e parasitas. O 
produto deverá apresentar o peso na embalagem. 

KG 55   R$ 4,20 R$ 231,00 

50 49503 

CREME DE CEBOLA:  mistura para preparo de 
creme de cebola, com realçador de sabor 
glutamato de monossódico, aromatizante, sem 
conservantes e corantes arificiais, isento de 
sujidades, parasitas e larvas, embalado em saco 
laminado, lacrada e rotulada. EMBALAGEM 
PODENDO CONTER 60G A 68G. 

UNID 20 ZAELI R$ 4,49 R$ 89,80 

54 45146 

ERVA DOCE: Em grão, obtida de primeira 
qualidade apresentando tamanho e conformação 
uniformes, de espécime de vegetais genuínos, 
isento de fermentação e mofo, homogênea, com 
aspecto, cheiro e sabor próprios, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 
embalagem de 10g. 

UNID 15 REI DOS COND R$ 1,30 R$ 19,50 

62 45150 

FEIJÃO CARIOCA: Carioca, tipo I, natural, 
constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros e 
correspondentes à variedade no tamanho e cor. 
Maduros, limpos e secos. Embalagem primária: 
embalado em pacote plástico atóxico, transporte, 
termossoldado, resistente, com peso líquido de 1 
KG, devidamente impresso as informações 
exigidas por lei. Será permitido o limite de 2% de 
impurezas e materiais estranhos, obedecendo a 
Portaria 161 de 24/07/87 – M.A. Deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de 
validade de 6 meses e data de empacotamento de 
até 30 dias. 

UNID 25 CAIBI R$ 5,10 R$ 127,50 

74 45157 

LARANJA: Procedente de planta sadia, destinado 
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar 
fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da variedade. Grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo imediato. 
Não estarem danificadas por quaisquer lesões de 

KG 40   R$ 2,69 R$ 107,60 
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origem mecânica ou por insetos que afetem suas 
características, não conter substância terrosa, 
sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos 
aderentes, sem aroma e sabor estranhos. 
Tamanho médio e uniforme. Obedecer aos 
padrões CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE.  

82 45161 

MAÇÃ: Maçã Nacional Fuji/Gala, produto 
procedente de planta sadia, destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se apresentar 
fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da variedade, 
apresentar grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não estarem 
danificadas por quaisquer lesões de origem física 
ou mecânica ou por insetos e doenças que afetem 
suas características. Não conter substância 
terrosa sujidades, produtos químicos ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca, 
estarem isentos de umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e 
uniforme. O produto deverá apresentar o peso na 
embalagem. 

KG 50   R$ 6,50 R$ 325,00 

95 22951 

MILHO PARA PIPOCA 500G: 98% de 
aproveitamento dos grãos, embalado em PACOTE 
500g lacrado, isento de parasitas, sujidades, 
sabores e odores indesejados. validade não 
devera ser menor que 06 a 08 meses. embalagem 
do produto deve conter registroda data de 
fabricação, peso e validade estampada no rotulo 
da embalagem. 

UNID  100 ZAELI R$ 2,50 R$ 250,00 

98 53224 
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - SABORES 
DIVERSOS. Embalagem com no máximo 450g. 

UNID 60 APTI R$ 3,49 R$ 209,40 

103 45171 
ORÉGANO: Folhas de orégano seco e desidratado. 
Embalagem 5g. 

UNID 15 MIKA R$ 1,59 R$ 23,85 

111 53229 

PÊRA - de primeira, tamanho e coloração 
uniformes devendo ser bem desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta, sem danos 
físicos e mecânicos Originado do manuseio e 
transporte,estrangeira, com a casca uniforme, 
semi maturada. 

KG 40   R$ 8,49 R$ 339,60 

118 25513 
PIPOCA DOCE: Pipoca doce, pacote 90g, 
embalagem plástica transparente. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data da entrega.  

UNID 200 BEBELA R$ 1,15 R$ 230,00 

127 45183 

REPOLHO BRANCO:  Fresco, de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, ótima qualidade, 
firme e intacto, sem lesões de origem física ou 
mecânica. Não serão aceitos produtos estragados, 
murchos ou que não se enquadram no processo 
seletivo de padrão de qualidade. Os produtos 
devem apresentar o peso nas embalagens 
conforme solicitação. 

KG 50   R$ 2,70 R$ 135,00 

129 53233 
SAL AMONÍACO: Composto por cloreto de 
amônia. Embalagem 30g. 

UNID 30 REI DOS COND R$ 1,49 R$ 44,70 

137 45185 

TOMATE: Fruto procedente de planta sadia, 
destinado ao consumo “In Natura” ou como 
ingrediente na culinária, devendo estar fresco, ter 
atingido o grau ideal de tamanho, aroma, cor e 
sabor próprios de cada variedade,apresentar grau 
de maturação tal quepermita suportar a 
manipulação, o transporte e conservar as  
condições adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Estar livre de quaisquer lesões de 
origem mecânica ou causadas por insetos e 
doenças.  Não conter terra, sujidades, produtos 
químicos e corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, estarem isentos de umidade 
externa anormal, aroma e sabor estranhos, 

KG 50   R$ 5,20 R$ 260,00 
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estarem livres de resíduos de fertilizantes. Isento 
de parasitas e larvas.  Tamanho médio e 
uniforme. Ponto de maturação conforme 
orientação do Departamento Gestor. 
Características sanitárias conforme legislação 
vigente. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: 
Quanto às características microbiológicas, as 
verduras deverão obedecer aos padrões 
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá 
apresentar o peso na embalagem. 

       
R$ 2.828,85 

HIGIENE E LIMPEZA 

ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

252 25913 
ESPONJA DE AÇO: Abrasivividade média, 
aplicação em utensílio domésticos, lã de aço 
carbono, PACOTE 60g com 8 UNIDADES. 

PACOTE 50 ASSOLAN R$ 1,49 R$ 74,50 

260 25885 

LIMPA ALUMINIO: Composto por tensoativo 
aniônico, biodegradável, coadjuvante, corante e 
água. Pricípio ativo: tensoativo. Em embalagens 
plásticas (FRASCO) contendo 500 ML do produto. 

UNID 10 START R$ 2,30 R$ 23,00 

263 26097 

LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA: CANO 
LONGO, TAMANHOS M/G. Resistente a agentes 
abrasivos classe A ( agressívos básicos ), classe B ( 
detergentes, sabões, amoníaco e similares ), 
classe C (tipo 3 alcoóis, tipo 4 éteres, tipo 5 
cetonas e tipo 6 ácidos orgânicos). 

PAR 30 TALGE R$ 2,99 R$ 89,70 

271 40808 
RASTELO  16 DENTES: De plástico resistente de 
alta qualidade, para quintal, com cabo de 
madeira. 

UNID 3 SÃO MATEUS R$ 11,99 R$ 35,97 

272 49585 
RODO GRANDE (60 CM): De MADEIRA com cabo  
alta qualidade. 

UNID 10 RODOLAR R$ 11,25 R$ 112,50 

276 16886 

SABÃO EM PÓ 1 KG: Aspecto físico pó, 
composição: carbonatos, silicatos, fosfato, 
tensoativos não iônicos. Característica adicionais: 
biodegradável. Embalagem de 1 KG,registro no 
Ministério da saúde ou ANVISA. 

UNID 80 URCA R$ 4,60 R$ 368,00 

       
R$ 703,67 

VALOR TOTAL PARA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 3.532,52 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – SEMEC 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

14 45126 

BANANA NANICA: Peso médio: 160 g. 
Climatizada, Originada de plantas sadias, 
destinado ao consumo “in natura”, devendo se 
apresentar fresca, ter atingido o grau máximo de 
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da 
variedade, apresentado grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte, conservando-se em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. 
Não apresentarem lesões de origem mecânica ou 
provocadas por insetos afetando a sua aparência, 
não conter substância terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderentes à superfície da casca, 
estarem isentos de umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos, estarem livres de 
resíduos de fertilizantes. Tamanho médio e 
uniforme. Quanto às características 
microbiológicas, deverão obedecer aos padrões 
impostos pela LEGISLAÇÃO VIGENTE. O produto 
deverá apresentar o peso na embalagem. 

KG 100   R$ 2,90 R$ 290,00 

16 45128 

BATATA INGLESA: Tubérculo de elevada 
qualidade, selecionados e sem defeitos, 
suficientemente desenvolvidos, com aspecto, 
aroma e sabor típicos da variedade com 
uniformidade no tamanho e cor. Não são 

KG 50   R$ 3,70 R$ 185,00 
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permitidas rachaduras, perfurações, cortes e 
lesões mecânicas ou provocadas por insetos ou 
doenças.   Deve estar livre de sujidades, terra ou 
resíduo de fertilizante aderente à casca. Ausência 
de odor e sabor estranho, assim como parasitas e 
larvas.  CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: 
deverão obedecer aos padrões estabelecidos 
pela ANVISA. O produto deverá apresentar o 
peso na embalagem. 

37 45137 

CEBOLA: Classificação média, sem defeito, 
suficientemente desenvolvida, com aspecto e 
sabor típicos da variedade e uniformidade no 
tamanho e na cor. Não serão permitidas 
rachaduras, perfurações e cortes. Características 
gerais: deverá estar livre de enfermidades, de 
umidade externa anormal, de resíduos de 
fertilizantes. Quanto às características 
microbiológicas, deverá obedecer à LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. Quanto às características 
microscópicas, não deverá apresentar sujidades e 
parasitas. O produto deverá apresentar o peso na 
embalagem. 

KG 50   R$ 4,20 R$ 210,00 

62 45150 

FEIJÃO CARIOCA: Carioca, tipo I, natural, 
constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros e 
correspondentes à variedade no tamanho e cor. 
Maduros, limpos e secos. Embalagem primária: 
embalado em pacote plástico atóxico, transporte, 
termossoldado, resistente, com peso líquido de 1 
KG, devidamente impresso as informações 
exigidas por lei. Será permitido o limite de 2% de 
impurezas e materiais estranhos, obedecendo a 
Portaria 161 de 24/07/87 – M.A. Deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo 
de validade de 6 meses e data de 
empacotamento de até 30 dias. 

UNID 30 CAIBI R$ 5,10 R$ 153,00 

127 45183 

REPOLHO BRANCO:  Fresco, de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, ótima qualidade, 
firme e intacto, sem lesões de origem física ou 
mecânica. Não serão aceitos produtos 
estragados, murchos ou que não se enquadram 
no processo seletivo de padrão de qualidade. Os 
produtos devem apresentar o peso nas 
embalagens conforme solicitação. 

KG 30   R$ 2,70 R$ 81,00 

137 45185 

TOMATE: Fruto procedente de planta sadia, 
destinado ao consumo “In Natura” ou como 
ingrediente na culinária, devendo estar fresco, 
ter atingido o grau ideal de tamanho, aroma, cor 
e sabor próprios de cada variedade,apresentar 
grau de maturação tal quepermita suportar a 
manipulação, o transporte e conservar as  
condições adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Estar livre de quaisquer lesões de 
origem mecânica ou causadas por insetos e 
doenças.  Não conter terra, sujidades, produtos 
químicos e corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, estarem isentos de umidade 
externa anormal, aroma e sabor estranhos, 
estarem livres de resíduos de fertilizantes. Isento 
de parasitas e larvas.  Tamanho médio e 
uniforme. Ponto de maturação conforme 
orientação do Departamento Gestor. 
Características sanitárias conforme legislação 
vigente. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: 
Quanto às características microbiológicas, as 
verduras deverão obedecer aos padrões 
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá 
apresentar o peso na embalagem. 

KG 60   R$ 5,20 R$ 312,00 

       
R$ 1.231,00 

HIGIENE E LIMPEZA 
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ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

252 25913 
ESPONJA DE AÇO: Abrasivividade média, 
aplicação em utensílio domésticos, lã de aço 
carbono, PACOTE 60g com 8 UNIDADES. 

PACOTE 400 ASSOLAN R$ 1,49 R$ 596,00 

260 25885 

LIMPA ALUMINIO: Composto por tensoativo 
aniônico, biodegradável, coadjuvante, corante e 
água. Pricípio ativo: tensoativo. Em embalagens 
plásticas (FRASCO) contendo 500 ML do produto. 

UNID 250 START R$ 2,30 R$ 575,00 

262 229 

LIMPA VIDROS: Limpar superfícies: Vidros, 
Vitrines, Para-brisas, espelhos. Composição: 
Lauril éter sulfato de sódio, coadjuvantes, 
corante, água. EMBALAGEM COM GATILHO 
PULVERIZADOR 500ML. 

UNID 200 GIOCA R$ 6,99 R$ 1.398,00 

263 26097 

LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA: CANO 
LONGO, TAMANHOS M/G. Resistente a agentes 
abrasivos classe A ( agressívos básicos ), classe B ( 
detergentes, sabões, amoníaco e similares ), 
classe C (tipo 3 alcoóis, tipo 4 éteres, tipo 5 
cetonas e tipo 6 ácidos orgânicos). 

PAR 90 TALGE R$ 2,99 R$ 269,10 

271 40808 
RASTELO  16 DENTES: De plástico resistente de 
alta qualidade, para quintal, com cabo de 
madeira. 

UNID 35 SÃO MATEUS R$ 11,99 R$ 419,65 

272 49585 
RODO GRANDE (60 CM): De MADEIRA com cabo  
alta qualidade. 

UNID 100 RODOLAR R$ 11,25 R$ 1.125,00 

276 16886 

SABÃO EM PÓ 1 KG: Aspecto físico pó, 
composição: carbonatos, silicatos, fosfato, 
tensoativos não iônicos. Característica adicionais: 
biodegradável. Embalagem de 1 KG,registro no 
Ministério da saúde ou ANVISA. 

UNID 1000 URCA R$ 4,60 R$ 4.600,00 

       
R$ 8.982,75 

VALOR TOTAL PARA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 10.213,75 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – SEMEC – 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

16 45128 

BATATA INGLESA: Tubérculo de elevada qualidade, 
selecionados e sem defeitos, suficientemente 
desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade com uniformidade no tamanho e cor. Não 
são permitidas rachaduras, perfurações, cortes e 
lesões mecânicas ou provocadas por insetos ou 
doenças.   Deve estar livre de sujidades, terra ou 
resíduo de fertilizante aderente à casca. Ausência de 
odor e sabor estranho, assim como parasitas e larvas.  
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: deverão 
obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O 
produto deverá apresentar o peso na embalagem. 

KG 5   R$ 3,70 R$ 18,50 

37 45137 

CEBOLA: Classificação média, sem defeito, 
suficientemente desenvolvida, com aspecto e sabor 
típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na 
cor. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e 
cortes. Características gerais: deverá estar livre de 
enfermidades, de umidade externa anormal, de 
resíduos de fertilizantes. Quanto às características 
microbiológicas, deverá obedecer à LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. Quanto às características microscópicas, 
não deverá apresentar sujidades e parasitas. O 
produto deverá apresentar o peso na embalagem. 

KG 20   R$ 4,20 R$ 84,00 

62 45150 

FEIJÃO CARIOCA: Carioca, tipo I, natural, constituído 
de no mínimo 95% de grãos inteiros e 
correspondentes à variedade no tamanho e cor. 
Maduros, limpos e secos. Embalagem primária: 
embalado em pacote plástico atóxico, transporte, 
termossoldado, resistente, com peso líquido de 1 KG, 
devidamente impresso as informações exigidas por 
lei. Será permitido o limite de 2% de impurezas e 

UNID 10 CAIBI R$ 5,10 R$ 51,00 
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materiais estranhos, obedecendo a Portaria 161 de 
24/07/87 – M.A. Deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 
meses e data de empacotamento de até 30 dias. 

127 45183 

REPOLHO BRANCO:  Fresco, de primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido, ótima qualidade, firme e intacto, sem 
lesões de origem física ou mecânica. Não serão 
aceitos produtos estragados, murchos ou que não se 
enquadram no processo seletivo de padrão de 
qualidade. Os produtos devem apresentar o peso nas 
embalagens conforme solicitação. 

KG 85   R$ 2,70 R$ 229,50 

137 45185 

TOMATE: Fruto procedente de planta sadia, 
destinado ao consumo “In Natura” ou como 
ingrediente na culinária, devendo estar fresco, ter 
atingido o grau ideal de tamanho, aroma, cor e sabor 
próprios de cada variedade,apresentar grau de 
maturação tal quepermita suportar a manipulação, o 
transporte e conservar as  condições adequadas para 
o consumo mediato e imediato. Estar livre de 
quaisquer lesões de origem mecânica ou causadas 
por insetos e doenças.  Não conter terra, sujidades, 
produtos químicos e corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, estarem isentos de umidade 
externa anormal, aroma e sabor estranhos, estarem 
livres de resíduos de fertilizantes. Isento de parasitas 
e larvas.  Tamanho médio e uniforme. Ponto de 
maturação conforme orientação do Departamento 
Gestor. Características sanitárias conforme legislação 
vigente. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: 
Quanto às características microbiológicas, as verduras 
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela 
ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na 
embalagem. 

KG 10   R$ 5,20 R$ 52,00 

       
R$ 435,00 

VALOR TOTAL PARA: DEPARTAMENTO DE CULTURA R$ 435,00 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – SEMEC – 
DEPARTAMENTO DE ESPORTE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

14 45126 

BANANA NANICA: Peso médio: 160 g. Climatizada, 
Originada de plantas sadias, destinado ao consumo 
“in natura”, devendo se apresentar fresca, ter 
atingido o grau máximo de tamanho, aroma, cor e 
sabor próprios da variedade, apresentado grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte, conservando-se em 
condições adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não apresentarem lesões de origem 
mecânica ou provocadas por insetos afetando a sua 
aparência, não conter substância terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderentes à superfície da 
casca, estarem isentos de umidade externa 
anormal, aroma e sabor estranhos, estarem livres 
de resíduos de fertilizantes. Tamanho médio e 
uniforme. Quanto às características microbiológicas, 
deverão obedecer aos padrões impostos pela 
LEGISLAÇÃO VIGENTE. O produto deverá apresentar 
o peso na embalagem. 

KG 160   R$ 2,90 R$ 464,00 

16 45128 

BATATA INGLESA: Tubérculo de elevada qualidade, 
selecionados e sem defeitos, suficientemente 
desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos 
da variedade com uniformidade no tamanho e cor. 
Não são permitidas rachaduras, perfurações, cortes 
e lesões mecânicas ou provocadas por insetos ou 
doenças.   Deve estar livre de sujidades, terra ou 

KG 10   R$ 3,70 R$ 37,00 
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resíduo de fertilizante aderente à casca. Ausência 
de odor e sabor estranho, assim como parasitas e 
larvas.  CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: 
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela 
ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na 
embalagem. 

37 45137 

CEBOLA: Classificação média, sem defeito, 
suficientemente desenvolvida, com aspecto e sabor 
típicos da variedade e uniformidade no tamanho e 
na cor. Não serão permitidas rachaduras, 
perfurações e cortes. Características gerais: deverá 
estar livre de enfermidades, de umidade externa 
anormal, de resíduos de fertilizantes. Quanto às 
características microbiológicas, deverá obedecer à 
LEGISLAÇÃO VIGENTE. Quanto às características 
microscópicas, não deverá apresentar sujidades e 
parasitas. O produto deverá apresentar o peso na 
embalagem. 

KG 20   R$ 4,20 R$ 84,00 

62 45150 

FEIJÃO CARIOCA: Carioca, tipo I, natural, constituído 
de no mínimo 95% de grãos inteiros e 
correspondentes à variedade no tamanho e cor. 
Maduros, limpos e secos. Embalagem primária: 
embalado em pacote plástico atóxico, transporte, 
termossoldado, resistente, com peso líquido de 1 
KG, devidamente impresso as informações exigidas 
por lei. Será permitido o limite de 2% de impurezas 
e materiais estranhos, obedecendo a Portaria 161 
de 24/07/87 – M.A. Deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 
meses e data de empacotamento de até 30 dias. 

UNID 25 CAIBI R$ 5,10 R$ 127,50 

127 45183 

REPOLHO BRANCO:  Fresco, de primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido, ótima qualidade, firme e intacto, sem 
lesões de origem física ou mecânica. Não serão 
aceitos produtos estragados, murchos ou que não 
se enquadram no processo seletivo de padrão de 
qualidade. Os produtos devem apresentar o peso 
nas embalagens conforme solicitação. 

KG 30   R$ 2,70 R$ 81,00 

137 45185 

TOMATE: Fruto procedente de planta sadia, 
destinado ao consumo “In Natura” ou como 
ingrediente na culinária, devendo estar fresco, ter 
atingido o grau ideal de tamanho, aroma, cor e 
sabor próprios de cada variedade,apresentar grau 
de maturação tal quepermita suportar a 
manipulação, o transporte e conservar as  condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. 
Estar livre de quaisquer lesões de origem mecânica 
ou causadas por insetos e doenças.  Não conter 
terra, sujidades, produtos químicos e corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca, estarem 
isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos, estarem livres de resíduos de 
fertilizantes. Isento de parasitas e larvas.  Tamanho 
médio e uniforme. Ponto de maturação conforme 
orientação do Departamento Gestor. Características 
sanitárias conforme legislação vigente. 
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Quanto às 
características microbiológicas, as verduras deverão 
obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O 
produto deverá apresentar o peso na embalagem. 

KG 20   R$ 5,20 R$ 104,00 

       
R$ 897,50 

HIGIENE E LIMPEZA 

ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

263 26097 

LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA: CANO LONGO, 
TAMANHOS M/G. Resistente a agentes abrasivos 
classe A ( agressívos básicos ), classe B ( 
detergentes, sabões, amoníaco e similares ), classe 
C (tipo 3 alcoóis, tipo 4 éteres, tipo 5 cetonas e tipo 
6 ácidos orgânicos). 

PAR 5 TALGE R$ 2,99 R$ 14,95 

272 49585 RODO GRANDE (60 CM): De MADEIRA com cabo  UNID 5 RODOLAR R$ 11,25 R$ 56,25 
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alta qualidade. 

276 16886 

SABÃO EM PÓ 1 KG: Aspecto físico pó, composição: 
carbonatos, silicatos, fosfato, tensoativos não 
iônicos. Característica adicionais: biodegradável. 
Embalagem de 1 KG,registro no Ministério da saúde 
ou ANVISA. 

UNID 10 URCA R$ 4,60 R$ 46,00 

       
R$ 117,20 

VALOR TOTAL PARA: DEPARTAMENTO DE ESPORTE R$ 1.014,70 

 

SECRETARIA DE SAÚDE - SEMSA 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

4 53143 

AÇUCAR REFINADO 1KG: açúcar refinado de 
origem vegetal, constituído fundamentalmente 
por sacarose de cana-de-açúcar. Concentração 
de sacarose mínima de 99,5 %, concentração de 
glucose e frutose máxima de 0,4 %; 
concentração de sais minerais máxima de 0,2 %; 
umidade máxima de 0,3 %. Validade: 1 ano após 
a data de fabricação.  ACONDICIONADO EM 
SACO PLASTICO ATOXICO DE 1KG. 

UNID 30 ITAMARATI R$ 3,49 R$ 104,70 

14 45126 

BANANA NANICA: Peso médio: 160 g. 
Climatizada, Originada de plantas sadias, 
destinado ao consumo “in natura”, devendo se 
apresentar fresca, ter atingido o grau máximo de 
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da 
variedade, apresentado grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte, conservando-se em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. 
Não apresentarem lesões de origem mecânica 
ou provocadas por insetos afetando a sua 
aparência, não conter substância terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, estarem isentos de umidade 
externa anormal, aroma e sabor estranhos, 
estarem livres de resíduos de fertilizantes. 
Tamanho médio e uniforme. Quanto às 
características microbiológicas, deverão 
obedecer aos padrões impostos pela 
LEGISLAÇÃO VIGENTE. O produto deverá 
apresentar o peso na embalagem. 

KG 200   R$ 2,90 R$ 580,00 

16 45128 

BATATA INGLESA: Tubérculo de elevada 
qualidade, selecionados e sem defeitos, 
suficientemente desenvolvidos, com aspecto, 
aroma e sabor típicos da variedade com 
uniformidade no tamanho e cor. Não são 
permitidas rachaduras, perfurações, cortes e 
lesões mecânicas ou provocadas por insetos ou 
doenças.   Deve estar livre de sujidades, terra ou 
resíduo de fertilizante aderente à casca. 
Ausência de odor e sabor estranho, assim como 
parasitas e larvas.  CARACTERÍSTICAS 
MICROBIOLÓGICAS: deverão obedecer aos 
padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto 
deverá apresentar o peso na embalagem. 

KG 300   R$ 3,70 R$ 1.110,00 

37 45137 

CEBOLA: Classificação média, sem defeito, 
suficientemente desenvolvida, com aspecto e 
sabor típicos da variedade e uniformidade no 
tamanho e na cor. Não serão permitidas 
rachaduras, perfurações e cortes. Características 
gerais: deverá estar livre de enfermidades, de 
umidade externa anormal, de resíduos de 
fertilizantes. Quanto às características 
microbiológicas, deverá obedecer à LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. Quanto às características 
microscópicas, não deverá apresentar sujidades 
e parasitas. O produto deverá apresentar o peso 

KG 300   R$ 4,20 R$ 1.260,00 
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na embalagem. 

50 49503 

CREME DE CEBOLA:  mistura para preparo de 
creme de cebola, com realçador de sabor 
glutamato de monossódico, aromatizante, sem 
conservantes e corantes arificiais, isento de 
sujidades, parasitas e larvas, embalado em saco 
laminado, lacrada e rotulada. EMBALAGEM 
PODENDO CONTER 60G A 68G. 

UNID 30 ZAELI R$ 4,49 R$ 134,70 

54 45146 

ERVA DOCE: Em grão, obtida de primeira 
qualidade apresentando tamanho e 
conformação uniformes, de espécime de 
vegetais genuínos, isento de fermentação e 
mofo, homogênea, com aspecto, cheiro e sabor 
próprios, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionada em embalagem de 10g. 

UNID 10 REI DOS COND R$ 1,30 R$ 13,00 

62 45150 

FEIJÃO CARIOCA: Carioca, tipo I, natural, 
constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros 
e correspondentes à variedade no tamanho e 
cor. Maduros, limpos e secos. Embalagem 
primária: embalado em pacote plástico atóxico, 
transporte, termossoldado, resistente, com peso 
líquido de 1 KG, devidamente impresso as 
informações exigidas por lei. Será permitido o 
limite de 2% de impurezas e materiais estranhos, 
obedecendo a Portaria 161 de 24/07/87 – M.A. 
Deve estar de acordo com a legislação vigente. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de 
empacotamento de até 30 dias. 

UNID 300 CAIBI R$ 5,10 R$ 1.530,00 

74 45157 

LARANJA: Procedente de planta sadia, destinado 
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar 
fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da variedade. Grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo imediato. 
Não estarem danificadas por quaisquer lesões de 
origem mecânica ou por insetos que afetem suas 
características, não conter substância terrosa, 
sujidades, produtos químicos ou corpos 
estranhos aderentes, sem aroma e sabor 
estranhos. Tamanho médio e uniforme. 
Obedecer aos padrões CONFORME A 
LEGISLAÇÃO VIGENTE.  

KG 200   R$ 2,69 R$ 538,00 

82 45161 

MAÇÃ: Maçã Nacional Fuji/Gala, produto 
procedente de planta sadia, destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se apresentar 
fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da variedade, 
apresentar grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não estarem 
danificadas por quaisquer lesões de origem física 
ou mecânica ou por insetos e doenças que 
afetem suas características. Não conter 
substância terrosa sujidades, produtos químicos 
ou corpos estranhos aderentes à superfície da 
casca, estarem isentos de umidade externa 
anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho 
médio e uniforme. O produto deverá apresentar 
o peso na embalagem. 

KG 150   R$ 6,50 R$ 975,00 

95 22951 

MILHO PARA PIPOCA 500G: 98% de 
aproveitamento dos grãos, embalado em 
PACOTE 500g lacrado, isento de parasitas, 
sujidades, sabores e odores indesejados. 
validade não devera ser menor que 06 a 08 
meses. embalagem do produto deve conter 
registroda data de fabricação, peso e validade 
estampada no rotulo da embalagem. 

UNID  30 ZAELI R$ 2,50 R$ 75,00 

98 53224 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - SABORES UNID 200 APTI R$ 3,49 R$ 698,00 

http://www.carlinda.mt.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2017 – 2020 

 
 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000  
 site: www.carlinda.mt.gov.br 

DIVERSOS. Embalagem com no máximo 450g. 

103 45171 
ORÉGANO: Folhas de orégano seco e 
desidratado. Embalagem 5g. 

UNID 30 MIKA R$ 1,59 R$ 47,70 

118 25513 
PIPOCA DOCE: Pipoca doce, pacote 90g, 
embalagem plástica transparente. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data da entrega.  

UNID 300 BEBELA R$ 1,15 R$ 345,00 

127 45183 

REPOLHO BRANCO:  Fresco, de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, ótima qualidade, 
firme e intacto, sem lesões de origem física ou 
mecânica. Não serão aceitos produtos 
estragados, murchos ou que não se enquadram 
no processo seletivo de padrão de qualidade. Os 
produtos devem apresentar o peso nas 
embalagens conforme solicitação. 

KG 200   R$ 2,70 R$ 540,00 

137 45185 

TOMATE: Fruto procedente de planta sadia, 
destinado ao consumo “In Natura” ou como 
ingrediente na culinária, devendo estar fresco, 
ter atingido o grau ideal de tamanho, aroma, cor 
e sabor próprios de cada variedade,apresentar 
grau de maturação tal quepermita suportar a 
manipulação, o transporte e conservar as  
condições adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Estar livre de quaisquer lesões de 
origem mecânica ou causadas por insetos e 
doenças.  Não conter terra, sujidades, produtos 
químicos e corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, estarem isentos de umidade 
externa anormal, aroma e sabor estranhos, 
estarem livres de resíduos de fertilizantes. Isento 
de parasitas e larvas.  Tamanho médio e 
uniforme. Ponto de maturação conforme 
orientação do Departamento Gestor. 
Características sanitárias conforme legislação 
vigente. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: 
Quanto às características microbiológicas, as 
verduras deverão obedecer aos padrões 
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá 
apresentar o peso na embalagem. 

KG 250   R$ 5,20 R$ 1.300,00 

       
R$ 9.251,10 

HIGIENE E LIMPEZA 

ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

252 25913 
ESPONJA DE AÇO: Abrasivividade média, 
aplicação em utensílio domésticos, lã de aço 
carbono, PACOTE 60g com 8 UNIDADES. 

PACOTE 100 ASSOLAN R$ 1,49 R$ 149,00 

260 25885 

LIMPA ALUMINIO: Composto por tensoativo 
aniônico, biodegradável, coadjuvante, corante e 
água. Pricípio ativo: tensoativo. Em embalagens 
plásticas (FRASCO) contendo 500 ML do produto. 

UNID 100 START R$ 2,30 R$ 230,00 

263 26097 

LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA: CANO 
LONGO, TAMANHOS M/G. Resistente a agentes 
abrasivos classe A ( agressívos básicos ), classe B 
( detergentes, sabões, amoníaco e similares ), 
classe C (tipo 3 alcoóis, tipo 4 éteres, tipo 5 
cetonas e tipo 6 ácidos orgânicos). 

PAR 100 TALGE R$ 2,99 R$ 299,00 

271 40808 
RASTELO  16 DENTES: De plástico resistente de 
alta qualidade, para quintal, com cabo de 
madeira. 

UNID 10 SÃO MATEUS R$ 11,99 R$ 119,90 

272 49585 
RODO GRANDE (60 CM): De MADEIRA com cabo  
alta qualidade. 

UNID 30 RODOLAR R$ 11,25 R$ 337,50 

276 16886 

SABÃO EM PÓ 1 KG: Aspecto físico pó, 
composição: carbonatos, silicatos, fosfato, 
tensoativos não iônicos. Característica 
adicionais: biodegradável. Embalagem de 1 
KG,registro no Ministério da saúde ou ANVISA. 

UNID 800 URCA R$ 4,60 R$ 3.680,00 

       
R$ 4.815,40 

VALOR TOTAL PARA: SECRETARIA DE SAÚDE R$ 14.066,50 
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SEMOSP 
HIGIENE E LIMPEZA 

ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

252 25913 
ESPONJA DE AÇO: Abrasivividade média, 
aplicação em utensílio domésticos, lã de aço 
carbono, PACOTE 60g com 8 UNIDADES. 

PACOTE 5 ASSOLAN R$ 1,49 R$ 7,45 

260 25885 

LIMPA ALUMINIO: Composto por tensoativo 
aniônico, biodegradável, coadjuvante, corante 
e água. Pricípio ativo: tensoativo. Em 
embalagens plásticas (FRASCO) contendo 500 
ML do produto. 

UNID 5 START R$ 2,30 R$ 11,50 

263 26097 

LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA: CANO 
LONGO, TAMANHOS M/G. Resistente a 
agentes abrasivos classe A ( agressívos básicos 
), classe B ( detergentes, sabões, amoníaco e 
similares ), classe C (tipo 3 alcoóis, tipo 4 
éteres, tipo 5 cetonas e tipo 6 ácidos 
orgânicos). 

PAR 3 TALGE R$ 2,99 R$ 8,97 

271 40808 
RASTELO  16 DENTES: De plástico resistente de 
alta qualidade, para quintal, com cabo de 
madeira. 

UNID 3 SÃO MATEUS R$ 11,99 R$ 35,97 

272 49585 
RODO GRANDE (60 CM): De MADEIRA com 
cabo  alta qualidade. 

UNID 4 RODOLAR R$ 11,25 R$ 45,00 

276 16886 

SABÃO EM PÓ 1 KG: Aspecto físico pó, 
composição: carbonatos, silicatos, fosfato, 
tensoativos não iônicos. Característica 
adicionais: biodegradável. Embalagem de 1 
KG,registro no Ministério da saúde ou ANVISA. 

UNID 20 URCA R$ 4,60 R$ 92,00 

       
R$ 200,89 

VALOR TOTAL PARA: SECRETARIA DE OBRAS R$ 200,89 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, INDUS. E COMÉRCIO, MEIO 
AMBIENTE E TURISMO – SEMAPICMAT – AGRICULTURA 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

37 45137 

CEBOLA: Classificação média, sem defeito, 
suficientemente desenvolvida, com aspecto e 
sabor típicos da variedade e uniformidade no 
tamanho e na cor. Não serão permitidas 
rachaduras, perfurações e cortes. Características 
gerais: deverá estar livre de enfermidades, de 
umidade externa anormal, de resíduos de 
fertilizantes. Quanto às características 
microbiológicas, deverá obedecer à LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. Quanto às características microscópicas, 
não deverá apresentar sujidades e parasitas. O 
produto deverá apresentar o peso na embalagem. 

KG 10   R$ 4,20 R$ 42,00 

127 45183 

REPOLHO BRANCO:  Fresco, de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, ótima qualidade, 
firme e intacto, sem lesões de origem física ou 
mecânica. Não serão aceitos produtos estragados, 
murchos ou que não se enquadram no processo 
seletivo de padrão de qualidade. Os produtos 
devem apresentar o peso nas embalagens 
conforme solicitação. 

KG 40   R$ 2,70 R$ 108,00 

137 45185 

TOMATE: Fruto procedente de planta sadia, 
destinado ao consumo “In Natura” ou como 
ingrediente na culinária, devendo estar fresco, ter 
atingido o grau ideal de tamanho, aroma, cor e 
sabor próprios de cada variedade,apresentar grau 
de maturação tal quepermita suportar a 
manipulação, o transporte e conservar as  
condições adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Estar livre de quaisquer lesões de 
origem mecânica ou causadas por insetos e 

KG 40   R$ 5,20 R$ 208,00 
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doenças.  Não conter terra, sujidades, produtos 
químicos e corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, estarem isentos de umidade 
externa anormal, aroma e sabor estranhos, 
estarem livres de resíduos de fertilizantes. Isento 
de parasitas e larvas.  Tamanho médio e uniforme. 
Ponto de maturação conforme orientação do 
Departamento Gestor. Características sanitárias 
conforme legislação vigente. CARACTERÍSTICAS 
MICROBIOLÓGICAS: Quanto às características 
microbiológicas, as verduras deverão obedecer 
aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O 
produto deverá apresentar o peso na embalagem. 

       
R$ 358,00 

HIGIENE E LIMPEZA 

ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

252 25913 
ESPONJA DE AÇO: Abrasivividade média, aplicação 
em utensílio domésticos, lã de aço carbono, 
PACOTE 60g com 8 UNIDADES. 

PACOTE 10 ASSOLAN R$ 1,49 R$ 14,90 

260 25885 

LIMPA ALUMINIO: Composto por tensoativo 
aniônico, biodegradável, coadjuvante, corante e 
água. Pricípio ativo: tensoativo. Em embalagens 
plásticas (FRASCO) contendo 500 ML do produto. 

UNID 10 START R$ 2,30 R$ 23,00 

263 26097 

LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA: CANO 
LONGO, TAMANHOS M/G. Resistente a agentes 
abrasivos classe A ( agressívos básicos ), classe B ( 
detergentes, sabões, amoníaco e similares ), 
classe C (tipo 3 alcoóis, tipo 4 éteres, tipo 5 
cetonas e tipo 6 ácidos orgânicos). 

PAR 5 TALGE R$ 2,99 R$ 14,95 

271 40808 
RASTELO  16 DENTES: De plástico resistente de 
alta qualidade, para quintal, com cabo de 
madeira. 

UNID 5 SÃO MATEUS R$ 11,99 R$ 59,95 

272 49585 
RODO GRANDE (60 CM): De MADEIRA com cabo  
alta qualidade. 

UNID 5 RODOLAR R$ 11,25 R$ 56,25 

276 16886 

SABÃO EM PÓ 1 KG: Aspecto físico pó, 
composição: carbonatos, silicatos, fosfato, 
tensoativos não iônicos. Característica adicionais: 
biodegradável. Embalagem de 1 KG,registro no 
Ministério da saúde ou ANVISA. 

UNID 20 URCA R$ 4,60 R$ 92,00 

       
R$ 261,05 

VALOR TOTAL PARA: SECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 619,05 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, INDUS. E COMÉRCIO, MEIO 
AMBIENTE E TURISMO – SEMAPICMAT – MEIO AMBIENTE 

HIGIENE E LIMPEZA 

ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

252 25913 
ESPONJA DE AÇO: Abrasivividade média, 
aplicação em utensílio domésticos, lã de aço 
carbono, PACOTE 60g com 8 UNIDADES. 

PACOTE 10 ASSOLAN R$ 1,49 R$ 14,90 

260 25885 

LIMPA ALUMINIO: Composto por tensoativo 
aniônico, biodegradável, coadjuvante, corante 
e água. Pricípio ativo: tensoativo. Em 
embalagens plásticas (FRASCO) contendo 500 
ML do produto. 

UNID 10 START R$ 2,30 R$ 23,00 

263 26097 

LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA: CANO 
LONGO, TAMANHOS M/G. Resistente a 
agentes abrasivos classe A ( agressívos básicos 
), classe B ( detergentes, sabões, amoníaco e 
similares ), classe C (tipo 3 alcoóis, tipo 4 
éteres, tipo 5 cetonas e tipo 6 ácidos 
orgânicos). 

PAR 5 TALGE R$ 2,99 R$ 14,95 

271 40808 
RASTELO  16 DENTES: De plástico resistente de 
alta qualidade, para quintal, com cabo de 
madeira. 

UNID 5 SÃO MATEUS R$ 11,99 R$ 59,95 

272 49585 
RODO GRANDE (60 CM): De MADEIRA com 
cabo  alta qualidade. 

UNID 5 RODOLAR R$ 11,25 R$ 56,25 

276 16886 SABÃO EM PÓ 1 KG: Aspecto físico pó, UNID 20 URCA R$ 4,60 R$ 92,00 
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composição: carbonatos, silicatos, fosfato, 
tensoativos não iônicos. Característica 
adicionais: biodegradável. Embalagem de 1 
KG,registro no Ministério da saúde ou ANVISA. 

       
R$ 261,05 

VALOR TOTAL PARA: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE R$ 261,05 

 

SECRETARIA DE CIDADE – SEMCID  
COPA E COZINHA 

ITEM CÓD.  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

252 25913 
ESPONJA DE AÇO: Abrasivividade média, 
aplicação em utensílio domésticos, lã de aço 
carbono, PACOTE 60g com 8 UNIDADES. 

PACOTE 3 ASSOLAN R$ 1,49 R$ 4,47 

263 26097 

LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA: CANO 
LONGO, TAMANHOS M/G. Resistente a 
agentes abrasivos classe A ( agressívos básicos 
), classe B ( detergentes, sabões, amoníaco e 
similares ), classe C (tipo 3 alcoóis, tipo 4 
éteres, tipo 5 cetonas e tipo 6 ácidos 
orgânicos). 

PAR 3 TALGE R$ 2,99 R$ 8,97 

271 40808 
RASTELO  16 DENTES: De plástico resistente de 
alta qualidade, para quintal, com cabo de 
madeira. 

UNID 3 SÃO MATEUS R$ 11,99 R$ 35,97 

272 49585 
RODO GRANDE (60 CM): De MADEIRA com 
cabo  alta qualidade. 

UNID 3 RODOLAR R$ 11,25 R$ 33,75 

276 16886 

SABÃO EM PÓ 1 KG: Aspecto físico pó, 
composição: carbonatos, silicatos, fosfato, 
tensoativos não iônicos. Característica 
adicionais: biodegradável. Embalagem de 1 
KG,registro no Ministério da saúde ou ANVISA. 

UNID 10 URCA R$ 4,60 R$ 46,00 

       
R$ 129,16 

VALOR TOTAL PARA: SECRETARIA DE CIDADES R$ 129,16 

 
1.2. Os itens registrados serão eventualmente adquiridos, de acordo com a necessidade do 
Município. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.1 – A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data 
de 18/02/2020 até 18/02/2021.  
 
2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de 
validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Carlinda não será obrigado a 
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos/serviços referidos na cláusula 
primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, 
desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 
 
2.3 - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2020, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, 
por ser de pleno conhecimento das partes. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DO PAGAMENTO 
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3.1 - Os pagamentos serão efetuados no prazo mínimo de 15 (quinze) e máximo de 30 
(trinta) dias, contados a partir da realização da entrega dos produtos/itens e emissão da 
Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria solicitante. 
 
3.2 - A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em 
total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
 
3.3 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
aplicação da penalidade. 
 
3.4 - As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
 
3.5 - O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no procedimento licitatório. 
 
3.6 - Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços 
ou correção monetária. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DA ENTREGA E DO PRAZO 

 
4.1. Os produtos deverão ser entregues em até 03 (três) dias contados da data da 
requisição emitida pelo departamento de compras e independente da quantidade de 
produtos solicitados.    
4.1.2. Em caso de emergência os mesmos deverão ser entregues em até 02 (dois) úteis, 
contados a partir do recebimento da autorização de compra. 

 
 4.2. A empresa vencedora deverá fornecer os produtos na quantidade, especificação e local 

indicado na solicitação pela Secretaria competente. Todas as despesas relativas à entrega, tais 
como transporte, correrão à custa exclusivamente da licitante vencedora. 

 
4.3. Os produtos/itens deverão ser entregues de forma parcelada, conforme a necessidade 
da Secretaria solicitante. 
4.3.1. Os produtos/itens entregues em desacordo com o estipulado neste instrumento      
convocatório e na proposta do adjudicatário serão rejeitados parcialmente ou totalmente, 
conforme o caso. 
 
4.4. A ata de registro de preços terá validade 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
sua assinatura. 
4.4.1. As vigências da Ata de Registro de Preços e dos contratos administrativos dela 
derivados são autônomas e independentes entre si. O contrato administrativo celebrado em 
decorrência e durante a vigência do Registro de Preços rege-se pelas normas estampadas na 
Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de 
prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados no artigo 57, da Lei 8.666/1993. 
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4.5. Os produtos/serviços licitados somente serão adquiridos se houver eventual 
necessidade de aquisição/contratação da Prefeitura Municipal de Carlinda. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DAS OBRIGAÇÕES   

 
5.1 - Do Município: 
5.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva realização do objeto desta Ata, 
conforme ajuste representado pela nota de empenho; 
5.1.2- Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso; 
5.1.3- Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, 
necessárias à perfeita execução da nota de empenho; 
5.1.4- Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota 
fiscal, devidamente atestada, no setor competente; 
5.1.5- Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 
5.1.6- Conferir e Fiscalizar a execução ou aquisição do objeto licitado.  
 
5.2 - Da Detentora da Ata: 
5.2.1- Executar as entregas dos produtos ou a prestação dos serviços nas especificações e 
com a qualidade exigida; 
5.2.2- Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou 
indiretamente, sobre os produtos/serviços fornecidos; 
5.2.3- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
5.2.4- Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta de preços e edital de licitação. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

6.1 - Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão 
formalizados pela retirada da nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa pela 
detentora. 
 
6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes 
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
6.3 - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a 
qual deverá ser feita através de nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa. 
 
6.4 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, 
na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além 
da identificação de quem procedeu ao recebimento. 
 
6.5 As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do contrato, 
sem a solicitação prévia da contratada e autorização desta prefeitura, mesmo que sejam por 
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produtos de qualidades equivalentes. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS PENALIDADES 

   
7.1 - O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos produtos/materiais 
após o prazo preestabelecido no Edital sujeitará o contratado a multa no valor da requisição 
de compra, na forma estabelecida a seguir: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias; 
b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de 
atraso, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato, descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas 
judicialmente. 
 
7.2 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de 
empenho), a Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes penalidades, sem 
prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas: 
a) advertência; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato/ARP, por dia de atraso na 
entrega/prestação de serviços; 
c) 1% (um por cento) sobre o valor do contrato/ARP, por infração a quaisquer das cláusulas 
do contrato; 
d) 10% (dez por cento) do valor do contrato/ARP, na hipótese de rescisão do contrato nos 
casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 
criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa; 
e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Carlinda - MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas 
Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 
 
7.3 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados 
dos pagamentos devidos pela Administração.  
 
7.4 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 7.1, caberá recurso no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no 
mesmo local. 
 
7.5 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será 
dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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8.1 Considera-se Preço registrado aquele atribuido aos produtos, incluindo todas as despesas 
e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer 
despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que 
incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na 
execução da mesma. 
 
8.2 . Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para 
menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do 
inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e 
imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica 
extraordinária e extracontratual). 
8.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o INPC/FGV. 
 
8.3 - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do 
preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior 
devidamente justificado no processo. 
 
8.4 - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente 
estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento 
do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidades ou determinar a negociação. 
 
8.5 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro maior desconto registrado para o 
item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do 
mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 

 
8.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador 
desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das 
penalidades cabíveis.  
 
8.7 - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a 
ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 

 
8.8 - Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento 
devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro. 
8.8.1 . A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do 
registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços 
inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de 
fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da 
apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
 
8.9 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, 
índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de 
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mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do 
serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido; 
 
8.10 - Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido 
de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, 
dando-se preferência ao fornecedor de primeiro maior desconto e, sucessivamente, aos 
demais classificados, respeitada a ordem de classificação. 

 
8.11 - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes 
não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará 
a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem 
aplicação de penalidade. 
 
8.12 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da 
Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso. 
 

CLÁUSULA NONA 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
9.1 – A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, 
que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pelo 
“PROMITENTE FORNECEDORA”, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO. 
 
9.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, por 
decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por 
iniciativa do Gestor da Ata quando: 
9.2.1 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
9.2.2 - A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 
9.2.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro 
de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 
9.2.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 
registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições 
legais; 
 
9.2.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 
detentora não acatar a revisão dos mesmos;  
9.2.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração. 
 
9.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 
processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, 
incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no 
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Órgão Oficial do Estado, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a 
partir da última publicação. 
 
9.4 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do 
MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 
78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.4.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das 
penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
10.1 - As aquisições dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 
autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório 
informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos das aquisições. 
 
10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial 
serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a 
competência para tanto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO  
ORÇAMENTO 

 
11.1. As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos previstos no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de Carlinda.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  
 VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 
12.1. Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de 
transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 004/2020, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta 
apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitatório. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DAS COMUNICAÇÕES 

 
13.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da 
presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1 - Integram esta Ata, o edital da PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2020 a proposta da 
empresa SERGIO SCARPIN & CIA LTDA sob CNPJ 21.919.266/0001-02, classificada 
em 1º lugar no certame supranumerado. 
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14.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
10.520/02. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DO FORO 

 
15.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Alta Floresta – MT, como único competente 
para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 

testemunhas abaixo. 
 

Carlinda – MT, 18 de Fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO 

Prefeita Municipal 
 
 
 
 
 
 

SERGIO SCARPIN & CIA LTDA 
CNPJ 21.919.266/0001-02 

PROMITENTE FORNECEDORA 
 

SECRETARIA FISCAL SUPLENTE 

EDUCAÇÃO Rosangela Gomes da 
Costa 

Daiane Mariana da Silva 
Benfica 

SAÚDE Elen Cristina Martines 
Rosa 

Marlei Aparecida Batista 

ASSISTÊNCIA SOCIAL Eidi Neia Martins Regiane Macaroneli 
Cardoso Gomes 

ADMINISTRAÇÃO 

OBRAS 

AGRICULTURA 

Marli Goulart Francisco Claudia dos Santos 

http://www.carlinda.mt.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2017 – 2020 

 
 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000  
 site: www.carlinda.mt.gov.br 

MEIO AMBIENTE 

CIDADES 
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