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PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2021 

 
 
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 nº. 
01.617.905/0001-78, neste ato representado pela Prefeita Municipal, a Sra. 
CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO, Prefeita Municipal, portadora da 
Cédula de Identidade Nº. 1165982-3 SSP/MT e do CPF Nº. 854.225.171-72, 
residente e domiciliada na Estrada F Comunidade São Francisco, zona rural, 
município de Carlinda - MT, doravante denominado “MUNICÍPIO”, e do outro lado 
a empresa RAMPAZIO E RAMPAZIO LTDA - ME CNPJ 06.993.678/0001-07 
com sede na Rua Romanos, nº 140, Qd. 03, Lote 04, Bairro Bom Pastor, no 
município de Alta Floresta/MT CEP: 78.580-000, contato através do telefone (66) 

3521-4276/1102 e e-mail: mercadotradicaoafl@hotmail.com , neste ato 

representada pelo Sr. Maurilio rampazio, portador do CIRG nº. 877366 SSP/MT e 
CPF Nº. 759.490.671-34 doravante denominada “PROMITENTE 
FORNECEDORA”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993, da Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº. 500/2013 e demais 
normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 008/2021, 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, PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS 
PARA A MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE CARLINDA – MT, NO ANO LETIVO DE 2021:  

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA  V. UNIT   V. TOTAL  

2 23836 

ABOBORA CABOTIÃ: Fruto sadio, 
suficientemente desenvolvido, apresentar 
uniformidade quanto ao tamanho, cor, 
sabor e aroma, característicos da variedade, 
assim como manter sua forma e aparência.  
Apresentar o grau de desenvolvimento 
ideal para consumo humano. Estar isento 
de lesões provocadas mecanicamente e por 
insetos ou doenças fitopatológicas. Não 
conterem terra ou corpos estranhos 
aderentes à casca. Não apresentar umidade 
externa anormal, odor e sabor estranho. 
Deverá estar isento de sujidade, parasitas e 

KG 900 PRÓPRIA R$ 4,14 R$3.726,00 

mailto:mercadotradicaoafl@hotmail.com
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larvas. O produto deverá apresentar o peso 
na embalagem. 

3 45113 

ABOBRINHA VERDE: peso médio 470g. 
Fruto sadio, suficientemente desenvolvido, 
apresentar uniformidade quanto ao 
tamanho, cor, sabor e aroma, 
característicos da variedade, assim como 
manter sua forma e aparência. Apresentar o 
grau de desenvolvimento ideal para 
consumo humano. Estar isento de lesões 
provocadas mecanicamente e por insetos 
ou doenças fitopatológicas. Não conterem 
terra ou corpos estranhos aderentes à 
casca. Não apresentar umidade externa 
anormal, odor e sabor estranho. Deverá 
estar isento de sujidade, parasitas e larvas. 
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Os 
legumes deverão obedecer aos padrões 
estabelecidos pela ANVISA. O produto 
deverá apresentar o peso na embalagem. 

KG 900 PRÓPRIA R$ 1,88 R$1.692,00 

4 45114 

AÇAFRÃO: Açafrão em pó, embalagem de 
20g, com dados do fabricante, data de 
fabricação e validade mínima de 06 meses, 
de acordo com legislação vigente.  

UND 350 
REI DOS 

CONDIMENT
OS 

R$ 1,13 R$395,50 

5 45115 

ACHOCOLATADO EM PÓ : Achocolatado em 
pó, lata de 400g, rico em Vitaminas e 
Minerais Actigen-E, onde contenham em 
uma porção de 20g, 75 Kcal, 17g de 
Carboidratos, 0,7g de Proteínas e 0,6 g de 
Gordura Total, isento de Gordura Saturada 
e Gordura Trans. Em caso de produtos com 
embalagem (latas, potes, etc.) não serão 
aceitos aquelas que estiverem enferrujadas, 
estufadas, amassadas, trincadas, 
apresentarem vazamentos nas tampas, 
formação de espumas, ou qualquer outro 
sinal de alteração do produto. Deve conter 
o registro no MS, data de fabricação com 
prazo de validade e número de lote 
aparente, constando no rótulo declaração 
ou certificado do tipo do produto. Na 
entrega, somente será aceito o produto que 
tenha data de validade de, no mínimo, 6 
meses. 

UNID 400 CHOCOMIL R$ 5,09 R$2.036,00 

6 53321 

AÇUCAR CRISTAL: Contendo sacarose, 
peneirado, originário do suco da cana, livre 
de fermentação, isento de matérias 
terrosas, parasitas e detritos animais e 
vegetais, contendo aproximadamente 
99,2% de glicídios, rotulada de acordo com 
a legislação vigente. Embalagem primária 
transparente, incolor, termos soldado 
contendo 2kg. O produto e a embalagem 
devem obedecer à legislação vigente. 
Validade mínima de 6 meses, e fabricação 
de até 30 dias da entrega. 

UNID 1.200 BARRALCOOL R$ 4,99 R$5.988,00 

8 45121 ALHO: Peso médio: 40 g (por cabeça). KG 350 PRÓPRIA R$ R$6.226,50 
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Graúdo Nacional ou Importado. 
Classificação sem defeito suficientemente 
desenvolvido, com aspecto e sabor 
característico, uniformidade no tamanho e 
na cor. Não serão permitidas rachaduras, 
perfurações, cortes e dentes chochos ou 
brotados. Características gerais: deverá 
estar livre de enfermidades, insetos ou 
parasitas, umidade, terra e de resíduos de 
fertilizantes. Quanto às características 
microbiológicas, deverá obedecer 
LEGISLAÇÃO CABÍVEL. O produto deverá 
apresentar o peso na embalagem. 

17,79 

10 45122 

AMENDOIM: Amendoim descascado cru, 
em embalagem de 500g. Devem estar 
isentos de matéria terrosa, parasitas, 
fungos, vestígios de insetos e livres de 
umidade. Deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses, a partir da data de 
entrega. 

UND 200 PINDUCA R$ 7,54 R$1.508,00 

11 53324 

ARROZ AGULINHA: Arroz agulhinha, tipo 1, 
classe longo fino, subgrupo polido, em 
pacotes de 5 Kg. Devem estar isentos de 
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios 
de insetos e livres de umidade. 

UNID 1.500 
NOVO 

HORIZONTE 
R$ 

16,70 
R$25.050,00 

13 45127 

BATATA DOCE: 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 350 PRÓPRIA R$ 2,99 R$1.046,50 

14 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 2.000 PRÓPRIA R$ 3,94 R$7.880,00 

15 53825 
BEBIDA LACTEA: Embalagem plástica de 1 
litro. Bebida láctea fermentada, sabores 

LT 2.800 OURO VIDA R$ 4,29 R$12.012,00 
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variados. Contém soro de leite. O produto 
não deverá apresentar sinais de sujidade, 
corpos estranhos ao produto, cor não 
característica do produto. O produto deve 
estar acondicionado em sacos de 
polietileno opaco, atóxico, hermeticamente 
selados. Envasado em condições assépticas, 
em embalagens estéreis, com necessidade 
de conservação sob refrigeração. 
Apresentar registro em órgão competente. 
Embalagem de 1 Litro. 

16 53325 

BETERRABA: 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 750 PRÓPRIA R$ 3,27 R$2.452,50 

17 53326 

BISCOITO DOCE DE LEITE/NATA/COCO: 
Biscoito doce sabor Leite/Nata/Coco, em 
pacotes de 400g, onde em uma porção de 
30g contenham 132 Kcal, 23g de 
Carboidratos, 2,7g de Proteínas e 3,5g de 
Gorduras totais, 1,2g de Gordura Trans, 
0,7g de Gordura Saturada, 0,7g de Fibra 
alimentar e 116mg de Sódio. Cereais, 
farináceos e leguminosas devem estar 
isentos de matéria terrosa, parasitas, 
fungos, vestígios de insetos, livres de 
umidade e coloração específica 

UNID 1.000 VITARELLA R$ 3,54 R$3.540,00 

18 45131 

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE 
COCO: Biscoito doce tipo rosquinha de coco 
em pacotes de 400g, onde em uma porção 
de 30g contenham 129 Kcal, 22g de 
Carboidratos, 2,3g de Proteínas e 3,3g de 
Gorduras totais, 0,9g de Gordura Trans, 
0,9g de Gordura Saturada, 0g de Fibra 
alimentar e 96mg de Sódio. Cereais, 
farináceos e leguminosas devem estar 
isentos de matéria terrosa, parasitas, 
fungos, vestígios de insetos, livres de 
umidade e coloração específica. 

UNID 1.000 ADORALLE R$ 3,47 R$3.470,00 

19 45132 

BISCOITO SALGADO: Biscoito salgado tipo 
Cream Cracker em pacotes de 400g, onde 
em uma porção de 30g contenham 135 
Kcal, 21g de carboidratos, 3g de Proteínas e 
4,3g de Gorduras totais, 1,5g de Gordura 
Trans, 0,9g de Gordura Saturada e 0,8g de 
Fibra alimentar e 278mg de Sódio. Cereais, 

UNID 1.000 VITARELLA R$ 3,67 R$3.670,00 
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farináceos e leguminosas devem estar 
isentos de matéria terrosa, parasitas, 
fungos, vestígios de insetos, livres de 
umidade e coloração específica 

21 49501 

CARNE DE 2ª PICADA SEM OSSO (ACEM): 
Carne de 2ª picada sem osso (Kg). Cortes 
com espessura de aproximadamente 6 cm, 
o que especifica “isca de carne”, sem 
pelancas, gorduras e osso. Não deverá 
haver cristais de gelo, água dentro da 
embalagem, e sinal de recongelamento, a 
consistência deve ser firme, não amolecida 
nem pegajosa, com odor e cor 
característica: vermelho vivo, sem 
escurecimento ou manchas esverdeadas. As 
carnes deverão ser entregues em sacos 
plásticos transparentes, devidamente 
fechados, higienizados e livres de qualquer 
sujidade, pesando no máximo 5 Kg 
porpacote para facilitar o recebimento, 
descongelamento e a conferência da 
mercadoria. Cada pacote de carne deverá 
conter o peso confirmando o pedido feito. 
O produto deverá apresentar registro do 
órgão fiscalizador competente 

KG 3.500 PRÓPRIA 
R$ 

29,64 
R$103.740,00 

24 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 1.500 PRÓPRIA R$ 4,49 R$6.735,00 

25 45138 

CENOURA: Raiz de elevada qualidade e sem 
defeitos, suficientemente desenvolvidos, 
com aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade e uniformidade no tamanho e na 
cor. Não são permitidas rachaduras, 
perfurações e cortes. Os tubérculos 
próprios para o consumo devem proceder 
de espécimes vegetais genuínos e sãos, 
serem de colheita recente, não estarem 
danificados por quaisquer lesões de origem 
mecânica que afetem sua aparência, 
estarem livres de enfermidades, estarem 
livres de terra aderente à casca, estarem 
isentos de umidade externa anormal, odor 
e sabor estranhos, de resíduos de 
fertilizantes. A polpa deverá estar intacta e 
limpa. Quanto às características 
microbiológicas, os tubérculos devem 

KG 2.000 PRÓPRIA R$ 3,73 R$7.460,00 
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obedecer os padrões CONFORME 
LEGISLAÇÃO VIGENTE. Quanto às 
características microscópicas, não deverá 
apresentar sujidades, parasitos e larvas. O 
produto deverá apresentar o peso na 
embalagem. 

26 21068 
Cha mate: Embalagem: caixa com 250g, 
data de fabricação e prazo de validade. 

Uni 1.500 RICCO R$ 8,36 R$12.540,00 

29 45142 

COCO RALADO: Produto de boa qualidade, 
com adição de açúcar, isentos de 
substâncias estranhas em sua composição, 
embalagem de 100g. Com registro no 
ministério da saúde, data de 
empacotamento e prazo de validade 
aparente. O produto a ser entregue não 
poderá ter validade inferior a 6 meses.   

UNID 300 ADELCOCO R$ 3,88 R$1.164,00 

32 45145 

COXA E SOBRECOXA: Coxa e sobrecoxa (Kg), 
cortes com espessura de aproximadamente 
8 cm, refrigeradas à 4ºC por no máximo 48 
horas. Os produtos devem mostrar o peso 
nas embalagens confirmando o pedido 
feito. As carnes deverão ser entregues em 
sacos plásticos transparentes, devidamente 
fechados, higienizados e livres de qualquer 
sujidade, pesando no máximo 5Kg por 
pacote para facilitar o recebimento, 
descongelamento e a conferência da 
mercadoria. Cada pacote de carne deverá 
conter o peso confirmando o pedido feito. 
O produto deverá apresentar registro do 
órgão fiscalizador competente. 

KG 5.500 MAROMBI 
R$ 

10,57 
R$58.135,00 

34 45147 

EXTRATO DE TOMATE: Duplo e 
concentrado, elaborado com frutos sadios, 
limpos e sem sementes. Isento de 
fermentações. Deve apresentar cor, sabor, 
odor característico, consistência pastosa, 
com peso líquido de 340 g. Validade mínima 
de 6 meses, e fabricação de até 30 dias da 
entrega. Em caso de produtos com 
embalagem (latas, potes, etc.) não serão 
aceitos aquelas que estiverem enferrujadas, 
estufadas, amassadas, trincadas, 
apresentarem vazamentos nas tampas, 
formação de espumas, ou qualquer outro 
sinal de alteração do produto.  

UNID 600 VAL R$ 2,09 R$1.254,00 

36 45149 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL: Enriquecida 
com ferro e ácido fólico. Tipo Especial. 
Obtido de grãos de trigo sãos, limpos e 
isentos de matéria terrosa e parasita. Não 
podendo estar úmida, fermentada ou 
rançosa, devendo obedecer à legislação 
vigente, embalada em pacotes de 1 kg. 
Prazo mínimo de validade de 4meses. 

KG 700 PILÃO R$ 3,60 R$2.520,00 

38 40629 

FERMENTO BIOLOGICO: Fermento biológico 
produzido a partir de culturas de 
“Saccharomycescerevisias”.  Deverá 
apresentar cor creme, cheiro e sabor 

UNID 150 FLEISCHMAN R$ 6,79 R$1.018,50 
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característicos. O produto deverá ser 
fabricado com matérias primas em perfeito 
estado sanitário, isento de matéria terrosa 
e detritos de vegetais e/ou animais. Não 
deverá conter substâncias estranhas à sua 
composição. Embalagem: pacote contendo 
125 g.  

39 45152 

FERMENTO QUIMICO EM PÓ: Embalagem, 
lata de 100g. Ingredientes básicos: amido 
de milho ou fécula de mandioca, fosfato 
monocálcico e bicarbonato, conforme 
legislação vigente. Prazo mínimo de 
validade de 6 meses e data de fabricação de 
até 30 dias.   

UNID 400 ROYAL R$ 3,01 R$1.204,00 

41 53331 

FUBÁ: Tipo mimoso, 100% milho. Oriundo 
da moagem do grão de milho, sadio e 
limpo, não devendo conter materiais 
terrosos, parasitas e detritos de animais e 
vegetais. Deve conter cor e sabor 
característicos, embalado em saco plástico 
atóxico, transparente, impresso as 
informações exigidas por lei vigente, 
identificando o número de registro no 
órgão competente, contendo peso líquido 
de 500g, com prazo de validade de no 
mínimo 180 dias.  

UNID 1.100 SINHÁ R$ 2,24 R$2.464,00 

42 53828 

GELATINA: Com açúcar, aromatizante, 
podendo ser adicionada de corantes 
naturais. Sabores variados, condicionada 
em sacos plásticos, íntegros e resistentes, 
acondicionados em caixas limpas, íntegras e 
resistentes. A embalagem deverá conter os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricional, número de lote, 
quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da data 
de entrega. Caixa com peso aproximado 
30g.  

UNID 500 DR OETCKER R$ 0,99 R$495,00 

43 45157 

LARANJA: Peso médio 200 g. 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 3.000 PRÓPRIA R$ 3,07 R$9.210,00 

47 45161 
MAÇA: Maçã Nacional Fuji/Gala, produto 
procedente de planta sadia, destinado ao 

KG 4.200 PRÓPRIA R$ 8,28 R$34.776,00 
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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. 

50 53831 

MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO: De 
sêmola, enriquecido com ferro e ácido 
fólico, composto de matéria-prima de 
primeira qualidade, sãs e limpos, isentas de 
material terroso, parasitas. Pacotes de 
500g. Validade mínima de 6 meses. 

UNID 700 LIANE R$ 2,98 R$2.086,00 

51 53830 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO: De sêmola, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, 
composto de matéria-prima de primeira 
qualidade, sãs e limpos, isentas de material 
terroso, parasitas. Pacotes de 500g, onde 
em uma porção de 55g contenham 200 
Kcal, 43g de Carboidrato e 6 g de Proteína. 
Validade mínima de 6 meses. 

UND 2.000 LIANE R$ 3,08 R$6.160,00 

54 21023 

MARGARINA SEM SAL: Sem gorduras trans. 
Oriunda de óleo vegetal comestível, 
contendo vitaminas, açúcar e cloreto de 
sódio dentro dos padrões legais (<50% de 
gordura). Produzido e embalado dentro das 
normas que determina a legislação. 
Cremosa, sem adição de sal, embalada em 
potes plásticos com 500g. Na embalagem 
original, devidamente identificada, com 
rótulo contendo todas as informações do 
produto de acordo com a legislação vigente. 

UNID 150 SOYA R$ 7,13 R$1.069,50 

55 45168 

MELANCIA: peso médio 8 kg 
redonda/comprida, fruto sadio, destinado 
ao consumo “in natura”, devendo se 
apresentar fresca, ter atingido o grau ideal 
no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da 
variedade, apresentando 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 
mecânica ou provocadas por insetos ou 
doenças, não conter substância terrosa, 
sujidades, produtos químicos ou corpos 

KG 8.000 PRÓPRIA R$ 2,24 R$17.920,00 
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estranhos aderentes à casca, estarem 
isentos de umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e 
uniforme. Quanto às características 
microbiológicas, as verduras deverão 
obedecer aos padrões estabelecidos pela 
ANVISA. O produto deverá apresentar o 
peso na embalagem.  

56 86529 

MELÃO: Melão branco, boa qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo 
ser bem desenvolvidos e maduros, com 
polpa intacta e firme. Procedente de planta 
sadia, destinado ao consumo “in natura”, 
devendo se apresentar fresca, ter atingido o 
grau ideal de tamanho, aroma, cor e sabor 
próprios das variedades, 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 
mecânica, por insetos e doenças que 
afetem suas características, não conter 
substância terrosa, sujidades, produtos 
químicos ou corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca.  Sem umidade externa 
anormal, aroma e sabor estranhos. 
Tamanho médio e uniforme. Quanto às 
características microbiológicas, as verduras 
deverão obedecer aos padrões 
estabelecidos pela ANVISA. O produto 
deverá apresentar o peso na embalagem. 

KG 3.000 PRÓPRIA R$ 4,94 R$14.820,00 

57 23004 

MILHO PARA CANJICA: grupo especial, 
subgrupo despeliculado, classe branca, tipo 
1, obtido de grãos de milho, com aspecto 
cor, cheiro e sabor próprios, ausência de 
umidade; isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, deverá estar acondicionada em 
embalagens de 500g. A embalagem deve 
conter informações nutricionais, data de 
fabricação e validade mínima de 6 meses.  

UNID 500 MIKA R$ 2,67 R$1.335,00 

63 45177 

POLPA DE FRUTA: Polpa de Frutas, sabores 
variados, embalagem de 1kg. O produto 
deve ser preparado com frutas sãs, limpas e 
isentas de parasitos e de detritos animais 
ou vegetais. Não deve conter fragmentos 
das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas à sua composição 
normal. Polpa de fruta envasada, não 
devendo apresentar sinais de alterações das 
embalagens (estufamentos, alterações, 
vazamentos, corrosões internas) bem como 
quaisquer modificações de natureza física, 
química ou organoléptica do produto. O 
produto deverá ser devidamente registrado 
no Ministério da Agricultura. 

KG 4.000 DEL BIANCO 
R$ 

22,98 
R$91.920,00 
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65 45182 

QUIABO: Serão aceitos os produtos tenros, 
bem cheios e firmes.Ponta que se quebra 
com facilidade e de cor verde-clara. Deverá 
apresentar o peso na embalagem, 
conforme solicitação 

KG 500 PRÓPRIA R$ 5,12 R$2.560,00 

66 45183 

REPOLHO BRANCO: : Repolho branco (Kg). 
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 1.800 PRÓPRIA R$ 3,46 R$6.228,00 

67 45184 

SAL REFINADO: Refinado, Iodado, 
beneficiado e isento de sais de cálcio e 
magnésio, impurezas orgânicas, areias e 
fragmentos de conchas. Produzido e 
embalado em conformidade com a 
legislação vigente. Embalagem primária: 
pacotes com 1 kg. Validade mínima de 6 
meses.   

UNID 550 MASTER R$ 1,34 R$737,00 

68 46020 

TANGERINA: Tangerina / ponkan, de 
primeira, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta. 

KG 3.000 PRÓPRIA R$ 6,57 R$19.710,00 

VALOR TOTAL R$487.954,00 

 
1.2. A descrição detalhada, contendo as especificações dos produtos e suas 
peculiaridades estão discriminadas no Anexo I (Termo de Referência) deste 
Instrumento Convocatório e deverão ser minuciosamente observadas pelas 
licitantes. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da 
Administração que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta 
ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal 
nº. 8.666/93, Lei Federal nº. 10.520/02 e no Decreto Municipal nº. 500/2013. 
 
2.2. Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preço, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente 
assumidas. 
 
2.3. Os Órgãos ou Entidades da administração pública municipal não participantes 
poderão utilizar até 100% dos quantitativos registrados na ata de registro de 
preços decorrente deste certame, nos termos do artigo 21, § 2º do Decreto 
Municipal nº. 500/2013. 
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2.4. Os quantitativos decorrentes das adesões à ata de registro de preços 
efetuadas por Órgãos não participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço 
decorrente deste certame, constantes no Termo de Referência, Anexo I deste 
Edital. 
 
2.5. O Município de Carlinda será o órgão responsável pelos atos de controle e 
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação, por meio da 
Secretaria de Administração e Finanças. 
 
2.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 
as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
2.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços. 
2.7.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
3.1. A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir 
da data de 30/07/2021 até 30/07/2022.  
 
3.2. 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 à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, o objeto referido 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. 
 
3.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, 
às cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
008/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, 
independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DO PAGAMENTO 
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4.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo mínimo de 15 (quinze) e máximo de 
30 (trinta) dias, contados a partir da entrega do produto solicitado e emissão da 
referida Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal responsável. 
4.1.1. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos 
sítios eletrônicos oficiais das referidas certidões: 
a) Certidão do FGTS/CRF;  
b) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais;  
c) Dívida Ativa da União;  
d) Certidão negativa de débito, relativos às contribuições previdenciárias. 
 
4.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho 
estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
 
4.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der 
origem à aplicação da penalidade. 
 
4.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
 
4.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
 
4.6. 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 QUINTA 
DA ENTREGA E DO PRAZO 

 
5.1. A entrega do produto deverá ser feita no local indicado na solicitação pela 

Secretaria competente, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados da 
data do recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação 
deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela Prefeitura. 
 
5.2. A empresa vencedora deverá entregar os gêneros alimentícios na quantidade, 
especificação e local indicado, de segunda a sexta feira ou semanalmente nas 
escolas da rede municipal de educação infantil e fundamental, obedecendo ao 
horário de funcionamento das respectivas. 
5.2.1. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, 
devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar 
identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor. 
 
5.3. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues conforme solicitado 
pelo departamento responsável da PREFEITURA. 
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5.3.1. No ato da entrega, a contratada deverá trazer descrito na parte exterior das 
embalagens o número da Nota Fiscal a que se refere, para agilidade na conferência 
por parte do Setor responsável. 
5.3.2. No campo “Observação” da Nota fiscal deverá conter o número da Ordem de 
Fornecimento expedida pela solicitante, ao qual a Nota Fiscal se refere.  
 
5.4. A PREFEITURA terá o prazo de até 05 (cinco) dias para aceitar os produtos 
fornecidos pela CONTRATADA, sendo que o objeto deste Edital será recebido da 
seguinte forma: 
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de conformidade com as 
especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital e da proposta da 
Contratada; 
b) Definitivamente, na forma do inciso I, alínea “b” do art. 73, da Lei nº. 8.666/93, 
por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após a comprovação de adequação do 
objeto aos termos contratuais; 
c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos. 
DEISE 
 
5.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação 
da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
5.6. A marca dos produtos cotados não poderá ser substituída no decorrer do 
contrato, mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes. 
 
5.7. O transporte e a descarga dos bens correrão por conta da CONTRATADA, sem 
qualquer custo adicional a Prefeitura. 
 
5.8. A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir 
da data de assinatura da referida ata de registro. 
5.8.1. 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. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DAS OBRIGAÇÕES 

 
6.1. Do Município: 
6.1.1. Proceder ao pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CNPJ 01.617.905/0001-78 

Gestão 2021 – 2024 
 

 

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

www.carlinda.mt.gov.br 

6.1.2. A fiscalização e acompanhamento do contrato serão de responsabilidade 
desta Prefeitura Municipal, através do fiscal de contrato responsável pelos 
produtos; 
6.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
6.1.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 
notas fiscais/faturas; 
6.1.5. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento; 
6.1.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças serão de responsabilidade do Contratado. Assim como não responderá por 
quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do presente Termo de Contrato. 
 
6.2. Da Detentora da Ata: 
6.2.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 
6.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes 
a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 
6.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 
8.078, de 1990); 
6.2.4.  Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
6.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 
6.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
6.2.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
7.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão 
formalizadas pela retirada da nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa 
pela detentora. 
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7.2. 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. 
 
7.3. 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. 
 
7.4. 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. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DAS PENALIDADES 

 
8.1. O atraso injustificado na entrega sujeitará a empresa, a juízo da 
Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 
limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº. 8666/93, 
sobre o valor do contrato/ARP. 
8.1.2. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada 
possuir com a Prefeitura Municipal de Carlinda/MT e poderá cumular com as demais 
sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 8.2, “b”. 
 
8.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento do produto, objeto 
desta licitação, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções 
administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato/ARP; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Carlinda/MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 
sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o 
limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com 
o inciso IV do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002. 
 
8.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de 
Carlinda/MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada 
possuir com esta Prefeitura; 
 
8.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos pelo município, ou recolhidos em favor do município, ou 
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deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 
do Município e cobrados judicialmente. 
 
8.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento 
de fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos 
procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da 
Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas 
cumulativamente: 
8.5.1. Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase 
de julgamento; 
8.5.2. Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procedendo-se a 
paralisação do fornecimento. 
 
8.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 
decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e 
decisão superior, dentro do mesmo prazo; 
 
8.7. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada, da reparação 
das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de 
Carlinda/MT. 
 
8.8. Serão publicadas no Diário Oficial de Contas (DOC TCE) e/ou Diário Oficial 
Eletrônico dos Municípios - Mato Grosso (AMM) as sanções administrativas previstas 
no item 8.2, “c” e “d”, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração 
Pública. 
 
8.9. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 
1993, as empresas ou profissionais que: 
8.9.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
8.9.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
8.9.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
 
8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº. 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº. 9.784, de 1999. 
 
8.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
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8.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
8.13. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, 
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo. 
 
8.14. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 
unidade administrativa. 
 
8.15. O processamento do Processo Administrativo não interfere no seguimento 
regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  
 

CLÁUSULA NONA 
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
9.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da 
Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação 
econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, 
cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado. 
 
9.2. Durante o período de validade, os preços não serão reajustados, ressalvada a 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
 
9.3. A contratada tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato 
imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou 
desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento. 
 
9.4. À contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração 
requerimento para a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de 
fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha 
onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela. 
 
9.5. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
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9.6. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a 
prefeitura solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, 
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 
 
9.7. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador 
convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor. 
9.7.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão 
Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez 
frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual 
oportunidade de negociação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
10.1. 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 nº. 8.666/93 e ainda, 
unilateralmente pelo MUNICÍPIO. 
 
10.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, 
automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem 
fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando: 
10.2.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
10.2.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido 
e a Administração não aceitar sua justificativa; 
10.2.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 
10.2.4. 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; 
10.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;  
10.2.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas 
pela Administração. 
 
10.3. 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 Diário Oficial de Contas (DOC/TCE) e/ou 
Diário Oficial Eletrônico dos Municípios - Mato Grosso (AMM), por 01 (uma) vez, 
considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação. 
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10.4. 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. 
10.4.1. 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 PRIMEIRA 
DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

 
11.1. 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. 
11.1.1. 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 SEGUNDA 
DO ORÇAMENTO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 
13.1. Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no 
Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2021, bem como os documentos a ele 
referentes, além da proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, 
no certame licitatório. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DAS COMUNICAÇÕES 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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15.1. Integram esta Ata, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2021 a 
proposta da empresa RAMPAZIO E RAMPAZIO LTDA - ME CNPJ 

06.993.678/0001-07 classificada em 1º lugar no certame supranumerado. 
 
15.2. 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 SEXTA 
DO FORO 

 
16.1. 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, 30 de Julho de 2021. 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO 

Prefeita Municipal 
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PROMITENTE FORNECEDORA 
 


