
 ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 
 

 

1 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº56/2016 
 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2016 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo nº 4393/2016 

 

 

 Aos 15 dias do mês de agosto de 2016, a Prefeitura Municipal de São Simão, Pessoa 

Jurídica de Direito Público, com sede administrativa na Praça Cívica, nº 01,centro, inscrita no 

CNPJ n° 02.056.778/0001-48, com interveniência da Secretaria Municipal de Educação, 

denominado Órgão Gerenciador, neste ato representado pela Sra. ILZA MARIA 

VASCONCELOS, brasileira, divorciada, professora, inscrita no CPF nº 197.460.241-91 e no 

RG 543647 SSPGO, residente e domiciliada na Rua 36, QD 05 Lote 09, Centro, São 

Simão/GO. 

 

Detentora da Ata de Registro de Preços: 

 

1. NELSON DA SILVA FERREIRA, inscrita no CNPJ nº 37.616.877/0001-11, com sede 

na Rua 22, entre as Ruas 23 e 25, nº 82, Setor Popular – CEP 75.890-000, São Simão/GO, 

telefone (64)3658-1690, neste ato representada pelo Sr. NELSON DA SILVA FERREIRA, 

brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 212.321.481-72 e no RG nº 1070511-SSP-GO, 

residente e domiciliado em São Simão/GO. 

 

As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral observância 

das normas: Lei Federal nº 10.520/2007; Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, do Decreto nº 

7.892, de 23.01.2013, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei 

Federal nº 8.666, de 21.06.1993, demais normas pertinentes e respectivas atualizações, e, 

ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do Pregão Presencial nº 

014/2015-SRP e seus anexos: 

 

FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP REFERENTE AO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015-SRP, cujo é REGISTRO DE PREÇOS para a 

aquisição eventual, futura e parcelada de ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR 

destinados atender a necessidade Secretaria Municipal de Educação de São Simão, conforme 

condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS  das  respectivas propostas 

apresentadas, classificadas, aceitas/negociadas no certame do Pregão Presencial SRP nº 

021/2016 realizado em 27 e 28/07/2016, conforme ata de sessão, conforme as Cláusulas e 

condições que seguem: 

 

DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial nº 

021/2016-SRP, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1.993, e Termo de Homologação de 12/08/2016, tudo constante no 

Processo Administrativo nº 4393/2016, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de 

Registro de Preços com força de Instrumento Contratual. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1O Objeto desta Ata é o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de 

ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR destinados atender as necessidades 

Secretaria Municipal de Educação de São Simão, em conformidade com as especificações 

contidas no Processo Administrativo nº 4393/2016, no Edital do Pregão Presencial nº 

021/2016-SRP e seus Anexos. 

 

1.2 Os Órgãos Participantes não se obrigam a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto 

adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1 Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou 

sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou 

contrato social, acompanhados de cédula de identidade. 

 

2.2A Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses a contar da data da sua 

assinatura e posterior publicação de seu extrato no Diário Oficial da União e Jornal “O 

Hoje”. 

 

2.2.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 21/20016, terá seu 

extrato publicado no Site Oficial e no Placar da Prefeitura Municipal de São Simão, e a sua 

íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura 

Municipal de São Simão durante sua vigência. 

 

2.2.2 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, 

incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 

2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

2.4 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços 

registrados estão superiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os 

fornecedores registrados para negociar o novo valor. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO, DO RECEBIMENTO E DO 

ACEITE DO OBJETO 

 

3.1 Os alimentos serão solicitados conforme a necessidade da Secretaria de Educação, 

mediante a assinatura e publicação desta Ata de Registro de Preços, no prazo imediato, 

mediante apresentação de requisição/solicitação devidamente assinada, com identificação do 

respectivo servidor público municipal competente. 

 

3.2 Os Alimentos deverão ser fornecidos a partir da assinatura e publicação da Ata de 

Registro de Preços até findar a vigência da mesma. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art15§3iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art15§3iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
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3.3 O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas na 

Clausula Nona, desta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no 

Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei Federal nº 8.666/93. 

 

3.4. Entregar os produtos conforme cronograma fornecido pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a qual formulará periodicamente, tendo a proponente o 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da solicitação, para 

entregar o produto solicitado em cada uma das Unidades requisitantes. 

 

3.5. Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na 

legislação de alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físico-químicas, 

microbiológicas, microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas 

Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme tabela de especificação e 

quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF). 

 

3.6 - Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item 

anterior e as especificações mínimas exigidas abaixo: 

a) Identificação do produto; 

b) embalagem original e intacta, 

c) data de fabricação, 

d) data de validade, 

e) peso líquido, 

f) Número do Lote, 

g) Nome do fabricante. 

h) Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber, 

 

3.7. A Secretaria Municipal de Educação, através da Nutricionista responsável de cada 

unidade escolar, será  responsável pela fiscalização do  fornecimento dos produtos, 

observando todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, observância 

acerca da qualidade e marca dos produtos contratados). 

 

3.8. A Nutricionistas da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  realizará visita de rotina no 

local de armazenamento/produção dos gêneros a serem fornecidos pela contratada, para 

supervisão das atividades e verificação de boas práticas conforme legislação sanitária 

vigente, podendo solicitar adequações caso necessário, estipulando prazos para as devidas 

correções.. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA FORMA DE 

PAGAMENTO 

 

4.1O pagamento das faturas à(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado, mensalmente, em 

parcela única mediante a apresentação da Nota Fiscal referente ao total de alimentos 

fornecidos no período anterior, mediante a apresentação da Nota Fiscal que será conferida e 

atestada por responsável da Administração, juntamente com as Requisições de Fornecimento 

emitidas pela respectiva Secretaria responsáveis pelo pedido, devidamente assinada por 

servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 



 ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 
 

 

4 

 

4.2 O prazo para a efetivação do pagamento referente ao(s) fornecimento(s) solicitado e 

devidamente fornecido será de até 30 (trinta) dias após a entrega e aceitação dos produtos, 

com o devido ateste de recebimento. 

 

4.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso 

gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

4.4 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de Registro 

de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e 

fornecimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

4.5 Os preços registrados quanto aos itens descritos no termos de referência são os seguintes: 

 

Item Un Qtd Especificação Vl Unit. Vl. Total 

1 KG 300 

Abacate Fortuna A: Fruto destinado ao consumo  in natura , devendo se apresentar fresca, 

uniformidade no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação 
tal que lhe permita suportar o transporte e a manipulação, mantendo as 

R$ 6,05 R$ 1.815,00 

2 PÇ 600 

Abacaxi Perola A: Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo  in natura , estar fresca e 

com uniformidade no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, possuir grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte  

R$ 6,95 R$ 4.170,00 

3 KG 1300 

Abóbora Cambotiá: É o fruto, poupa ou semente, utilizada como alimento em seu estado natural. 

Classificação de ótima qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidas, com aspecto, aroma 

e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor 
R$ 6,00 R$ 7.800,00 

4 KG 900 

Abobrinha brasileira Extra AA : 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 desenvol 
R$ 6,70 R$ 6.030,00 

5 PC 150 AÇAFRÃO DA TERRA, AÇAFRÃO (CÚRCUMA) PURO E MOÍDO, PACOTE DE 500G R$ 33,36 R$ 5.004,00 

6 UN 800 

Acelga Extra: Parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem 

traços de descoloração, turgescentes, firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar coloração e 

tamanho uniforme e típicos da variedade, assim como manter  
R$ 6,90 R$ 5.520,00 

7 UN 400 

ACHOCOLATADO (TODDY, NESCAU) OU PRODUTO SIMILAR A ESSAS 

CARACTERÍSTICAS CITADASABAIXO. PRODUTO EM PÓ VITAMINADO. COMPOSIÇÃO 

MÍNIMA: AÇÚCAR E CACAU EM PÓ ALCALINO LECITINADO, MALTODEXTRINA, 
LEITE EM PÓ, SAL REFINADO, AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, FERRO, IO 

R$ 35,34 R$ 14.136,00 

10 UN 1800 

Alface Crespa EXTRA: Parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com folhas 

verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem 

apresentar uniformidade no tamanho, aroma e cor, típicos da varie 
R$ 5,90 R$ 10.620,00 

11 KG 1000 

Alho Tipo 6 : peso médio 40g. Estrangeiro ou Nacional, Classificação Graúdo semdefeito 

suficientemente desenvolvido, com aspecto e sabor característico, uniformidade no tamanho e cor. 

Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes edentes chochos ou 
R$ 32,55 R$ 32.550,00 

15 PC 2000 

ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1(A 6 MM COMPR. E MAX. DE 1,85 MM DE 
ESPESSURA). ESPECIAL, BENEFICIADO, POLIDO, PROCEDÊNCIA NACIONAL E SER DE 

SAFRA CORRENTE, LIMPO, GRÃOS INTEIROS MÍNIMO DE 90%, UMIDADE MÁXIMA DE 
14%, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS, BI 

R$ 16,85 R$ 33.700,00 

18 KG 2500 

Banana Maçã: peso médio 95g. Originário de planta sadia, destinado ao consumo  in natura , estar 

fresca, ter atingido o grau máximo de tamanho, aroma, cor e sabor característicos das variedades, 

com grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipul 
R$ 6,30 R$ 15.750,00 

19 KG 4000 

Banana Prata- peso médio 140g oriundo 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, apresentando grau de maturação tal que lhe permita sup 
R$ 6,45 R$ 25.800,00 

20 KG 1500 
Banana Terra: Climatizada peso médio 160g., oriunda 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, apresentando grau de maturação tal que 
R$ 7,30 R$ 10.950,00 

21 KG 2000 
Batata Beneficiada Lisa Especial: Tamanho uniforme. Tubérculo de qualidade e sem defeitos, 
suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos davariedade, beneficiada e 

classificada com uniformidade no tamanho e cor, ser decolheita recente. 
R$ 7,45 R$ 14.900,00 

23 KG 700 
Beterraba Extra AA- Tamanho uniforme: Tubérculo de elevada qualidade e sem defeitos, 

suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no 
R$ 7,30 R$ 5.110,00 
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tamanho e cor. Não são permitidas rachaduras, perfuraçõese cortes. Os tub 

27 KG 500 

Brócolis Extra: É a parte geralmente verde das hortaliças, utilizada como alimento em seu estado 

natural. Esta classe será constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes 

sem traços de descoloração turgescente,intactas, firmes 
R$ 8,80 R$ 4.400,00 

34 KG 2500 
Cebola Sem defeito, suficientemente desenvolvida, com aspecto e sabor típicos da variedade e 
uniformidade no tamanho e cor. Não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes. 

Características gerais: deverá estar livre de enfermidades, de umidade exter 
R$ 7,20 R$ 18.000,00 

35 KG 2300 
Cenoura Extra AA (tamanho entre 22 a 26 cm): Raiz de elevada qualidade e sem defeitos,  
suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no 

tamanho e cor. Não são permitidas rachaduras, perfurações e cortes. Os 
R$ 7,45 R$ 17.135,00 

37 PÇ 2000 CHEIRO VERDE Produto fresco com a ausência de oxidação (início de putrefação ouaté mesmo  

machucados  causados pelo transporte) 
R$ 6,30 R$ 12.600,00 

39 KG 800 

Chuchu Extra AA - Legumes de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidos. Devem 

apresentar aroma, sabor, coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. Não são permitidos 

nos legumes defeitos que alterem a sua conformação e aparência. Os legum 
R$ 6,75 R$ 5.400,00 

43 PC 1000 
Couve Manteiga Extra: Parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com folhas 
verdes, hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. 

Devem apresentar aroma, coloração e tamanhos uniformes e t 
R$ 7,80 R$ 7.800,00 

44 KG 300 
Couve-Flor Extra: Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem 
traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar aroma, 

coloração e tamanhos uniformes e típicos da variedade. Nã 
R$ 12,40 R$ 3.720,00 

45 KG 3500 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Produto resfriado - temperatura 4 a 6° - carne com aspecto 

próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, 
livres de parasita e sujidades. embalagem com identificação do sif, data de  

R$ 8,65 R$ 30.275,00 

52 KG 1000 

FARINHA DE MANDIOCA OBTIDO DA LIGEIRA TORRAÇÃO DA RALADURA DAS 

RAÍZES DA MANDIOCA (MANIHOT UTILÍSSIMA), PREVIAMENTE DESCASCADA, 
LAVADA E ISENTA DO RADICAL CIANETO, DE MATERIAL TERROSO, DETRITOS DE 

ANIMAIS E VEGETAIS, DEVENDO OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE, 

R$ 7,25 R$ 7.250,00 

56 KG 2000 

FEIJÃO CARIOCA ESPECIAL TIPO 1 NATURAL CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE 

GRÃOS INTEIROS E CORRESPONDENTE A VARIEDADE NO TAMANHO E COR, 
MADUROS, LIMPOS E SECOS. ACOMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERÁ 

SER: PROTEÍNAS 20G, LIPÍDIOS 1,6G E GLICÍDIOS 60,8G. DEV 

R$ 17,55 R$ 35.100,00 

66 KG 3000 
Laranja Pêra A : peso médio 200g 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 m 
R$ 3,00 R$ 9.000,00 

74 KG 400 
Limão: Procedente de planta sadia, destinado ao consumo  in natura , devendo seapresentar 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 tr 
R$ 4,95 R$ 1.980,00 

76 KG 500 

Maçã Argentina - 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 variedades, 
apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar 

R$ 9,70 R$ 4.850,00 

77 KG 2000 

Maçã Nacional Fuji/Gala Classificação 163-175, produto procedente de planta sadia, destinado ao 

consumo  in natura , devendo se apresentar fresca, ter atingidoo grau ideal no tamanho, aroma, cor e 
sabor próprios da variedades, apresentar grau de maturação 

R$ 7,70 R$ 15.400,00 

81 UN 500 

MAIONESE DE 03 KG É O PRODUTO INDUSTRIALIZADO A PARTIR DA EMULSÃO 

CREMOSA ESTÁVEL E HOMOGÊNEA DA ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO 

MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, SAL E OVOS PASTEURIZADOS, SEQUESTRANTE 
EDTA. FÓRMULA DEVIDAMENTE REGISTRADA. COMPOSIÇÃOCENTESIMAL APROX 

R$ 41,15 R$ 20.575,00 

82 KG 1500 

Mamão Formosa A: Procedente de planta sadia, destinado ao consumo  in natura , devendo se 

apresentar fresca, ter atingido o grau ideal de tamanho, aroma, cor esabor próprio da variedade, 

apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipula 
R$ 5,20 R$ 7.800,00 

83 KG 1000 MANDIOCA DESCASCADA PEDAÇOS DE TAMANHO MEDIO, DESCASCADOS, LIMPOS E 

BEM CONSERVADOS 
R$ 5,90 R$ 5.900,00 

84 KG 300 

Manga Palmer cx 12 frutos : 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, apresentarem grau de maturação tal que lhe permita su 

R$ 11,80 R$ 3.540,00 

85 KG 200 

Manjericão; fresco; de elevada qualidade; sem defeitos, com folhas verdes, tamanho e coloração 

uniformes e típicos da variedade, sem traços de descoloração; turgescentes; firme e intacto; devendo 
ser bem desenvolvido; verduras próprias parao consumo deven 

R$ 15,35 R$ 3.070,00 

86 KG 800 

Maracujá Azedo A : Produto procedente de uma planta sadia, destinado ao consumo in natura , 

devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor, próprios da 
variedades, apresentar grau de maturação tal que lhe permita su 

R$ 9,75 R$ 7.800,00 

88 KG 700 

Melancia graúda: 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 perm 
R$ 3,85 R$ 2.695,00 

89 KG 100 

Melão Amarelo 10/11: peso médio 1200g 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 da variedades, apresentar grau de maturaçãotal que lhe perm 
R$ 6,45 R$ 645,00 

94 KG 3000 
MILHO VERDE PRODUTO FRESCO COM A AUSENCIA DE OXIDAÇÃA(INICIO DE 
PUTREFAÇÃO OU ATE MESMO MACHUCADOS CAUSADOS PELO TRANSPORTE 

R$ 5,25 R$ 15.750,00 
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99 KG 300 
Morango; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido; com polpafirme e intacta; 
isentos de sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou 

transporte; e suas condições devem atender aospadrões ANVISA. 
R$ 38,50 R$ 11.550,00 

103 DZ 2500 

OVOS: BRANCOS, DE GALINHA, GRANDE. MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS 
E PROVENIENTES E ANIMAIS SADIOS. ISENTOS DE SUJIDADES, TRINCOS E 

QUEBRADURAS NA CASCA. DEPRODUÇÃO RECENTE E EMBALADOS EM CARTELAS 

DE 12 E 30 UNIDADES, PROTEGIDOS POR FILME DE PVC, DEVID 

R$ 6,35 R$ 15.875,00 

108 KG 5000 

Peito de frango com osso, produto resfriado - temperatura 4 a 6° - carne com aspecto próprio, não 

amolecido e nem pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasita 

e sujidades. Embalagem com identificação do sif, data de f 
R$ 10,00 R$ 50.000,00 

109 KG 400 
Pepino Comum Extra AA: Produto de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidos. Próprios 
para o consumo, procedentes de plantas genuínas e sadias, apresentarem grau ideal de uniformidade 

e desenvolvimento quanto ao tamanho, aroma, cor e sabor que são  
R$ 6,55 R$ 2.620,00 

111 KG 200 
Pimentão Verde extra AA: 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 
variedades, apresentar grau de maturação tal que lhe permita  

R$ 7,70 R$ 1.540,00 

112 KG 200 

Pimentão Vermelho extra AA: 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 

variedades, apresentar grau de maturação tal que lhe perm 
R$ 16,30 R$ 3.260,00 

119 KG 1500 

Repolho Liso Extra: Hortaliças de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e 

firmes. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Próprias para o 

consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheit 
R$ 5,50 R$ 8.250,00 

120 KG 500 

Repolho Roxo Extra: Hortaliças de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e 

firmes. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Próprias para o 

consumo,devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita 
R$ 6,35 R$ 3.175,00 

122 UN 600 
Rúcula: Hortaliças de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Próprias para o consumo, 

devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, a 
R$ 7,90 R$ 4.740,00 

124 KG 1000 

SAL REFINADO EXTRA IODADO PCT. 01KG. BENEFICIADO E ISENTO DE SAIS DE 
CÁLCIO E MAGNÉSIO, IMPUREZAS ORGÂNICAS, AREIAS E FRAGMENTOS DE 

CONCHAS. O PRODUTO MOÍDO DEVERÁ PASSAR TOTALMENTE PELA PENEIRA 

NÚMERO 20. PRODUZIDO E EMBALADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISL 

R$ 2,99 R$ 2.990,00 

128 UN 600 

SUCO (MAGUARY) DE SABOR MARACUJÁ OU PRODUTO SIMILAR À ESSAS 
CARACTERÍSTICAS CITADAS ABAIXO. PRODUTO CONCENTRADO CONTENDO: ÁGUA, 

SUCO DO MARACUJÁ CONCENTRADO, CONSERVANTE BENZOATO DE SÓDIO E 

ANIDRIDO SULFUROSO, ACIDULANTE ACIDO CÍTRICO. RENDIMENTO DE APROX 

R$ 2,20 R$ 1.320,00 

129 UN 20000 

SUCO EM PÓ (TIPO TANG) 25G OU PRODUTO SIMILAR A ESSAS CARACTERÍSTICAS 

CITADAS ABAIXO. PRODUTO QUE RENDE 01L POR 25G, FORNECENDO VITAMINAS A, 

C, FERRO E 1% DE POLPA DESIDRATADA.   
R$ 8,50 R$ 170.000,00 

130 KG 3500 
Tomate Maduro Extra AA: 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 matu 
R$ 11,05 R$ 38.675,00 

132 KG 600 
Vagem Macarrão Curta Extra AA: Elevada qualidade, bem desenvolvidas, compactas e firmes. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Próprias para o uso na culinária, 

devendo ser procedentes de vegetais genuínos e sadios, serem fresc 
R$ 20,40 R$ 12.240,00 

 

Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 760.775 (Setecentos e sessenta mil setecentos e 

setenta e cinco reais) 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 

na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013. 

 

5.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com 

a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante 

requerimento e justificativa expressos do Fornecedor e comprovação documental, 

decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o 

custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 

negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do 

inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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5.3 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de 

mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 

 

5.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução 

dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

5.4.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

5.4.2  A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

 

5.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem 

iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Departamento de compras da Prefeitura 

Municipal de São Simão/GO, por intermédio do órgão gerenciador da ata de registro de 

preços. 

 

5.6 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

5.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

 

5.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor: 

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 

ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 

5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

a) Por razão de interesse público; ou 

b) A pedido do fornecedor.  

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS 

 

6.1 Nos valores registrados quanto aos materiais a serem fornecidos, incluem-se todos e 

quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e mão de obra.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS 

 

7.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos 

recursos consignados na dotações orçamentárias do exercício 2016/2017: 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

8.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações: 

 

8.1 Da Fornecedora/Beneficiária: 

 

8.1.1. Os produtos deverão ser entregues nas Unidades de Ensino que compõem cada Região 

Administrativa do Município de SÃO SIMÃO/GO e DISTRITO DE ITAGUAÇU, que 

serão responsáveis pela conferência dos gêneros no ato do recebimento, que informarão à 

SECRETARIA DE EDUÇAÇÃO  eventuais inconsistências. 
 

8.1.2 As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do 

produto, é de total responsabilidade da proponente. 
 
8.1.3 Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú 

especifico para esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer 

substância que possa acarretar lesão física, química ou biológica aos alimentos. 
 
8.1.4 Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser transportados 

em caminhão tipo baú refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a qualidade dos 

alimentos no ato da entrega. 
 
8.1.5 Os gêneros deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno 

higienizadas quando necessário, não sendo permitido o transporte de hortifrutis em caixas de 

madeira ou papelão, com exceção dos ovos que poderão ser acondicionados em embalagem 

de papelão e/ou isopor, e/ou polietileno atóxico. 
 
8.1.6 Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, 

uniformizados (camisa, sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios 

(uniforme limpos, higiene pessoal adequada, barba e bigode aparado, cabelo protegido 

sem adornos e unhas aparadas), conforme boas práticas de fabricação/produção de alimentos 

possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega. 
 
8.1.7 Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade 

com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 

01 (um) dia útil, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas. 
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8.1.8 A contratada deverá emitir relatório trimestral de venda dos gêneros alimentícios.  

8.1.9 Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações 

pertinente. 
 
8.1.10 Os gêneros alimentícios deverão ser entregues por Região Administrativa, 

diretamente nas Unidades de  Ensino  da Rede  Municipal,  em conformidade com a 

Autorização de  Fornecimento emitidas, pela superintendência de compras, de datas, pesos e 

quantidades estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

8.2 Do Órgão Gerenciador da Ata:  

 

8.2.1. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e na Ata de 

Registro de Preços; 

 

8.2.2 Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e 

recomendações da contratante; 

 

8.2.3. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços 

ora licitados; 

 

8.2.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, 

em função da prestação dos serviços. 

 

8.2.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

9.1A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito: 

 

9.1.2 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de 

processo administrativo com ampla defesa, quando: 

 

9.1.3 A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 

 

9.1.4 A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração; 

 

9.1.5 A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços; 

 

9.1.6 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços; 

 

9.1.7 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele 

praticado no mercado; 

 

9.1.8 Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;  
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9.1.9 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da 

empresa Fornecedora; 

 

9.1.10 Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas 

pela empresa detentora; 

 

9.2.2 Pela Detentora quando: 

 

9.2.2.1 Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior; 

 

9.2.2.2 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer 

antes do pedido de fornecimento pela contratante. 

 

9.3 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de 

Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, 

com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante 

formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento nos arts. 77 e 

78 da Lei 8.666/93, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa. 

 

9.4 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela 

Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à 

CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I 

a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação 

pertinente. 

 

9.5 Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de 

qualquer natureza. 

 

9.6 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, será 

feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos 

que deram origem ao Registro de Preços; 

 

9.7 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação 

será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o 

preço registrado a partir da última publicação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

 

10.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Órgão 

Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada 

a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei 

nº8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013 e demais normas em vigor e respectivas atualizações. 

 

10.2 Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 

sobre a possibilidade de adesão.  
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10.3 Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 

não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 

gerenciador e órgãos participantes.  

 

10.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 

7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 

e órgãos participantes.  

 

10.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que aderirem.  

 

10.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da 

ata.  

 

10.7 Compete ao órgão não participante 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 às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 

órgão gerenciador.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

 

11.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Administração poderá sujeitar a 

Detentora/Contratada às penalidades seguintes: 

 

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do 

Município de São Simão, pelo prazo de até 02 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em 

função da natureza e da gravidade da falta cometida ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos no 

Art. 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002; 

 

b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato 

da declaração de inidoneidade será proferido por Autoridade Superior na esfera municipal, 

mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

 

11.2 Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Contratada incorrerá em 

multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o 

caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, se destacados em documento fiscal. 

 

11.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação não cumprida. 
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11.3.1 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de 

processo administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 

omissão que lhe tiver dado causa. 

 

11.3.2 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 

cabíveis. 

 

11.3.3 A Detentora/Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa 

aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não 

ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas 

remanescentes. 

 

11.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar 

as penalidades cabíveis. 

 

11.5 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penalidades 

previstas na Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

12.1 O órgão Gerenciador desta Ata de Registro de preços será a Secretaria Municipal de 

Planejamento. 

 

12.2 São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de Registro de Preços, 

dentre a prática de todos os atos de controle e administração da ARP, conforme o Decreto nº 

7.892/2013 as seguintes obrigações: 

 

a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, 

o preço e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação 

indicada na licitação. 

b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as 

obrigações assumidas. 

c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 

registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de 

penalidades. 

d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 

compatibilidade com aqueles registrados na ata. 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 

f) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto 

ao interesse em fornecer o materiais a outro(s) órgão da Administração Pública que externem 

a intenção de utilizar a presente Ata. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições 

constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2007, no Decreto Federal nº 7.892, de 

25.01.2013, na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e, subsidiariamente, da Lei Federal 

nº 8.666, de 21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas pertinentes e pelas 

condições estabelecidas pelo no Edital do Pregão Presencial nº 014/2015-SRP e Processo 

Administrativo nº 2302/2015. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  – DO FORO  

 

14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da 

Comarca de São Simão/GO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

14.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença 

de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais. 

 

São Simão, Estado de Goiás, aos 15 dias do mês de agosto de 2016. 

   

 

           

ILZA MARIA VASCONCELOS 

Secretaria de Educação 

 

 

 

NELSON DA SILVA FERREIRA 

NELSON DA SILVA FERREIRA 

Detentora 

 

Testemunhas: 

 

 

1._______________________________________CPF_______________________ 

 

 

 

2._______________________________________CPF_______________________ 


