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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2019 

Comissão Permanente de Licitação 

 Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará. 

Email: cpl.pmcameta@gmail.com 

Fone: (91)-3781-3886 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 033/2019 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, órgão municipal, sediada a Rua Coronel Raimundo Leão, nº 754, Bairro 

Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará, inscrita no CGC/MF sob o nº. 

18.782.198/0001-78, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Secretário de Educação, Srº Domingos de Nazaré Mendes Ribeiro, 

portador do CPF nº. 633.984.942-34, e CI nº. 3788165/2ªVIA/PC-PA e a EMPRESA 

R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, sediada à RUA 

NOSSA SENHORA DO PILAR, nº S/N, Bairro: VILA DE CURUÇAMBABA–

CAMETÁ/PA, Inscrita no CNPJ sob nº 17.887.232/0001-06, Inscrição Estadual nº 

15.405.366-0, neste ato representado por RAY CHARLE ASSUNÇÃO DUARTE, 

portador do RG sob nº 3024705 SSP/Pa, e do CPF sob nº 509.182.302-68, 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica 

SRP nº 033/2019, publicada no Jornal Amazônia, Diário Oficial do Estado do Pará e 

Diário Oficial da União, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e 

qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 

na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-

se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 

Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho 

de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa 

SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, 

de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da 

Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 

exigências estabelecidas neste Edital, e em conformidade com as disposições a 

seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a REGISTRO DE 

PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 

MERENDA ESCOLAR/PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS – 2020, anexo do edital de 

Pregão SRP nº 033/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 
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2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) 

e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

IT ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUAN 
R$ 

UNIT 
R$ TOTAL 

3 BATATA IN NATURA KG 30.750 R$ 4,78 R$ 146.985,00 

3a BATATA IN NATURA KG 10.250 R$ 4,78 R$ 48.995,00 

4 CEBOLA IN NATURA KG 45.750 R$ 5,29 R$ 242.017,50 

4a CEBOLA IN NATURA KG 15.250 R$ 5,29 R$ 80.672,50 

5 CENOURA IN NATURA KG 30.750 R$ 4,97 R$ 152.827,50 

5ª CENOURA IN NATURA KG 10.250 R$ 4,97 R$ 50.942,50 

6 ALHO   MARIZA KG 12.750 R$ 19,73 R$ 251.557,50 

6a ALHO   MARIZA KG 4.250 R$ 19,73 R$ 83.852,50 

10 
AVEIA EM FLOCOS 

FINOS  
QUAKER KG 2.000 R$ 11,24 R$ 22.480,00 

14a 
FEIJÃO 

CARIOQUINHA TIPO I 

GAMA 

LOPES 
KG 6.250 R$ 5,99 R$ 37.437,50 

15 
MASSA PARA SOPA 

TIPO AVE MARIA 
HILÉIA KG 18.750 R$ 4,55 R$ 85.312,50 

15a 
MASSA PARA SOPA 

TIPO AVE MARIA 
HILÉIA KG 6.250 R$ 4,55 R$ 28.437,50 

18a  
COLORAU FEITO 

COM URUCUM 
MARIZA KG 4.000 R$ 5,92 R$ 23.680,00 

19 ÓLEO DE SOJA SOYA GF 17.000 R$ 4,19 R$ 71.230,00 

 

Nota Explicativa: Observar o disposto no Decreto nº 5.450/05, art. 25, § 7º: “No 

pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, quando a 

proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a 

contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos 

licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 

preço da proposta vencedora.” 

 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será o Prefeitura Municipal de Cametá/SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

 

mailto:cpl.pmcameta@gmail.com


3 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2019 

Comissão Permanente de Licitação 

 Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará. 

Email: cpl.pmcameta@gmail.com 

Fone: (91)-3781-3886 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 

justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, fica 

condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não 

participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade 

e a economicidade para a administração pública da utilização da ata de registro de 

preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 100% (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. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos 

não participantes que eventualmente aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno 

porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão 

gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo 

aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador 

e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 

4.5. 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. 

4.6. 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. 
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4.6.1. 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. 

 

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir desta data, 

não podendo ser prorrogada. 

Nota Explicativa: A Ata de Registro de Preços pode ter sua validade fixada por prazo 

inferior a 12 (doze) meses, podendo ou não ser prorrogada, a critério da 

Administração, respeitado, contudo, o prazo total de 12 (doze) meses (art. 12 do 

Decreto nº 7.892/13). 

  

6. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, 

podendo ser realizado de forma parcelada, contado a partir da data final do período 

de adimplemento de cada parcela e após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

contendo o detalhamento dos produtos/serviços fornecidos, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicada pelo contratado. 

6.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada em relação aos produtos/serviços efetivamente entregues. 

6.2.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada impede o pagamento, 

mesmo se o material tiver sido entregue e atestado. Tal hipótese ensejará, na adoção 

das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

6.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

6.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

6.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

6.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
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meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 

na referida Lei Complementar. 

6.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo:  

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a  

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = 

0,00016438 

I = (TX)               I = (6/100)            TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

                             360 

 

7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. Entregar os produtos conforme posto abaixo: 

a) Produtos não perecíveis: entrega em parcelas, de acordo com a solicitação da 

Secretaria Municipal de Educação Através do Departamento de alimentação Escolar-

DAE, tendo a licitante o prazo de 8 (oito dias) para entregar o material solicitado; 

b) Produtos perecíveis: Todos os produtos perecíveis serão entregues porta a 

porta diariamente de segunda feira a quinta feira, nos dias a ser definido pela 

Secretaria Municipal de Educação, através do Departamento de Alimentação Escolar-

DAE. 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 fiscalizado quando couber (SIM, SIE, SIF). 

c) Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo às 

especificações mínimas exigidas abaixo: 

 Identificação do produto; 

 Embalagem original e intacta; 

 Data de fabricação; 

 Data de validade; 
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 Peso líquido; 

 Número do Lote; 

 Nome do fabricante; 

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

d) os produtos não perecíveis deverão ser entregues no Departamento de 

Alimentação Escolar-DAE, Av. Cipriano Santos, 115, São Benedito, de segunda a 

sexta feira, das 8:00 às 12:00 horas, não se responsabilizando por entregas fora 

destes horários e dias. 

e) as despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à 

entrega do produto é de total responsabilidade da contratada. Não serão aceitas 

entregas efetuadas em dias feriados, sábado e domingo. 

f) Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade com o 

contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo de 24 (vinte 

e quatro horas) dos alimentos não perecíveis e dos alimentos perecíveis, sem prejuízo 

das sanções previstas. 

g) A entrega de todos os Gêneros Alimentícios perecíveis será porta a porta e 

deverá ser realizada impreterivelmente, de acordo com o cronograma previamente 

entregue pelo Departamento de Alimentação Escolar – DAE, nos horários 

determinados, devendo esta entrega ser efetuada de 2ª-feira à 5ª- feira, das 8:00 às 

16:00 horas, excetuando-se as entregas nas sextas-feiras e em vésperas de feriados; 

É de competência das Empresas vencedoras do certame licitatório que, nas 

entregas dos Gêneros Alimentícios Perecíveis, o fornecedor efetue a conferência 

dos produtos destinados as escolas na presença do funcionário destacado para 

recebe-los. Os gêneros que precisarem de confirmação do peso, deverá ser feita a 

confirmação do mesmo através do uso de balança, aferida pelo Inmetro. A 

inobservância desta ação poderá acarretar desde advertência até a suspenção do 

contrato. 

 

8. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1. A Contratada deve 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, e ainda; 

8.1.2. Efetuar a entrega do objeto, no prazo máximo de 08 (oito) dias, contados data 

da solicitação, em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 
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fiscal e nota de entrega, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 

fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia e validade; 

8.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos, 12, 13 e 17 a 20, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

8.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 

de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

8.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

8.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitações e qualificação exigidas na 

licitação; 

8.1.7. Indicar preposto para representa-la durante a execução do contrato. 

8.1.8. Efetuar as entregas dos produtos perecíveis de acordo este Termo de 

Referência: Serão entregues porta a porta diariamente de segunda feira a quinta feira, 

nos dias a ser definido pela Secretaria Municipal de Educação, através do 

Departamento de Alimentação Escolar-DAE. 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 fiscalizado quando couber (SIM, SIE, 

SIF). 

8.1.9. O encaminhamento das Notas Fiscais Estaduais, contendo as mercadorias 

entregues nas escolas, dar-se-á mediante apresentação em conjunto do Termo de 

Recebimento de Venda e Notas de Entregas, devidamente assinados pelo 

responsável pelo recebimento dos produtos no local de entrega. Este documento 

deverá ser emitido em 03 (Três) vias: 01 para o fornecedor, uma para a escola e uma 

para acompanhar as Notas Fiscais que deverão ser entregues acompanhadas das 

certidões exigidas em contrato e uma cópia do contrato correspondente ao programa 

afim. Para os produtos Não Perecíveis, as entregas serão efetuadas diretamente no 

Departamento de Alimentação Escolar – DAE. Os produtos entregues deverão se 

fazer acompanhar de Notas de Entregas emitidas em papel timbrado da empresa 

vencedora do certame licitatório com quantitativos idênticos ao da Nota Fiscal 

Estadual definitiva. 

8.1.10. Entregar os produtos conforme posto abaixo: 
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a) Produtos não perecíveis: entrega em parcelas, de acordo com a solicitação da 

Secretaria Municipal de Educação Através do Departamento de alimentação Escolar-

DAE, tendo a licitante o prazo de 8 (oito dias) para entregar o material solicitado;  

b) Produtos perecíveis: Todos os produtos perecíveis serão entregues porta a 

porta diariamente de segunda feira a quinta feira, nos dias a ser definido pela 

Secretaria Municipal de Educação, através do Departamento de Alimentação Escolar-

DAE. 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 fiscalizado quando couber (SIM, SIE, SIF). 

c) Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo às 

especificações mínimas exigidas abaixo: 

 Identificação do produto; 

 Embalagem original e intacta; 

 Data de fabricação; 

 Data de validade; 

 Peso líquido; 

 Número do Lote; 

 Nome do fabricante; 

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

d) os produtos não perecíveis deverão ser entregues no Departamento de 

Alimentação Escolar-DAE, Av. Cipriano Santos, 115, São Benedito, de segunda a 

sexta feira, das 8:00 às 12:00 horas, não se responsabilizando por entregas fora 

destes horários e dias. 

e) as despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à 

entrega do produto é de total responsabilidade da contratada. Não serão aceitas 

entregas efetuadas em dias feriados, sábado e domingo. 

f) Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade com o contrato, 

a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo de 24 (vinte e quatro 

horas) dos alimentos não perecíveis e dos alimentos perecíveis, sem prejuízo das 

sanções previstas. 

g) A entrega de todos os Gêneros Alimentícios perecíveis será porta a porta e deverá 

ser realizada impreterivelmente, de acordo com o cronograma previamente entregue 

pelo Departamento de Alimentação Escolar – DAE, nos horários determinados, 
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devendo esta entrega ser efetuada de 2ª-feira à 5ª- feira, das 8:00 às 16:00 horas, 

excetuando-se as entregas nas sextas-feiras e em vésperas de feriados;   

h) É de competência das Empresas vencedoras do certame licitatório que, nas 

entregas dos Gêneros Alimentícios Perecíveis, o fornecedor efetue a conferência dos 

produtos destinados as escolas na presença do funcionário destacado para recebe-

los. Os gêneros que precisarem de confirmação do peso, deverá ser feita a 

confirmação do mesmo através do uso de balança, aferida pelo Inmetro. A 

inobservância desta ação poderá acarretar desde advertência até a suspenção do 

contrato. 

8.1.11. A contratada fica obrigada a manter as mesmas condições de habilitação e 

qualificação de sua proposta, durante a vigência do contrato 

8.2. As obrigações da CONTRATANTE: 

8.2.1. Efetuar o pagamento pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, podendo 

ser realizado de forma parcelada, contado a partir da data final do período de 

adimplemento de cada parcela e após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo 

o detalhamento dos produtos/serviços fornecidos, através de ordem bancária, para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicada pelo contratado. 

8.2.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

8.2.3. Verificar minunciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, 

para fim de aceitação e recebimento definitivo. 

8.2.4. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

8.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão/servidor especialmente designado; 

8.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dana causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subsidiados. 

 

9. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

9.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

9.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

9.1.3. Apresentar documentação falsa; 
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9.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

9.1.5. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

9.1.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

9.1.8. Não mantiver a proposta; 

9.1.9. Cometer fraude fiscal; 

9.1.10. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 

reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido injustificadamente. 

9.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 

às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 

entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento 

da fase de lances. 

9.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b) Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

9.5. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

a) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

9.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

9.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 
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9.8. 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 de Responsabilização – PAR. 

9.9. 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. 

9.10. O processamento do PAR 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. 

9.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 

pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

9.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

9.13. 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. 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

10. REVISÃO E CANCELAMENTO  

10.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 

não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos 

preços registrados nesta Ata. 

10.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

10.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 

por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
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10.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

10.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

10.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

10.5.1. 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 

10.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

10.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

10.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

10.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

10.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

10.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

10.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

10.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 

6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa. 

10.9. 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: 

10.9.1. por razão de interesse público; ou 

10.9.2. a pedido do fornecedor.  

 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital. 

11.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, 

inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento 

disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 
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respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do 

Decreto nº 7.892/2013). 

11.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 

ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de 

instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 

12. CONDIÇÕES GERAIS 

12.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Referência, ANEXO AO EDITAL. 

12.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos 

termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

12.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 

contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

12.3.1.  Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as 

proporções de quantitativos definidos no certame 

12.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 

vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do 

art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 1 (uma) via de 

igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e 

encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).  

 

Cametá, 30 de março de 2020. 

 

 

DOMINGOS DE NAZARÉ MENDES RIBEIRO 

CPF nº. 633.984.942-34 

CI nº. 3788165/2ªVIA/PC-PA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,  

CNPJ sob nº 17.887.232/0001-06 
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RAY CHARLE ASSUNÇÃO DUARTE 

RG sob nº 3024705 SSP/Pa 

CPF sob nº 509.182.302-68 
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