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ATA  DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021
VALIDADE: 12 (doze) MESES

Aos 19 (Dezenove) dias do mês de Agosto  de 2021, reuniram-se na 
Sede da  Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Negro - TO, tendo como 
Pregoeiro a Sra. RAILENE CARMOS DOS SANTOS, de acordo com  Portaria 
Municipal, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e das demais normas legais aplicáveis, 
em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº. 001/2021, cujo o resultado do procedimento licitatório foi 
homologado pelo Presidente do Fundo  Municipal de  Educação de Aparecida do 
Rio Negro – TO, Srª. VALQUIRES MARIA MACIEL PARENTE DA COSTA,  
RESOLVE,  Realizar  o  Registro de Preços  para  a escolha da proposta mais  
vantajosa  para  a contratação de Empresa para o fornecimento  de Gêneros 
Alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao preparo dos Kit Merenda 
Escolar,  destinadas  a distribuição  aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, 
na forma de  Merenda Escolar, em razão da suspensão das aulas  do 1º Semestre 
do ano Letivo de 2021, em função da Prevenção a COVID 19,   conforme 
quantitativos e  especificações  Constantes do Termo de Referencia  e demais 
informações do Edital,  que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos 
preços, oferecidos pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foram classificada (s) 
em 1º lugar e sequencialmente,  no certame acima numerado, qual(is) seja (am): 

SN SUPERMERCADO LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita 
no CPF/CNPJ sob nº 06.021.691/0001-96, estabelecida em AVENIDA 7 DE 
SETEMBRO S/N, 0, - CENTRO, APARECIDA DO RIO NEGRO – TO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Realização de Registro de Preços  para  a escolha da proposta mais  

vantajosa  para  a contratação de Empresa para o fornecimento  de Gêneros 
Alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao preparo dos Kit Merenda 
Escolar,  destinadas  a distribuição  aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, 
na forma de  Merenda Escolar, em razão da suspensão das aulas  do 1º Semestre 
do ano Letivo de 2021, em função da Prevenção a COVID 19,   conforme 
quantitativos e  especificações  Constantes do Termo de Referência  e demais 
informações do Edital.

Conforme homologado, a seguir os Lotes com  os Gêneros 
Alimentícios registrados.

LOTE 01 -  Secretaria Municipal de Educação: 

LOTE/ 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO MARCA QTDE UNID.
VA L O R 
UNIT.

V A L O R 
TOTAL

01/01

AÇUCAR CRISTAL FARDO COM 
PCT DE 2KG, Açúcar, tipo cristal, 
embalagem com 5 kg, açúcar obtido 
da cana de açúcar, cristal, com aspecto 
, cor, cheiro próprios, sabor doce, sem 
fermentação, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos 
animais ou vegetais, acondicionados 
em plástico atóxico contando 2 kg 
do produto.

CRISTAL 65,0000 FD 99,4000 6.461,0000

01/02

A M E N D O I M  C R U ,  5 0 0 K G 
Amendoim cru. Embalagem: pacote 
com 500 g, data de fabricação e prazo 
de validade

GUEDES 15,0000 PC 14,2500 213,7500

01/03

AMIDO DE MILHO, 100% puro 
de excelente qualidade, pó branco, 
fino e de fácil escoamento, não 
devendo estar empedrado e isento de 
sujidades. Embalagem intacta de 1kg, 
na embalagem deverá constar data da 
fabricação data de validade e número 
do lote do produto. Validade mínima de 
6 meses na data da entrega

MAISENA 15,0000 PC 12,8500 192,7500

01/04

ARROZ BRANCO Polido, longo 
fino, tipo 2, em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não 
violados, resistentes, acondicionados 
em fardos lacrados. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega. De acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa. Pacote de 
5kg. Com amostra. 6X1

DI CASA 160,0000 FD 113,4000 18.144,0000

01/05

BISCOITO “TIPO ROSQUINHA” 
500G,  Tipo rosquinha,  sabor 
coco, valor energético – 127 kcal 
por porção de 30g ou 6 unidades, 
proteínas 2,5g por porção de 30g ou 
6 unidades, embalagem integra de 
800g, na embalagem deverá constar 
data da fabricação data de validade e 
número do lote do produto. Fabricado 
a partir de matéria-prima de primeira 
qualidade sãs e limpas. Serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de 
características organolépticas anormais 
e que se quebram com facilidade. 
Aparência massa torrada. Validade 
mínima de 3 meses na data da entrega. 
Com amostra.

RANCHEIRO 100,0000 PC 5,1500 515,0000

01/06

BISCOITO ÁGUA E SAL 400 G Tipo 
cream cracker, a base de: farinha de 
trigo/ gordura vegetal hidrogenada / 
açúcar / amido de milho /sal refinado 
/ fermento / leite ou soro / outros, 
composição nutricional mínima: 
12% de proteínas / valor calórico 
440 kcal, embalagem tipo 3 em 1. 
Serão rejeitados, os biscoitos mal 
cozidos, queimados e de características 
organolépticas anormais. Embalagem 
de 400 ou 500g. Com amostra. 20X1

RANCHEIRO 55,0000 49 81,9900 4.509,4500

01/07

BISCOITO DE DOCE 400 GRAMAS 
À base de: farinha de trigo /gordura 
vegetal hidrogenada / açúcar / amido de 
milho, composição nutricional mínima 
(100g): 8,5g proteína/ 9g lipídios / 74g 
hidrato de carbono / valor calórico 411 
kcal. Embalagem 3x1. Com amostra.

RANCHEIRO 100,0000 CX 3,8000 380,0000
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01/08

CANELA EM PÓ 100G, Embalagem 
íntegra de 100g, na embalagem deverá 
constar a data de fabricação, data 
de validade e número do lote do 
produto. O produto deve estar isento 
de sujividades, microorganismos. 
Validade mínima de 3 meses na data 
da entrega.

NERESCO 10,0000 PC 4,2500 42,5000

01/09

CRAVO DA INDIA 100G Embalagem 
íntegra de 100g, na embalagem deverá 
constar a data de fabricação, data 
de validade e número do lote do 
produto. O produto deve estar isento de 
sujidades, microorganismos. Validade 
mínima de 3 meses na data da entrega

NERESCO 15,0000 PC 5,0000 75,0000

01/10

MOLHO DE TOMATE 340KG 
Embalagem integra, na embalagem 
deverá constar data da fabricação 
data de validade e número do lote 
do produto. O extrato de tomate deve 
ser preparado com frutos maduros, 
escolhidos, sãos, sem pele e sementes. 
É tolerada a adição de 1% de açúcar e 
de 5% de cloreto de sódio. O produto 
deve estar isento de fermentações e 
não indicar processamento defeituoso. 
Validade mínima de 3 meses na data da 
entrega. Com amostra.

FUGINI 100,0000 KG 1,6000 160,0000

01/11

FARINHA DE MANDIOCA 1KG,  
Farinha de mandioca - fabricadas 
a partir de matérias primas limpas, 
isentas de matéria terrosa e parasitos. 
Não podem estar úmidas, fermentadas 
ou rançosas. Produto obtido pela 
ligeira torração da raladura das raízes 
de mandioca (Manibotutilissima) 
previamente descascada, lavada, e 
isentas do radical cianeto. Embalagem 
integra de 1kg , na embalagem deverá 
constar data da fabricação data de 
validade e número do lote do produto. 
Validade mínima de 6 meses na data 
da entrega

BAMBINORTE 950,0000 KG 6,4500 6.127,5000

01/12

FEIJÃO CARIOCA PCT 1KG Tipo 
1 “in natura” – fardo com 30X1kg – 
validade 3 meses na data da entrega 
– grãos de tamanhos e formas naturais, 
maduros, limpos e secos. Com amostra.

BAMBINORTE 40,0000 KG 218,0000 8.720,0000

01/13

FLOCÃO DE ARROZ PC 500G 
Pré - cozido, 1° qualidade, com 
características sensoriais preservadas, 
acondicionado em pacotes com 
500gr. Na embalagem conter dados 
de identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade, 
peso liquido, de acordo as Normas 
e Resoluções vigentes da ANVISA/
MS. 10X1

BONOARROZ 5,0000 FD 30,0000 150,0000

01/14

FLOCAO DE MILHO 500G PCT 
Pré - cozido, 1° qualidade, com 
características sensoriais preservadas, 
acondicionado em pacotes com 
500gr. Na embalagem conter dados 
de identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade, 
peso liquido, de acordo as Normas 
e Resoluções vigentes da ANVISA/
MS. 10X1

BONOMILHO 110,0000 FD 23,0000 2.530,0000

01/15

LEITE EM PÓ 400 GRAMAS 
Embalado em latas de flandres 
ou alumínio, isenta de ferrugem, 
não amassadas, resistentes, não 
violados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Deverá atender as 
especificações técnicas da Portaria nº 
369 de 04/09/1997 do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento e do 
Regulamento da Inspeção Industrial 
e Sanitária de produtos de origem 
Animal do Ministério da Agricultura. 
Validade mínima de 10 (dez) meses a 
partir da data de entrega. Embalagem 
400G

ITALAC 20,0000 PC 14,6000 292,0000

01/16

MARGARINA  1KG Mínimo de 70% 
de lipídios embalagem, intacta de 1Kg, 
na embalagem deverá constar data da 
fabricação data de validade e número 
do lote do produto. Validade mínima de 
3 meses na data da entrega.

DELICIA 15,0000 UN 12,4500 186,7500

01/17

MILHO PARA CANJICA 500 
GRAMAS Grãos ou pedaços de grãos 
de milho que apresentam ausência 
parcial ou total do gérmen, em função 
do processo de escarificação mecânica 
ou manual. Canjica extra ou quatro. 
Embalagem integra de 500g, na 
embalagem deverá constar data da 
fabricação data de validade e número 
do lote do produto. Validade mínima de 
6 meses na data da entrega

SINHÁ 10,0000 UN 3,0000 30,0000

01/18

M I L H O  PA R A P I P O C A 5 0 0 
GRAMAS Grãos ou pedaços de grãos 
de milho que apresentam ausência 
parcial ou total do gérmen, em função 
do processo de escarificação mecânica 
ou manual.. Embalagem integra de 
500g, na embalagem deverá constar 
data da fabricação data de validade e 
número do lote do produto. Validade 
mínima de 6 meses na data da entrega

SINHÁ 20,0000 UN 2,9500 59,0000

01/19

ÓLEO DE SOJA 900ML Obtido de 
matéria prima vegetal em bom estado 
sanitário, estar isento de substâncias 
estranhas a sua composição. Aspecto 
límpido e isento de impurezas à 25ºC, 
cor e odor característicos. Garrafas Pet 
de 900 ml. Validade de 6 meses na data 
da entrega. 20X1

COMIGO 50,0000 CX 158,0000 7.900,0000

01/20
POLVILHO DOCE 01 KG Grupo 
fécula da mandioca, tipo1. Embalagem 
com 1 Kg.

LOPES 20,0000 KG 5,0000 100,0000

01/21

SAL REFINADO,  Pacotes de 1kg, 
iodado, na embalagem deverá constar 
data da fabricação data de validade e 
número do lote do produto. Validade 
mínima de 3 meses na data da entrega.

PUROSAL ####### KG 1,4500 1.450,0000

01/22

CAFE EM PO FARDO COM 20 
PCT DE 250 GRAMAS,  SIMILAR 
AO PARAISO Café torrado e moído, 
embalagem 500 gr, devendo conter até 
30% dos grãos Conillon, 20% pretos/
verdes, isentos de grãos pretos verdes 
ou fermentados, grãos crus, grãos 
sãos e limpos, na cor castanho claro 
a moderado escuro, sem amargor 
em pó, homogêneo, aroma e sabor 
característico de regular a intenso,  
com qualidade mínima aceitável de 
4,5 pontos na escala sensorial de 
zero a dez do lote entregue, contendo 
impurezas de no máximo de 1%, 
outros produtos 0% e umidade até 5% 
acondicionado em embalagens alto 
vácuo (tijolinho). 20X1

NEGÃO 55,0000 FD 98,5000 5.417,5000

01/23

FRANGO INTEIRO,  Frango inteiro 
resfriado. Embalagem intacta, na 
embalagem deverá constar data da 
fabricação data de validade e número 
do lote do produto. Não deverá 
apresentar superfície úmida, pegajosa, 
exsudado líquido, partes flácidas 
ou consistência anormal. Só serão 
aceitos produtos com a comprovação 
da inspeção SIF/DIPOA e 6% de água

M I X 
ALIMENTOS

920,0000 PÇ 9,7500 8.970,0000

01/24

MOLHO DE TOMATE 340KG 
Embalagem integra, na embalagem 
deverá constar data da fabricação 
data de validade e número do lote do 
produto. O extrato de tomate deve 
ser preparado com frutos maduros, 
escolhidos, sãos, sem pele e sementes. 
É tolerada a adição de 1% de açúcar e 
de 5% de cloreto de sódio. O produto 
deve estar isento de fermentações e 
não indicar processamento defeituoso. 
Validade mínima de 3 meses na data da 
entrega. Com amostra.

FUGINI 920,0000 UN 1,3000 1.196,0000

01/25
GENGIBRE,  Condimento, matéria-
prima gengibre, boa qualidade, isento 
de sujidades

HORTFRUT 15,0000 UN 13,4000 201,0000
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01/26
OVOS DE GALINHA BRANCOS,  
Casca íntegra, sem rachaduras, sem 
sujividades.

SERVE BEM 20,0000 DZ 6,4000 128,0000

01/27

ACHOCOLATADO, Embalagem 
intacta de 1kg, rendimento mínimo 
de 50 (cinqüenta) porções, valor 
energético - 390 Kcal para cada 
100gr Proteína - 2,5g para cada 100g 
do produto, na embalagem deverão 
constar data da fabricação data de 
validade e número do lote do produto. 
Validade mínima de 6 meses na data 
da entrega.

TODDY 15,0000 UN 11,4000 171,0000

TOTAL DO FORNECEDOR..........R$ 74.322,2000

TOTAL DO CERTAME..........R$ 74.322,20

  
Sendo o total Geral  registrado equivalente a R$ 74.322,20 (Setenta 

e Quatro Mil e Trezentos e  Vinte e  Dois Reais e  Vinte Centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
- A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) 

meses, a partir da sua publicação.
- Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo  

Municipal de Educação de Aparecida do Rio Negro – TO, não será obrigado a 
adquirir o Gêneros Alimentícios  referido na Cláusula Primeira exclusivamente 
pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer 
espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das 
hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS: 

– A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração municipal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que 
devidamente comprovada à vantagem.

3.1.2 – Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu 
interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis 
fornecedores e respectivos  preços a serem praticados, obedecida a ordem de 
classificação.

3.1.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de 
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, quando os quantitativos forem superiores aos previstos em 
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas.

3.1.4 – O Fundo  Municipal de Educação de Aparecida do Rio 
Negro, órgão gerenciador do SRP,  serão responsáveis  pelos atos de controle 
e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e 
indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de 
registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais 
serão emitidos os pedidos;

- O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de 
Registro de Preços é o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva 
classificação no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
nº. 001/2021.

- Para cada Produto  de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao 
preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 001/2021, que a precedeu e integra o 
presente instrumento de compromisso. 

3.4- O preço unitário a ser pago por produto será o constante da 
proposta apresentada, no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS nº. 001/2021, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais 
também a integram.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses contados 

da data de sua publicação.
– A vigência dos futuros contratos estará adstrita ao tempo necessário 

à entrega, ao pagamento do objeto licitado e a vigência do crédito orçamentário.
– O fornecimento dos Gêneros Alimentícios será realizado pelo 

próprio fornecedor nos locais indicados pelo órgão gerenciador,  conforme 
solicitação .

– O objeto licitado deverá ser entregue de forma parcelada, nos 
quantitativos definidos pelo município,  no prazo  não superior a 05(cinco) dias 
após a solicitação dos mesmos.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS E CONDIÇÕES PARA 
CONTRATAÇÃO

- A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será 
representada pela expedição do Termo de Compromisso de Fornecimento, da 

qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas 
do produto licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo 
para entrega dos produtos.

- Convocação para assinatura do Termo de Compromisso de 
Fornecimento, se for optado pelo CONTRATANTE:

5.2.1 - Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado 
e adjudicado o objeto à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) 
será(ão) convocada(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da 
convocação, assinar o Termo de Compromisso de Fornecimento;

5.3 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o 
contrato de fornecimento, a empresa obriga-se a vender os bens registrados, 
conforme especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e 
também na proposta apresentada.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
– O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de 

preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) contratada, observado o que consta 
neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

– O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/
fatura que deverá ser emitida em nome da Contratante, da qual deverá constar 
o número desta licitação, acompanhado da liberação da Secretaria Requisitante;

6.3 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega 
dos produtos e apresentação da nota fiscal na Unidade da Contabilidade Geral.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
- A
- O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados 

durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 
prevista para data posterior à do seu vencimento.

- Os Gêneros Alimentícios deverão ser entregues acompanhados da 
Nota Fiscal/Fatura correspondente.

Todas as obrigações  e exigências para entrega constam do Anexo II 
Termo de Referencia e do Item 18 e incisos do Edital do PP.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
– As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Licitante/

Contratada são as previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, neste Pregão e no Termo de 
Compromisso de Fornecimento.

– Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes:
I – Multa, que será deduzida 

dos respectivos créditos, o u  c o b r a d o s  
administrativamente ou judicialmente, correspondente a:

0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da proposta por dia que 
exceder ao prazo para entrega do objeto;

2,0% (dois por cento) do valor da proposta, pela rescisão sem justo 
motivo, por parte da proponente vencedora;

O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá 
ultrapassar a 10,0% (dez por cento) do valor global do Contrato. Caso 
aconteça, o MUNICÍPIO terá o direito de rescindir o Termo de Compromisso 
de Fornecimento mediante notificação.

– Suspensão, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 
17.07.2002, a licitante e/ou Contratada, sem prejuízo das demais cominações 
legais e contratuais, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Cadastro Central de Fornecedores 
do Município de Aparecida do Rio Negro, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
na hipótese de:

recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento ou assinar o 
Termo de Compromisso de Fornecimento, quando convocado dentro do prazo 
de validade da proposta;

deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo 
declarado que cumpria os requisitos de habilitação;

apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme 
registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que 
posterior ao encerramento do certame;

retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, 
registrada em ata;

não manter a proposta após a homologação;
desistir de lance verbal realizado na fase de competição;
comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, 

registrado em ata;
cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do 

certame;
fraudar a execução do Termo de Compromisso de Fornecimento;
descumprir as obrigações decorrentes do contrato.
Descumprir determinações referentes a contratada no Termo de 

Referencia, Edital, Contrato e Neste instrumento de Ata de Registro.
– Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração 

considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os 
antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de 
aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos 
do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93.

– As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/
Contratada.

– Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente 
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de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual.

- Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município de 
Aparecida do Rio Negro, poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado 
o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para a aplicação 
de penalidades;

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DA  ATA
– A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas 

as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
– O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 

redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos 
serviços ou bem registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover 
as necessárias negociações junto aos fornecedores.

– Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços 
e sua adequação ao praticado pelo mercado;

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

convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação.

– Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados 
e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder 
cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, 
se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação

– A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer 
caso da comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor 
convocado.

– Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá 
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS.

10.1- O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:
não retirar a respectiva nota de emprenho ou instrumento equivalente, 

no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado;
presentes razões de interesse público.
– O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, 

assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do Órgão Gerenciador.

– O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de 
Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 
execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovados.

- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 
previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa 
oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA 
AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

11.1 – As  aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços 
serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão Gerenciador e órgãos participes/Fundo  
Municipal de  Educação de Aparecida do Rio Negro/TO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - As questões decorrentes da utilização da presente ATA, que 

não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na 
Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Novo Acordo - TO, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 
102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal.

Aparecida do Rio Negro - TO, 19 de Agosto de 2021
Pregoeiro: Railene Carmo dos Santos
De acordo:
FME  de Aparecida do Rio Negro - TO

VALQUIRES MARIA MACIEL PARENTE DA COSTA
Presidente FME

SN SUPERMERCADO LTDA
Empresa Contratada

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL – Nº 
008/2021 -  PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021

A Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Negro – TO e, torna 
público que fará realizar no  dia  04  de Novembro  de 2021,  às 09:00hs, 
na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação – CPL, licitação 
na modalidade Pregão na Forma Presencial, Tipo Menor Preço por item, 
visando para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
À PREFEITURA  MUNICIPAL DE  01 (UM)  VEÍCULO DE PASSEIO,  
ZERO KM, FABRICAÇÃO MINIMO 2021,  CAPACIDADE  MINIMA 07 
PESSOAS, FLEX E CONFORME DEMAIS CONDIÇÕES, QUANTIDADES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E TERMO DE 
REFERÊNCIA EM ANEXO.

  O edital poderá  ser retirado a partir do dia 19/10/2021, no site da 
Prefeitura www.aparecidadorionegro.to.gov, e juntamente com a Comissão de 
Licitação no horário das 08:00 as 13:00 horas, de Segunda a Quinta Feira, em 
dias uteis.

Aparecida do Rio Negro – TO,  18  de Outubro  de 2021.
Railene  Carmo dos Santos  – Pregoeira


		2021-10-18T15:19:27-0300
	MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO:25086638000118




