
Município de Iguape 
-Estância Balneária-  

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2017 

 
Aos 24 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, na cidade de Iguape, Estado de São Paulo, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, inscrita no CNPJ nº. 45.550.167/0001-64, sito na Avenida Adhemar de 

Barros, nº. 1.070, Porto do Ribeira  – Iguape/SP,  representada  neste  ato   pelo PREFEITO,  Senhor  WILSON 

ALMEIDA LIMA,  brasileiro,   portador  do  RG.  nº. 832.998/SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o  nº. 043.596.232-

91, residente e domiciliado neste Município e Comarca de Iguape, Estado   de  São Paulo, doravante denominado 

ÓRGÃO GERENCIADOR, a empresa: COMEDER COMÉRCIO DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA EPP, sito na R. Capitão Augusto Rollo, nº 06, Jardim Sinhô Rollo, Iguape/SP, inscrita no 

Cadastro   Nacional   de   Pessoas    Jurídicas   do   Ministério   da   Fazenda   CNPJ/MF   sob   o    nº. 

03.347.228/0001-40, representada neste ato por FRANCISCO ANDRIELLO, inscrito no Cadastro de Pessoas 

Físicas sob o nº. 320.735.128-01, doravante denominado DETENTOR DA ATA; para proceder, nos termos da Lei 

Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº. 3.931 de 19 de setembro de 2001, e subsidiariamente, a Lei 

Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e artigos 42, 43,44, 45 e 46 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar 147/2014, em face da classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Presencial por Registro de Preços n°. 036/2017, resultado da licitação e 

homologado pelo Prefeito Municipal de Iguape, RESOLVE registrar os preços para a contratação dos itens 

conforme consta no ANEXO I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, 

oferecido pela empresa: 

 

Item Descrição Qtde U.M. Marca Vl.Unitário Vl.Total 

004 06.0041 - SAL REFINADO 1Kg - 275,00 UN IRANO 1,1000 302,50 

006 06.0076 - MACARRÃO DE SEMOLA 

- TIPO PARAFUSO: 

INGREDIENTES: SEMOLA DE 

TRIGO. EMBALAGEM: SACOS DE 

POLIETILENO TRANSPARENTE E 
RESISTENTE, CONTENDO 

QUINHENTOS (500) GRAMAS E 

REEMBALADOS EM FARDOS DE 

PAPEL MULTIFOLHADO OU 

PLASTICO REFORÇADO. VALIDADE: 

400,00 UN SANTA 
FELICIDADE 

3,1600 1.264,00 

007 06.0082 - Margarina 500g.: Com 

80% de lipídeos, aspecto, cheiro, 

sabor e cor peculiar, não deve 

estar isentos ranços e de outras 

características indesejáveis. 
Embalagem: Em polietileno leitoso 

e 

resistente, apresentando 

vedação adequada. Na 

embalagem deverá constar 

990,00 UN DORIANA 4,9700 4.920,30 

011 06.0104 - Maionese: Emulsão 

cremosa obtida com ovos e 

vegetais, com adição de 

condimentos, substancia 

comestível e sem corantes, de 
consistência cremosa, na cor 

amarelo claro, com cheiro e sabor 

próprio. Isentos de sujidades e 

seus ingredientes de preparo em 

perfeito estado 

225,00 UN MESA 2,6000 585,00 

 

013 06.0132 - Biscoito salgado tipo 

cream cracker: Ingredientes: 

Farinha de trigo fortificada com 

ferro e ácido fólico, gordura 

vegetal, sal, extrato de malte, 
açúcar invertido, amido, 

fermento biológico, açúcar, 

estabilizante lecitina de soja, 

fermento 

1.200,00 UN DALLAS 2,7500 3.300,00 
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021 06.0211 - Leite em pó integral - 

embalagem com quatrocentos 

(400) gramas:Livre de umidade e 

fermentação, Composição 

centesimal: proteínas, mínimo de 

26%; lipídios, mínimo de 

26%; lactose, mínimo de 38%; 
caseína, mínimo de 22%. 

Aparência: pó fino, cor 

1.005,00 UN ROMANO 8,2500 8.291,25 

026 06.0314 - Biscoito Salgado - tipo 

integral : Farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido 

fólico, farinha de 

trigo integral, oleina de palma, 
gordura vegetal, farinha de 

centeio integral, açúcar, 

açúcar invertido, sal, 

fermentos químicos 

bicarbonato de amônio, 

480,00 UN DALLAS 2,7500 1.320,00 

028 06.0360 - Azeite de oliva extra 

virgem: Não deve conter gorduras 

saturadas em sua composição. 

NÃO CONTER 

GLÚTEN.Embalagem 500ml 

280,00 UN QUINTA DA 
BOA VISTA 

7,4100 2.074,80 

029 06.0361 - MILHO PARA CANJICA 

- BRANCA. DE ACORDO COM A NTA 

33. BRANCA, PREPARADO COM 

METRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, 

ISENTA DE MATERIA TERROSA, 

PARASITA, LARVAS E DE 

DETRITOS VEGETAIS. EMBALAGEM: 
SACO DE POLIETILENO, ATOXICO, 

RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, 

CONTENDO PESO LIQUIDO DE 

80,00 UN YOKI 1,8000 144,00 

041 06.0592 - TEMPERO COMPLETO 

SEM PIMENTA:CONSTITUIDO DE 

SAL,ALHO,OPCIONAL 

CEBOLA,MANJERICAO E 

SALSINHA.LIVRE DE MATÉRIA 

TERROSA, PARASITAS,LARVAS E 
DETRITOS ANIMAIS E 

PLÁSTICO,RESISTENTE,TERMOSSOLAD 
VEGETAIS.EMBALAGEM:POTE 

,CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 

39,00 UN MAVI 4,2500 165,75 

042 06.0608 - Pescado em Conserva, 

filé de sardinha , preparados com 

pescado fresco, limpo, viscerado, 

apresentação:, conservado em 
óleo comestível , com, 

aspecto cor cheiro e sabor 

próprio, isento de ferrugem e 

danificação das latas, sujidades  

, parasitos e 

40,00 UN BURGUESA 2,2500 90,00 

046 06.0657 - Fermento químico em pó 

para bolo: De acordo com a NTA 02 

e NTA 80. Composto basicamente de 
amido de milho ou fécula de 

mandioca, 

fosfato monocálcico e 

bicarbonato de sódio. Isento de 

matéria terrosa, de parasitas, de 

detritos animais e vegetais. 

260,00 UN TRISANTI 1,6000 416,00 
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051 06.0684 - Carne Moída: bovina de 

1ª qualidade (tipo 

patinho). Resfriada, moída, 

contendo no máximo 07% (sete) de 

gordura, embaladas a vácuo em 

pacotes de sacos plásticos 

resistentes, contendo no máximo 02 

Kg cada. As embalagens devem 

estar íntegras (lacradas) e a carne 

1.005,00 UN FRIGORAES 19,8500 19.949,25 

054 06.0719 - Carne Bovina em 

Cubo: de 1ª qualidade ( tipo 

patinho). Resfriada, picada 

em cubos de aproximadamente 3 cm 

cada, contendo no máximo 07% 

(sete) de gordura, embaladas a vácuo 
em pacotes de sacos plásticos 

resistentes, contendo no máximo 

02 Kg cada. As 

975,00 UN FRIGORAES 21,9000 21.352,50 

056 06.0737 - Doce de Leite; Simples; 

Cremoso; Composto de Leite, 

Açúcar e Outros Ingredientes 

Permitidos; Apresentando 

Consistência Cremosa, Cor 
Castanho Caramelado e Sabor 

Doce Característico; Isento de 

Sabores e Odores Estranhos; 

Embalagem Primaria Pote 

40,00 UN TRIANGULO 3,3500 134,00 

 

058 06.0785 - ARROZ POLIDO-LONGO FINO 

TIPO TIPO 

POLIETILENO,ATOXICO,TRANSPARENT 

1:EMBALAGEM:SACOS DE S E 

RESISTENTES,CONTENDO CINCO 

QUILOS E REEMBALADOS EM 

FARDOS DE PAPEL OU SACO 
PLÁSTICO RESISTENTE EM FARDOS 

DE TRINTA QUILOS.VALIDADE:MININA  

DE 

1.100,00 UN TIO ROMÃO 13,1500 14.465,00 

060 06.0789 - Bolacha doce - tipo 

maisena: De acordo com as NTA 02 

e NTA 48. Produzido a 

partir de matérias-primas sãs e 
limpas, sem corante e isenta de 

matéria terrosa, parasitas e 

detritos animais 

e vegetais. Tendo como 

composição básica: farinha de 

trigo, açúcar cristal, amido 

780,00 UN DALLAS 2,7500 2.145,00 

065 06.0844 - Café em pó: Café 

torrado e moído; em pó 

homogêneo, torrado e moído, 

aroma e sabor característicos, 

com selo de pureza da ABIC, 
sem glúten, 

acondicionado em embalagem 

almofada (com ou sem vácuo) de 

500 gramas, validade mínima 
dois( 02 )meses a 

1.979,00 UN SELETO 9,3000 18.404,70 
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066 06.0860 - Açúcar refinado: 

Especial, filtrado ou peneirado. De 

acordo com a NTA 02 e NTA 52; 

contendo no mínimo 98,3% de 

sacarose; livre de fermentação, 

isento de matéria terrosa, de 

parasitas e de detritos 
animais e vegetais. Aparência, 

cor e cheiro 

3.750,00 UN SOLITO 2,1900 8.212,50 

076 06.0889 - LEITE EM PO INTEGRAL 

INSTANTANEO FORTIFICADO: 

LEITE INTEGRAL, VITAMINAS A, D 

e C, MINERAIS FERRO E ZINCO. 

NAO CONTEM GLUTEN. 

EMBALAGEM: DEVE SER 
EM LATAS DE FOLHA DE FLANDRES 

OU ALUMINIO LIMPO, ISENTO DE 

FERRUGEM, NAO AMASSADAS, NAO 

VIOLADAS, RESISTENTES QUE 

2.250,00 UN NINHO - 

NESTLE 

13,9900 31.477,50 

 

079 06.0911 - BISCOITO DOCE - 

TIPO ROSQUINHA: BISCOITO DOCE 
SEM RECHEIO. FARINHA DE TRIGO 

ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO 

FOLICO, AÇUCAR, AMIDO DE MILHO 

E OU FECULAS DE MANDIOCA OU 

ARROZ, GORDURA VEGETAL 

HIDROGENADA, AÇUCAR 

INVENTIDO, COCO RALADO, SAL 

REFINADO, FERMENTOS QUIMICOS, 

300,00 UN DALLAS 2,9000 870,00 

085 06.0978 - Doce; Cremoso; Sabor 

Goiabada; Composto de Goiaba, 

Acucar Cristal, Conservante; Com 

Consistencia Cremosa, Cor 

Levemente Avermelhada, Sabor e 

Odor Característicos; Isento de 

Sujidades e Materiais Estranhos; 
Embalagem Primaria Plástica 

Hermeticamente 

50,00 UN VALOR 1,6000 80,00 

090 06.0989 - Chá mate torrado: cor, 

sabor, aspecto, odor característico 

e livre de parasitas e larvas. Com 

validade mínima de seis (06) 

meses a partir da data de entrega. 

Resolução RDC n° 12 ANVISA. 
Embalagem 250 GR 

825,00 UN MISSÃO 4,0000 3.300,00 

096 06.0996 - Fórmula infantil para 

lactentes de 0 a 6 meses de idade. 

Com prebióticos, DHA, ARA e 

nucleotídeos. NÃO CONTÉM 

GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADO DE SOJA E PEIXE, 

LEITE E DERIVADOS.: 

Ingredientes: Lactose, Leite 

Desnatado*, Proteína do Soro de 
Leite*, Oleína de Palma, 

360,00 UN NAN 1 

COMFOR - 

NESTLE 

37,0000 13.320,00 

098 06.0998 - Azeitonas em conservas: 

verde; inteira com caroço; imersa 

em líquido; tamanho e coloração 

uniformes; validade mínima seis 
(06) meses a contar da entrega, 

em emb. com 500 gramas; 

devendo ser considerado como 

peso líquido o produto drenado; e 

suas 

125,00 UN RIVOLI 8,3000 1.037,50 
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103 06.1003 - Suco de Nectar Da 

Fruta; Sabor de Uva; Simples; 

Composto Liquido de Polpa 

Concentrada de Uva, Agua 

Potavel, Acucar, Podendo Ser 
Adicionado de Acidos; Possuindo 

No Minimo 50% Da Polpa Da 

Fruta; Apresentando Sabor e 

Aroma Caracteristicos e Cor 

Vermelho Purpura a 

12,00 UN MARATÁ 3,8100 45,72 

104 06.1004 - Suco de Néctar Da 

Fruta; Sabor de Pêssego; Simples; 

Composto Liquido de Polpa 

Concentrada de pêssego, agua 
Potável ,acúçar Podendo Ser 

Adicionado de Acidos; Possuindo 

No Minimo 50% Da Polpa Da 

Fruta; Apresentando Sabor e 

Aroma Caracteristicos e Cor 

Propria; emb 1 litro 

12,00 UN MARATÁ 3,8100 45,72 

105 06.1005 - Suco de Nectar Da 

Fruta; Sabor de Caju; Simples; 

Composto Liquido de Polpa 

Concentrada de caju, agua 

Potável, acúcar Podendo Ser 

Adicionado de Acidos; Possuindo 

No Minimo 50% Da Polpa Da 

Fruta; Apresentando Sabor e 
Aroma Característicos e Cor 

Própria;;emb 1 litro 

12,00 UN MARATÁ 3,8100 45,72 

106 06.1006 - Fígado de boi: 

Fígado: bovino de primeira 
qualidade. O produto deve 

estar acondicionado em 

embalagens próprias de 

polietileno transparente. 

Deve ser selada pela 

indústria, contendo 

identificação do produto, 

peso, marca do fabricante, 

100,00 UN MARFRIG 7,7500 775,00 

109 06.1009 - Macarrão de Sêmola 

- tipo espaguete com 500 gramas: 

Ingredientes: sêmola de trigo, 

contendo vitaminas A, Complexo 

B e Ferro. 

Embalagem: sacos de 

polietileno transparentes e 

resistentes, contendo 

quinhentos (500) gramas e 
reembalados em fardos de 

400,00 UN SANTA 
FELICIDADE 

3,2000 1.280,00 

 

TOTAL DO FORNECEDOR: 159.813,71 
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COTA RESERVA 
 

Item Descrição Qtde U.M. Marca Vl.Unitário Vl.Total 

005 06.0053 - Carne Bovina (coxão 

mole, bife em tiras, parte 

dianteira) Categoria: 1ª categoria. 
Proveniente do corte de um 

animal sadio, da espécie bovina, 

abatido sob inspeção veterinária. 

A carne bovina em tiras ou em 

bife, 

do corte da parte dianteira, 

apresenta livre de parasitas 

400,00 UN FRIGORAES 23,2000 9.280,00 

021 06.0211 - Leite em pó integral - 

embalagem com quatrocentos 

(400) gramas:Livre de umidade e 

fermentação, Composição 
centesimal: proteínas, mínimo de 

26%; lipídios, mínimo de 

26%; lactose, mínimo de 38%; 
caseína, mínimo de 22%. 

Aparência: pó fino, cor 

335,00 UN ROMANO 8,2500 2.763,75 

045 06.0617 - Carne de Porco (Carré 

de Bisteca Suína) Proveniente da 

espécie suína, sadia, abatida sob 

inspeção veterinária. A carne 

suína congelada, no corte de 

Bisteca, deve apresentar-se livre 
de parasitas e de qualquer 

substância contaminante que 

possa alterá 

225,00 UN ALIBEN 13,0700 2.940,75 

051 06.0684 - Carne Moída: bovina de 
1ª qualidade (tipo 

patinho). Resfriada, moída, 
contendo no máximo 07% (sete) de 

gordura, embaladas a vácuo em 

pacotes de sacos plásticos 

resistentes, contendo no máximo 02 

Kg cada. As embalagens devem 

estar íntegras (lacradas) e a carne 

335,00 UN FRIGORAES 19,8500 6.649,75 

054 06.0719 - Carne Bovina em 
Cubo: de 1ª qualidade ( tipo 

patinho). Resfriada, picada 

em cubos de aproximadamente 3 cm 

cada, contendo no máximo 07% 

(sete) de gordura, embaladas a 

vácuo em pacotes de sacos plásticos 

resistentes, contendo no máximo 
02 Kg cada. As 

325,00 UN FRIGORAES 21,9000 7.117,50 
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055 06.0721 - Linguiça frescal 

Toscana: preparada com carne 

suína, toucinho e condimentos, 

com aspecto normal, firme, sem 

umidade, não pegajosa, isenta de 

sujidades, parasitas e 

larvas, mantida em temperatura 
e refrigeração adequada, 
acondicionada em 

300,00 UN IRMÃOS DO 
VALLE 

9,3000 2.790,00 

076 06.0889 - LEITE EM PO INTEGRAL 

INSTANTANEO FORTIFICADO: 

LEITE INTEGRAL, VITAMINAS A, D 
e C, MINERAIS FERRO E ZINCO. 

NAO CONTEM GLUTEN. 

EMBALAGEM: DEVE SER 

EM LATAS DE FOLHA DE FLANDRES 

OU ALUMINIO LIMPO, ISENTO DE 

FERRUGEM, NAO AMASSADAS, NAO 

VIOLADAS, RESISTENTES QUE 

750,00 UN NINHO - 
NESTLE 

13,9900 10.492,50 

096 06.0996 - Fórmula infantil para 

lactentes de 0 a 6 meses de 

idade. Com prebióticos, DHA, 

ARA e nucleotídeos. NÃO 

CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: 
CONTÉM DERIVADO DE SOJA E 

PEIXE, LEITE E DERIVADOS.: 

Ingredientes: Lactose, Leite 
Desnatado*, Proteína do Soro de 
Leite*, Oleína de Palma, 

120,00 UN NAN 1 

COMFOR - 

NESTLE 

37,0000 4.440,00 

TOTAL DO FORNECEDOR: 46.474,25 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
E NÃO PERECÍVEIS PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SEÇÕES DA 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE IGUAPE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, na modalidade de 
PREGÃO, por  meio  Presencial, através de Sistema de Registro de Preços  (SRP). 

A presente licitação visa o Registro de Preços para contratações frequentes, nos termos do 
artigo 2º., inciso I, do Decreto nº. 3.931, de 19-09-2001. As quantidades estimadas servem 
apenas como informação aos interessados, e pelo próprio Sistema de Preços, a 
Administração não s obrigará a contratar quantidades mínimas. Findo o processo licitatório, a 
Administração não terá obrigatoriedade em contratar. 

 

O presente processo administrativo irá onerar as seguintes fichas orçamentárias nº.284, 285, 
286,371,383, 384,397 : 

 
Ficha nº. 284 – D.R 01.000.00 – C.E 3.3.90.30.07 – F.P 10.301.0021.2052 Ficha nº. 285 – D.R 
02.000.00 – C.E.3.3.90.30.07 – F.P 10.301.0021.2052 Ficha nº. 286– D.R 05.000.00–  C.E 
3.3.90.30.07 –F.P 10.301.0021.2052 
Ficha nº. 371–  D.R 01.000.00  – C.E 3.390.30.07 -F.P.08.243.0026.2073 

Ficha nº. 383– D.R. 01.000.00 – C.E 3.3.90.30.07 –F.P 08.243.0026.2093 
Ficha nº. 384 – D.R. 05.000.00 – C.E. 3.3.90.30.07 –F.P. 08.243.0026.2093 
Ficha nº 397 - D.R .02.000.00-  C.E 3.3.90.30.07 - F.P  08.244.0026.2154 

 
As fichas orçamentárias poderão ser alteradas conforme necessidade dos Departamentos de 
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Administração, Educação, Saúde e Assistência e Promoção Social. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

O Registro de Preços terá validade de 12 (Doze) meses. A vigência da Ata de Registro de 
Preços ficará condicionada à data da sua assinatura e à validade do presente Registro de  
Preços (24/08/2017 a 23/08/2018), durante o qual o ÓRGÃO GERENCIADOR não será 
obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de 
Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem 
que caiba recursos ou  indenização  de  qualquer espécie às empresas detentoras, ou, 
cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, 
garantidos ao DETENTOR DA ATA, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA  
DO  OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

As requisições e notas de emprenho serão emitidas conforme a necessidade do (s) 
Departamento (s) solicitante (s) e a(s) entrega(s) poderá(ão) ser realizada(s) parcialmente, 
conforme indicação desta. 

 
O fornecimento dos produtos, cujos preços serão registrados pelo presente procedimento, 
deverá ser realizado mediante apresentação da R e q u i s i ç ã o  expedida pelo(s) 
Departamento(s) Solicitante(s). 

 
Os Diretor de cada Departamento ou quem ele indicar encaminhará semanalmente, um 
cronograma, contendo as quantidades e respectivo local para fornecimento de cada 
produto. O cronograma será enviado à Contratada, com antecedência mínima de 05 
(cinco) dias à data da primeira entrega. 

 
Pedidos excepcionais àqueles constantes no cronograma poderão ocorrer durante o mês, 
devendo a empresa entregar os produtos nos locais indicados  pela municipalidade,  no  
prazo de  até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação. 

Os produtos deverão ser entregues e descarregados por funcionários  da  empresa  
Contratada,  conforme local indicado pelo(s) Departamento(s) Solicitante(s), cujo respectivo 
endereço encontra-se elencado no Anexo XV do Edital, correndo por conta do fornecedor as 
despesas decorrentes de embalagem, frete, carga e descarga, mão de obra, etc. 
 
A empresa  deverá  entregar  os  produtos/mercadorias  impreterivelmente,  obedecendo  às 
quantidades e locais constantes no cronograma emitido pelo(s) Departamento(s) 
solicitante(s). 

 
A  CONTRATADA  obriga-se  a  fornecer  os  produtos  de  acordo com  as  especificações 
constantes no 
Termo de Referência e Planilha de Orçamento – ANEXO I e II. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente para efeito de posterior 
verificação da conformidade dos produtos com a especificação. O objeto deverá ser entregue, 
no(s) local(is) e endereço(s) indicado(s), de acordo com o Anexo XV do Edital, acompanhado 
da respectiva nota fiscal/fatura. 
 

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá: 

 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no  todo  ou  em  parte,  determinando  sua 
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substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
b) Na hipótese de substituição, o FORNECEDOR deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação  da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 

c) Se  disser  respeito  à  diferença  de  quantidade  ou  de  partes,  determinar  sua  
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

d) Na hipótese de complementação, o FORNECEDOR deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do ÓRGÃO GERENCIADOR, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados 
da  notificação  por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO MATERIAL 

 

O objeto da Ata de Registro de Preços tem garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos da 
coisa,  ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso. 
 

Nos termos do artigo 3˚. combinado com o artigo 39, inciso VIII, da Lei nº. 8.078, de 11 de 
setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer 
produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais 
competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional  de  Metrologia,  
Normatização  e  Qualidade  Industrial (CONMETRO). 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada deverá ser entregue juntamente com o produto, 
no local a ser indicado pelo Departamento interessado. O documento fiscal deverá ser do 
estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação. 

 
A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da Requisição 
  
O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma do Departamento 
Municipal de Finanças, no prazo máximo de  30  ( tr inta) dias , desde  que  a  referida  fatura  
seja  entregue no Departamento de Finanças, devidamente  atestada pelo Departamento 
solicitante. 

 
As datas relacionadas acima poderão sofrer alterações, podendo ocorrer antecipações ou 
atrasos de acordo com cada mês. 
 

A Contratada não poderá protocolizar a Nota Fiscal/ Fatura antes da entrega do objeto do 
certame por parte do Contratante. 
 
As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 
 

Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o 
mesmo será  efetuado  no  primeiro  dia  útil  subsequente  sem  qualquer  incidência  de 
correção monetária. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 

 

Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os  casos  devidamente 
comprovados, decorrentes da necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico- financeiro, 
ou de redução dos preços registrados, conforme previsto na alínea “d”, do inciso II, do artigo 
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65 da Lei nº. 8.666/93. 

 
Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65 
da Lei nº. 8.666/93, o ÓRGÃO GERENCIADOR, se julgar conveniente,  poderá  optar  por  
cancelar  a  Ata  e  iniciar outro procedimento licitatório. Comprovada a redução dos preços 
praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a 
ser pago pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, ao(s) FORNECEDOR(s) registrado(s) serão 
convocados para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO 

 

A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá sofrer alterações,  obedecidas às disposições      
contidas no 
artigo 65, da Lei nº. 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 bens registrados, cabendo à 
PREFEITURA DE IGUAPE promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se  superior  ao  
preço  praticado no mercado, a PREFEITURA DE IGUAPE deverá: 

 
a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado no mercado; 
 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
 
c) 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, a 
PREFEITURA  DE  IGUAPE poderá: 

 

a) acatar pedido de reajuste dos preços, mediante aprovação do requerimento 
devidamente acompanhado das devidas comprovações; 
 
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
Não havendo êxito nas negociações, a PREFEITURA DE IGUAPE deverá proceder à 
revogação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 
 

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 

1. Dos DIREITOS: 

 
1.1. Constituem direitos do ÓRGÃO GERENCIADOR  receber o objeto nas condições  
avençadas  e   do DETENTOR DA ATA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 
convencionados. 
 

2. Das OBRIGAÇÕES: 
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2.2. Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 

a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) dar ao DETENTOR DA ATA as condições necessárias à regular execução do contrato; e, 
c) prestar ao DETENTOR DA ATA todos os esclarecimentos  necessários     para o  
fornecimento. 
2.2. Constituem obrigações do DETENTOR DA ATA: 

a) fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações do Edital de licitação, 
responsabilizando-se pela exatidão dos fornecimentos,  obrigando-se  a  reparar,  
exclusivamente  às  suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras  
irregularidades; 
b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua 
conta as despesas de qualquer natureza; 
c) Prover o adequado transporte do objeto da presente licitação; 
d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
e) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem 
estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, 
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e   comerciais; 
f) Assumir  inteira  responsabilidade  pelas  obrigações  fiscais  decorrentes  da  execução  
do   presente 
contrato; 
g) Comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento; 
h) Cumprir todas as orientações do ÓRGÃO GERENCIADOR para o fiel cumprimento  do  
objeto  licitado; 
i) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato para terceiros; 
j) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do ÓRGÃO GERENCIADOR, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 
k) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, facultada a  
supressão além desse  limite; 
l) Obedecer aos prazos e condições de entrega estipulados no item 14 do Edital e cumprir 
todas as exigências editalícias e Ata de Registro de Preços; 
m) Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos não 
atenderem as condições do Edital; 
n) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, 
sobre os produtos vendidos; 

o) A Contratada/Detentora da Ata assume como exclusivamente seus, os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. 
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 
prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos  que sejam  causados  ao 
Contratante ou a terceiros na execução desta  Ata; 

p) Os direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária 
ou securitária decorrentes da execução da presente Ata, são de cumprimento e 
responsabilidade exclusivas da Contratada/Detentora da Ata. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

1. Os participantes que ensejarem no retardamento da execução do certame, não mantiverem 
sua proposta, falharem ou fraudarem a presente contratação, comportarem-se de modo 
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 
conforme o caso, as sanções previstas no artigo 7º., da Lei nº. 10.520/02, bem como aos 
artigos 86 e 87, da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 
MUNICÍPIO pelo infrator: 
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1.1. Nos termos do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial da 

Ata, a Detentora da Ata, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrer pequenas irregularidades, para as quais 

haja concorrido; 
b) Multa, na forma prevista neste instrumento convocatório ou na Ata de Registro de Preços: 
c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período  
não superior  a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro  Municipal,  
pelo  prazo  de  até  5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Detentora da Ata ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 

2. Os licitantes sujeitar-se-ão à imposição de multa correspondente a até 2% (dois por 
cento) do valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto 
na sessão de pregão ou retardar o procedimento  licitatório, ou ainda, desistir  do lance     
ofertado. 

 

3. Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal 
das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto neste edital, 
implicará decadência do direito à contratação e a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor 
adjudicado à ela, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e 
contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto 
pelo artigo 7º., da Lei Federal nº. 10.520/02 (LC nº. 123/06, artigo 43, § 2º). 

 

4. A adjudicatária que, devidamente convocada a assinar a Ata de Registro de Preços 
e Termo de Ciência e Notificação, não comparecer, recusar injustificadamente e/ou 
deixar de  assiná-los dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

 

a) multa de 20% (vinte por cento) do valor adjudicado à ela; 

 
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º., da Lei Federal nº. 10.520/02; 
 

4.1. As mesmas sanções serão aplicadas à adjudicatária que, devidamente convocada 
a assinar a Ata de Registro de Preços e Termo de Ciência e Notificação, deixar de 
atender ou apresentar o documento exigidos no subitem 12.7.1 ou apresentá-lo de 
forma defeituosa. 

 

5. Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, e/ou pelo atraso  
injustificado  na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no § 1º., do artigo 86, 
da Lei nº. 8.666/93, sujeitará a Detentora da Ata à multa de mora, calculado por dia de 
atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 

6. 
a) atraso de até 30 (trinta)  dias, multa  de  1% (um  por cento)  do valor  total  da  Nota  de  
Empenho ao dia; 

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 2% (dois 
por cento) do valor total da Nota de Empenho ao dia; e 

c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º., da Lei Federal nº. 10.520/02. 
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7. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento 
não elide a responsabilidade da Detentora da Ata por danos causados à Contratante. 

 
8. Após o terceiro caso de advertência, independente  de  quitação  de  multa,  poderá  a  
Administração aplicar o disposto no subitem 1.1. alíneas “c” e/ou “d”. 

 
9. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A 
penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer 
das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da   
Contratante. 

 

10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao 
processo, desde que requerido previamente e motivando tal pedido. 

 

10.1. O  prazo  para  defesa  prévia  quanto  à  aplicação  de  penalidade  é  de  05  (cinco)  
dias   úteis 

contados da data da intimação do interessado. 

 

10.2. A sanção estabelecida no subitem 1.1. alínea “d” é de competência exclusiva do 
Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de 
sua aplicação. 

 
9.3. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de até 10 (dez) dias da 
data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 

 
9.4. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a Detentora da Ata vier a fazer jus, acrescido 
de juros moratórios de 1% (um por cento)  ao  mês,  ou,  quando  for o  caso, cobrado 
judicialmente. 

 
9.5. Na impossibilidade da aplicação do subitem 10.1. o não pagamento da(s) multa(s) 

ensejará à inscrição da empresa na Dívida Ativa do município, sendo esta cobrada 
posteriormente de forma extrajudicial.  Não havendo êxito,  a multa  será cobrada   
judicialmente. 
 

9.6. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita  à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades  de  advertência  e  multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato seja registrado  no cadastro correspondente. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA -  DO  CANCELAMENTO DA ATA DE  REGISTRO  DE_PREÇOS 

 

10.1. A Contratada (Detentor da Ata) terá seu registro cancelado quando: 

 

1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
 
1.3. tiver presentes razões de interesse público. 
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10.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório  e  a  
ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente do ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 
 

10.3. O Detentor da Ata 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 comprovado. 

 

10.4. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito pela PREFEITURA 
DE IGUAPE, independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nos 
seguintes casos: 

 
a) inexecução parcial ou total do contrato; 

 
b) decretação de falência, pedido de concordata, liquidação judicial ou extrajudicial ou 
suspensão pelas autoridades competentes das atividades da Contratada; 
 
c) inobservância de dispositivos legais; 

 
d) dissolução de empresa Contratada; 
 

e) nos demais casos previstos no artigo 78, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
10.5. Nos  casos  de  rescisão  pelos incisos  a)  e/ou  c)  do  subitem  4,  a  parte  
inadimplente  será responsável pelo ressarcimento, a outra, dos eventuais prejuízos 
decorrentes da rescisão. 
 

10.6. Por ato unilateral do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando ocorrer: 
 
a) O não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas da Ata de Registro de Preços; 
 

b) Descumprimento do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº. 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis; 
 

c) Lentidão do seu cumprimento, levando o ÓRGÃO GERENCIADOR a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 
 

d) Atraso injustificado no fornecimento; 
 
e) Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao ÓRGÃO     
GERENCIADOR; 
 
f) Subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, ou associação do DETENTOR DA 
ATA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou  
incorporação,  sem  expressa anuência do ÓRGÃO  GERENCIADOR. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA 

 

O presente instrumento somente terá eficácia após publicada  a  respectiva  súmula  na  
Imprensa  Oficial. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de IGUAPE para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente contrato. 
 

Iguape, 24 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
______________________________   ____________________________ 
WILSON ALMEIDA LIMA                                                FRANCISCO ANDRIELLO 
Prefeito                                                                            Representante Legal 

P/ÓRGÃO GERENCIADOR                                                P/ FORNECEDOR 
 
 

 

 
Testemunhas: 
 

____________________________ 
Nome: 
RG: 
 
 
____________________________ 
Nome: 
RG:  
 
 
 

 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO 

 
Atendimento às Instruções n°. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

 
ÓRGÃOGERENCIADOR: WILSON ALMEIDA LIMA 
DETENTORA DA ATA: COMEDER COMERCIO DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM): 044/2017 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SEÇÕES 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 

ADVOGADO (S): _______ 
Na qualidade de Órgão Gerenciador e Detentor da Ata, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, 
se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o artigo 90, da Lei Complementar n°. 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 
Iguape, 24 de agosto de 2017. 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR 
NOME: WILSON ALMEIDAL LIMA                                                                    
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL                                                                      
E-MAIL INSTITUCIONAL:_________________________________________ 
E-MAIL PESSOAL:_______________________________________________ 
ASSINATURA: __________________________________________________ 
 
DETENTORA DA ATA: COMEDER COMERCIO DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 
NOME E CARGO: FRANSCISCO ANDRIELLO, REPRESENTANTE LEGAL. 
E-MAIL INSTITUCIONAL: comeder@uol.com.br 
EMAIL PESSOAL: _______________________________________________ 
ASSINATURA:___________________________________________________ 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 

 
 




