ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
013/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
(MERENDA
ESCOLAR), QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA DE PASSO DE CAMARAGIBE
E A EMPRESA MZ BERNARDI - EPP.
A PREFEITURA DE PASSO DE CAMARAGIBE, com sede Rua Alba Belo s/n Centro, neste ato
representada pelo prefeito Senhor Ellisson Santos da Silva, Brasileiro, Portador do RG de nº 1600192
SSP/AL e do CPF de nº 025.003.074-84, intermediada pela Secretaria Municipal de Educação, inscrita
no CNPJ nº 31.315.130/0001-47, representada por sua secretária Lindinalva Monteiro Cavalcante
Silva e face ao resultado obtido no PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe, resolve REGISTRAR O
PREÇO ofertado pela empresa MZ BERNARDI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 02.418.125/0001-61, com sede na Rua Tenente Paulo Winteler, 25B, Qd 12, Lote
146, Lot. Frindolin Winteller – Centro, CEP: 57.120-000, Satuba/AL, representada por seu sócio
administrativo o Sr. SADI LUIZ BERNARDI, brasileiro, portadora do CPF nº 110.938.629-04 e RG.
10767440 SSP/PA, para futuros fornecimentos, declarando desde já que o ratificam e se comprometem
a mantê-los durante a sua vigência, consoante às seguintes cláusulas e condições observando as
determinações do Edital, do Contrato e consoante na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a
seguir:
1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (merenda escolar), para atender às necessidades das Secretaria Municipal
de Educação do Município de Passo de Camaragibe, determinadas em sua proposta apresentada
quando da realização do processo pela CONTRATANTE, da Licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO nº 07/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições
ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM

ESPECIFICAÇÕES

UND

QTD

MARCA

VALOR
UNITARIO

02

ALHO – produto in
natura, de tamanho
médio,
com
características
próprias do produto

Kg

300

In Natura

R$ 22,10

VALOR TOTAL

R$
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03

04

05

ACHOCOLATADO
EM PÓ - É a matéria
de cacau em pó
solúvel, leite em pó
e/ou soro, extrato de
malte, açúcar e sal,
enriquecido
com
vitaminas e minerais,
constituídos de pó fino
e homogêneo, de fácil
preparo,
totalmente
solúvel,
com
cor
marrom
claro
e
escuro, sabor e cheiro
próprio, isento de
sujidades e matérias
estranhas.
Deverá
apresentar validade
mínima de 6 (seis)
meses a partir da data
de
entrega.
Acondicionado
em
sachês de 400g cada.
ADOÇANTE
dietético, líquido, tipo
artificial,
acondicionado
em
recipiente contendo
100 ml. O produto
devera
estar
em
conformidade com as
normas
e/ou
legislação vigente da
ANVISA/MS.
Com
identificação
do
produto, informação
nutricional, marca do
fabricante e prazo de
validade.
ARROZ BRANCO tipo 02, classe longo
fino, embalado em
pacotes de 01kg,
contendo
nº
de
registro no Ministério
da
Agricultura.
A
embalagem
deverá
conter externamente o
nome e o endereço do
fabricante, nome da
marca do produto, os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, numero
de lote, quantidade do
produto,
data
de
fabricação
e
ter
validade mínima de 6
(seis) meses a partir
da data de entrega.

Unidade

8.000

Marata

R$

4,09

R$

32.720,00

Unidade

30

Marata

R$

2,90

R$

87,00

Kg

18.000

Lider

R$

4,20

R$

75.600,00
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08

09

AMIDO DE MILHO:
sob a forma de pó fino,
cor branca, sabor e
odor característicos,
fabricado a partir de
matérias primas sãs e
limpas.
Acondicionado
em
embalagem resistente
de polietileno atóxico,
contendo 500g, com
identificação
na
embalagem
(rótulo)
dos
ingredientes,
valor nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação e validade.
Isento de: matéria
terrosa,
parasitas,
larvas,
material
estranho
sem
umidade, fermentação
ou ranço. Validade
mínima de 12 (doze)
meses, a contar da
data de entrega.
AVEIA EM FLOCOS
FINOSIntegral,
isenta de sujidades,
parasitas e larvas,
admitindo
umidade
máxima de 15% por
peso, acondicionado
internamente
em
sacos
plásticos
atóxicos e lacrados
por
selador.
Embalagem de 200 g.
BATATA
INGLESA:Fresca,
compacta,
firme,
coloração uniforme,
aroma, cor e sabor
típicos da espécie, em
perfeito estado de
desenvolvimento. Não
serão
permitidos
danos que lhe alterem
a
conformação e
aparência. Necessita
estar
isenta
de
sujidades,
insetos,
parasitas,
larvas,
rachaduras, cortes e
perfurações.

Unidade

200

Sinha

R$

4,24

R$

848,00

Unidade

500

Apti

R$

3,60

R$

1.800,00

Kg

2.000

In Natura

R$

4,25

R$

8.500,00
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12

13

BISCOITO COM SAL
- Tipo Cream Cracker,
composto por farinha
de
trigo,
gordura
vegetal hidrogenada e
sal.
Isenta
de
parasitos
e
em
perfeito estado de
conservação, serão
rejeitados
biscoitos
mal
cozidos,
queimados
e
de
caracteres
organolépticos
anormais,
não
podendo apresentar
excesso de dureza e
nem se apresentar
quebradiço.
Embalagem primaria
em
pacotes
impermeáveis
lacrados com peso
líquido
de
400g.
Embalagem
secundária de caixa
de papelão.
BISCOITO
TIPO
MARIA: Biscoito doce
sabor
leite
sem
cobertura e recheio,
de textura crocante. É
um alimento obtido
pelo amassamento da
farinha
de
trigo
fortificada com ferro e
ácido fólico, açúcar,
gordura
vegetal
hidrogenada, e outras
substâncias
permitidas
na
legislação. Deve-se
apresentar
em
perfeito estado de
conservação.
Embalagem primaria
deve ser adequada a
sua
natureza
e
compatível com seu
prazo de validade.
Pacotes
impermeáveis
lacrados com peso
líquido de 400 gramas
com
dupla
embalagem.
A
natureza, a data de
fabricação e validade
do
produto
deve
constar
na
embalagem.
BISCOITO
DOCE
SEM RECHEIO - Tipo
rosquinha, composto
por farinha de trigo,
gordura
vegetal
hidrogenada,
sal,

Unidade

18.000

3 de maio

R$

2,18

R$

39.240,00

Unidade

18.000

3 de maio

R$

2,28

R$

41.040,00

Unidade

10.000

Mauricea

R$

2,58

R$

25.800,00
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20

açúcar
e
outras
substâncias
permitidas.
Deverá
ser isento de parasitos
e em perfeito estado
de
conservação,
serão
rejeitados
biscoitos mal cozidos,
queimados
e
de
caracteres
organolépticos
anormais,
não
podendo apresentar
excesso de dureza e
nem se apresentar
quebradiço.
Embalagem primária
em
pacotes
impermeáveis
lacrados com peso
líquido
de
400g.
Embalagem
secundária de caixa
de papelão.
CANJIQUINHA,
acondicionado
em
embalagem
de
polietileno resistente,
atóxico, transparente,
contendo500G. Isento
de
sujidades,
parasitas, larvas e
material
estranho,
com identificação na
embalagem
(rótulo)
dos
ingredientes,
valor nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação e validade.
Isento de sujidades,
parasitas, larvas e
material
estranho.
Validade mínima de
06 (seis) meses a
contar da data de
entrega.
CEBOLA - Casca sã,
sem
rupturas,
compacta e firme.
Necessita estar isenta
de sujidades, insetos,
parasitas,
larvas,
rachaduras, cortes e
perfurações.
COLORÍFICO
–
Produto obtido do
grão do urucum com a
mistura de fubá ou
farinha de mandioca.
Pó, fino, homogêneo,
de
coloração
avermelhada,
devendo estar sem a
presença de sujidades
ou
matérias
estranhas.
Embalagem
em

Unidade

400

Sinha

R$

2,10

R$

840,00

Kg

2.000

In Natura

R$

3,74

R$

7.480,00

Unidade

3.000

Coringa

R$

0,54

R$

1.620,00
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22

CHARQUE PONTA
DE AGULHA - pacote
com 1 kg. Preparado
com Carne bovina
ponta de agulha de
boa
qualidade
salgada,
curada,
seca, de consistência
firme, com cor, cheiro
e sabor próprios,
isento de sujidades,
parasitas e materiais
estranhos, embalada
à vácuo, em sacos
plásticos
transparentes
e
atóxicos , limpos , não
violados, resistentes,
que
garantam
a
integridade do produto
até o momento do
consumo, embalados
em caixa de papelão
limpa,
íntegra
e
resistente.
A
embalagem
deverá
conter externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação
nutricional, número do
lote, data de validade,
quantidade
do
produto. O produto
deverá
apresentar
validade mínima de 60
dias a partir da data de
entrega na unidade
requisitante.
COXA
E
SOBRECOXAcongelado com adição
de água de no máximo
de
6%.
Aspecto
próprio,
não
amolecida e nem
pegajosa, cor própria
sem
manchas
esverdeadas, cheiro e
sabor próprios, com
ausência
de
sujidades, parasitos e
larvas.
Embalagem
em sacos plásticos
individuais. Devendo
ser
entregue
em
caminhão refrigerado.

Kg

3.500

Charque
2000

Kg

8.000

Rara

R$ 29,98

R$

104.930,00

R$

R$

59.120,00

7,39
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27

CEREAL DE ARROZ
–
cereal
para
alimentação
infantil
ideal
para
complementar
a
alimentação
de
crianças a partir do 6º
mês de vida, contendo
nutrientes essenciais
como zinco, ferro,
vitamina A e vitamina
C. Isento de matérias
terrosas
e
em
embalagem
adequada.
Embalagem
sachê
com 230 g cada.
CARNE BOVINA congelada
tipo
músculo sem osso
com registro no SIF ou
SIE. Aspecto próprio,
não amolecida e nem
pegajosa,
cor
vermelho brilhante ou
púrpura,
sem
manchas
esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com
ausência
de
sujidades, parasitos e
larvas.
Embalagem
própria, atóxica de no
máximo 5kg. Devendo
ser
entregue
em
caminhão refrigerado.
CARNE
BOVINA
COM OSSO - Acém
bovino limpo, magro,
com osso, congelado,
com cor, sabor e odor
característicos
do
produto
de
boa
qualidade, ausência
de
sebos,
apresentado
em
embalagens
transparente à vácuo
ou bem lacrada, com
denominação
do
nome do produto,
fabricante, endereço,
registro no Ministério
da Agricultura (SIF,
IMA OU SIM), data de
fabricação e validade.
Embalados variando
de 500g a 05 kg

Unidade

500

Fortlon

R$

3,57

R$

1.785,00

Kg

6.000

Friboi

R$ 25,35

R$

152.100,00

Kg

3.000

Friboi

R$ 21,48

R$

64.440,00
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29
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FEIJÃO – Carioca,
tipo
01,
novo,
constituido de grãos
inteiros e sadios, livre
de materiais terrosos,
sujidades e misturas
de outras espécies,
acondicionado
em
sacos
plásticos
transparentes,
atóxico. Embalagem
de 01 kg cada.
FEIJÃO: classe preto,
em sacos plásticos,
transparentes, isento
de sujidades, 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. O produto
deverá
apresentar
validade mínima de 06
(seis) meses a partir
da data de entrega de
acordo
com
a
resolução 12/78 da
cnnpa.
EXTRATO
DE
TOMATE - Simples,
concentrado,
em
embalagem de 340g,
tetra park (papel,
polietileno e alumínio),
de primeira qualidade.
Composto por tomate,
açúcar e sal. A
embalagem
deverá
conter externamente o
nome e o endereço do
fabricante, nome da
marca do produto, os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, numero
do lote, quantidade do
produto,
data
de
fabricação
e
ter
validade mínima de 6
(seis) meses a partir
da data de entrega.
ERVILHA
em
conserva,
acondicionado
em
embalagem contendo
200g (peso drenado),
com identificação na
embalagem
(rótulo)

Kg

12.000

Campos
Verdes

R$

5,49

R$

65.880,00

Kg

1.500

Special

R$

7,60

R$

11.400,00

Unidade

3.000

Palmeiron

R$

1,17

R$

3.510,00

Unidade

350

Bonare

R$

3,09

R$

1.081,50
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37

38

40

dos
ingredientes,
valor nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação e validade.
Isento de material
estranho.
Validade
mínima de 06 (seis)
meses a contar da
data de entrega.
FLOCOS DE MILHO produto obtido pela
moagem do grão de
milho de 1ª qualidade,
desgerminado ou não,
devendo ser fabricado
a partir de matérias
primas sãs e limpas
isentas de terra e
parasitos. Produto de
aspecto fino, amarelo,
livre de umidade.
Embalagem de 500g,
em plástico atóxico,
lacrada por selador.
LEITE DE COCO–
Embalagem de vidro,
contendo 500ml, com
identificação
do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação e prazo de
validade.
LEITE
EM
PÓ
INTEGRAL - Produto
obtido
por
desidratação do leite
de vaca. Pó uniforme,
sem grumos; cor
branco-amarelado;
odor
e
sabor
agradável,
não
rançoso, semelhante
ao
leite
fluido.
Embalagem primária:
pacote de filme de
poliéster metalizado
com
polietileno,
resistente,
hermeticamente
lacrado, com peso de
200g.
MACARRÃO
VITAMINADO
ESPAGUETE
alimento
não
fermentado
obtido
pelo amassamento da
farinha
de
trigo,
sêmola
do
trigo,
adicionado ou não de
outras
substâncias
permitidas
pela
legislação. Deverão
atender a legislação
em vigor, observando
as boas práticas de
fabricação.
A

Unidade

24.000

Marata

R$

1,44

R$

34.560,00

Unidade

2.000

Cocão

R$

2,25

R$

4.500,00

Unidade

24.000

Camila

R$

3,98

R$

95.520,00

Unidade

18.000

Gostoso

R$

1,78

R$

32.040,00
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44

45

embalagem
primáriadeve
ser
adequada
a
sua
natureza e compatível
com seu prazo de
validade. Saco de
filme plástico atóxico
com peso liquido de
500g.
MACARRÃO
TIPO
PARAFUSO
alimento
não
fermentado
obtido
pelo amassamento da
farinha
de
trigo,
sêmola
do
trigo,
adicionado ou não de
outras
substâncias
permitidas
pela
legislação. Deverão
atender a legislação
em vigor, observando
as boas práticas de
fabricação.
A
embalagem primária
deve ser adequada a
sua
natureza
e
compatível com seu
prazo de validade.
Saco de filme plástico
atóxico com peso
liquido de 500g.
MARGARINA - com
sal, apresentando de
60% a 80% de lipídios.
Apresentação,
aspecto, cheiro, sabor
e cor peculiares aos
mesmos e deverão
estar isentos de ranço
e
de
outras
características
indesejáveis.
Embalagem em potes
plásticos de 500g.
MILHO
PARA
MUNGUNZÁ - grãos
de milho amarelo,
com aspecto, cor,
cheiro
e
sabor
próprios
com
ausência de umidade,
fermentação, ranço,
isento de sujidades,
parasitas e larvas.
Embalagem de 500 g.
MILHO
PARA
PIPOCA - grãos de
milho, com aspecto,
cor, cheiro e sabor
próprios
com
ausência de umidade,
fermentação, ranço,
isento de sujidades,
parasitas e larvas.
Embalagem de 500 g.

Unidade

1.000

Brandini

R$

3,60

R$

3.600,00

Unidade

600

Puro Sabor

R$

3,58

R$

2.148,00

Unidade

5.000

Gostomil

R$

1,94

R$

9.700,00

Unidade

800

Sorriso

R$

2,97

R$

2.376,00
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MILHO VERDE em
conserva, a base de:
milho /água / sal Sem
conservantes,
acondicionado
em
embalagem contendo
200g (peso drenado),
com identificação na
embalagem
(rótulo)
dos
ingredientes,
valor nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação e validade.
Isento de material
estranho.
Validade
mínima de 06 (seis)
meses a contar da
data de entrega.
MISTURA
PARA
BOLO: Mistura para
bolo diversos sabores
(abacaxi,
laranja,
neutro, fubá, baunilha)
em embalagem de
450g.
OVO – De galinha,
branco, médio, isento
de sujidades, fungos e
substâncias tóxicas,
acondicionado
em
embalagem
apropriada
ÓLEO DE SOJA:
Refinado,
900ml,
composto de óleo de
soja e antioxidante
acido cirico e livre de
parasitas e detritos.
Aspecto límpido e
isento de impurezas a
25 °C, cor e odor
característicos.
A
embalagem
deverá
conter externamente o
nome e o endereço do
fabricante, nome da
marca do produto, os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, numero
de lotes, quantidade
do produto, data de
fabricação
e
ter
validade mínima de 6
(seis)meses a partir
da data de entrega.
PEIXE – tipo filé de
tilápia ou merluza,
congelado, totalmente
isento de espinhas.
Embalagem própria,
atóxica de 01 kg.
Devendo ser entregue
em
caminhão
refrigerado.

Unidade

300

Bonare

R$

2,70

R$

810,00

Unidade

200

Apti

R$

3,89

R$

778,00

Unidade

28.800

Granja
Almeida

R$

0,47

R$

13.536,00

Unidade

1.200

ABC

R$

7,19

R$

8.628,00

Kg

2.500

Costa do Mar

R$ 17,98

R$

44.950,00
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PROTEÍNA
TEXTURIZADA
DE
SOJA – grãos obtidos
de plantas sadias,
sabor
CARNE,
contendo no mínimo
90% de grãos na cor
característica. Deve
ter
como
limite
máximo
2%
de
impurezas.
Embalagem
em
polietileno, atóxica e
transparente,
contendo 400g
PROTEÍNA
TEXTURIZADA
DE
SOJA – grãos obtidos
de plantas sadias,
sabor
FRANGO,
contendo no mínimo
90% de grãos na cor
característica. Deve
ter
como
limite
máximo
2%
de
impurezas.
Embalagem
em
polietileno, atóxica e
transparente,
contendo 400g
QUEIJO
TIPO
MUSSARELA, fresco,
refrigerado, cortado
em fatias finas em
torno de 20g cada,
embaladas em saco
plástico
resistente
atóxico
e
transparente. Isento
de
estufamento,
rachadura e mofos.
Devendo ser fatiado
no dia anterior ao
pedido. Contendo 500
na embalagem e a
identificação
do
produto,
validade,
data de embalagem,
peso líquido, marca
do
fabricante.
O
produto deverá ter
selo de inspeção do
órgão
competente.
Validade mínima de
03 (três) dias a contar
no ato da entrega.

Unidade

1.000

Camil

R$

2,97

R$

2.970,00

Unidade

1.000

Camil

R$

2,97

R$

2.970,00

Kg

1.000

Da Nata

R$ 32,63

R$

32.630,00

Prefeitura Municipal de Passo de Camaragibe - Alagoas
Rua Alba Belo, S/N, Centro – CEP: 57930-000
CNPJ: 12.342.655/0001-27

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE

55

56

57

SAL
refinado,
iodado,
com
granulação uniforme e
com cristais brancos,
com no mínimo de
98,5% de cloreto de
sódio e com dosagem
de sais de iodo de no
mínimo 10mg/kg e
máximo de 15mg/kg,
de acordo com a
Legislação
Federal
Específica.
Embalagem
em
polietileno, atóxica e
transparente,
contendo 01 kg.
SALSICHA TIPO HOT
DOG, proveniente de
animais da espécie
bovina, sem pimenta,
congelada. Feita a
partir
de
carne
beneficiada
sob
inspeção veterinária.
Deve apresentar-se
livre de parasitas e de
qualquer aparato que
venha
encobrir
possíveis alterações.
O produto deverá ser
embalado à vácuo,
em
embalagem
plástica
atóxica,
resistente, de 5 kg,
SARDINHA:
Preparada
com
pescado fresco, limpo,
eviscerado,
cozido.
Imersa
em
óleo
comestível.
Acondicionado
em
recipiente de folha de
flandres
íntegro,
resistente,
vedado
hermeticamente
e
limpo, contendo 125g.
A embalagem deverá
conter externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação
nutricional, número do
lote, data de validade,
quantidade
do
produto.

Kg

1.200

Bom de Mesa

R$

0,64

R$

768,00

Kg

1.600

Rara

R$

6,69

R$

10.704,00

Unidade

1.500

88

R$

3,19

R$

4.785,00
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SUCO
DE
FRUTAS
CONCENTRADO
SABOR MARACUJÁ
– Composto líquido
extraido
pelo
esmagamento
do
líquido,
qualidade
pasteurizado obtido
da polpa da fruta
madura, submetido a
processo tecnológico
adequado, isento de
fragmentos das partes
não comestíveis, com
aspecto
em
cor,
cheiro e sabor próprio,
acondicionado
em
garrafa de vidro de
500 ml cada
TEMPERO
–
in
natura, tipo cominho,
em pó fino. Sem a
presença de sujidade
ou
matérias
estranhas.
Embalagem
em
polietileno, atóxica e
transparente, sendo
pacotes de 100g.
TAPIOCA
GRANULADO, tipo 1,
isento de sujidades,
material terroso e
misturas de outras
especies
acondicionada
em
emblagem
plastica
atoxica
de
500g.
(prazo de validade
não inferior a 12
meses da data de
fabricação).
VINAGRE – de álcool,
sal,
caramelo,
cuminho, alho e folha
de
louro.
Cor
característica, límpido
e livre de sujidades.
Acondicionado
em
garrafas plásticas de
900 ml cada.
Valor Total

Unidade

1.200

Pindorama

R$

4,99

R$

5.988,00

Unidade

3.000

Nordestino

R$

0,91

R$

2.730,00

Unidade

500

Lopes

R$

2,97

R$

1.485,00

Unidade

1.200

Sabor

R$

1,33

R$

1.596,00

Um milhão vinte e seis mil duzentos e vinte três
reais e cinquenta centavos

R$

1.026.223,50

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1 O órgão gerenciador será o MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE.
3.2 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
ÓRGÃOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
5. VALIDADE DA ATA
5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura da ata, não
podendo ser prorrogada.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1 Caso seja necessário 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.
6.2 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).
6.3 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.
6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
6.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1 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
6.5.2
os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6 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.
6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
6.7.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
6.7.4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
6.8 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.
6.9 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:
6.9.1 Por razão de interesse público; ou
6.9.2 A pedido do fornecedor.
7 DAS PENALIDADES
7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.
7.2 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 respectivo órgão participante a aplicação da penalidade
(art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3 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.
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8 CONDIÇÕES GERAIS
8.1. 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.
8.2 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
7.892/13.
8.3 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 nº 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que, depois de lida
e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).
Passo de Camaragibe/AL, 14 de junho de 2021.

______________________________________
ELLISSON SANTOS DA SILVA
Prefeito
CONTRATANTE

______________________________________
LINDINALVA MONTEIRO CAVALCANTE SILVA
Secretária Municipal de Educação

_______________________________________
MZ BERNARDI - EPP
SADI LUIZ BERNARDI
Representante Legal
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1._________________________________
CPF Nº ____________________________

2._________________________________
CPF Nº ____________________________
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