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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2021 - PMV 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE Viçosa, com sede na: Rua Ozéas Pinto, 140, Centro, Viçosa, Rio 
Grande do Norte, CEP: 59.815-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.158.198/0001-48, neste ato 
representado por Victor Ramon Alves, Prefeito, inscrito no CPF sob o n.º 076.357.754-56, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2021 - PE, homologada em 06/04/2021, 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 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal n.º 049/2020, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto Aquisição de gêneros alimentícios destinados a 
manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições 
vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN., especificado(s) no(s) item(ns) 
do Termo de Referência, anexo ao edital de Pregão nº 005/2021 - PE, 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(es) e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

2.1.1. FORNECEDORES VENCEDORES: 

1) SUPERMERCADO SERRANO EIRELI - CNPJ: 08.349.459/0001-07, com sede na AV RIO 
BRANCO, 2695, SANTO ANTONIO, Mossoró/RN 

 

2.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 

Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Quantidade 

Valor 

unitário(R$) 

Valor 

total(R$) 

2 
3469 - ABÓBORA (JERIMUM). NOVA, DE 1ª QUALIDADE Em 

embalagem resistente, validade semanal. In Natura 
KG 500 1,89 945,00 

4 1457 - ACHOCOLATADO EM PÓ EM 400G Apti UND 500 3,37 1.685,00 

5 

3475 - ALFACE CRESPA VERDE DE 1ª QUALIDADE Nova, 

tamanha médio, sem folhas estragadas e limpas. Validade semana.  

In Natura 

KG 200 2,89 578,00 

6 

3474 - ALHO Graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, 

desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com 

aproximadamente 150g. Validade semanal.  In Natura 

KG 300 19,94 5.982,00 

7 1460 - AMIDO DE MILHO (500G) Kimimo UND 100 2,49 249,00 

8 

3478 - ARROZ SUBGRUPO BRANCO Tipo I, classe longo fino, em 

embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos 

de 30 kg. 100% natural (não precisa lavar nem escolher). Com 

registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade 

mínima de 8 meses. Informação nutricional: 50g (1/4 xícara) = 32 

kcal.  Coradini 

KG 800 4,77 3.816,00 

9 

3477 - ARROZ, SUBGRUPO PARABOLIZADO Tipo I, classe longo 

fino, em, embalagem resistente, de plástico transparente, entregue 

em fardos de 30 Kg. 100% natural (não precisa lavar nem escolher). 

KG 1.200 4,77 5.724,00 
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Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e 

validade mínima de 8 meses. Informação Nutricional: 50g (1/4 xícara) 

= 174 kcal. Coradini 

10 

3480 - AVEIA EM FLOCOS. DE PRIMEIRA QUALIDADE 200G 

Contém glúten. Com registro no Ministério da Agricultura, data de 

fabricação e validade mínima de 1 ano. Informação nutricional: 30g 

(2 colheres de sopa) = 105 kcal.  Dular 

UND 200 2,76 552,00 

11 

3473 - AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL 1KG Origem 

vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em, embalagem plástica, 

resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e 

validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde.  

Favo de Mel 

KG 1.000 2,97 2.970,00 

14 

3483 - BATATA INGLESA FRESCA Nova, sã, de 1º qualidade, 

tamanho grande, limpa, sem barro. Em embalagem resistente com 

peso entre 1 e 4kg. Validade semanal. In Natura 

KG 950 2,67 2.536,50 

15 

3484 - BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO  Bebida láctea 

fermentada sabor morango com polpa de fruta. Contém soro de leite. 

Parcialmente desnatada. Informação Nutricional: 1 copo (200ml): 

162kcal, 28g de HC, 3,5g de proteína, 3,9g de gorduras totais, 

124mg de cálcio. Com registro em órgão competente, entrega 

refrigerada em carro próprio para entrega de frios. Babigut 

Lt 1.500 2,95 4.425,00 

16 

3485 - BETERRABA IN NATURA 1ª qualidade - tamanho de médio a 

grande; - casca lisa sem indicio de germinação; - isenta de sujidade 

e objetos estranhos. Deverá ser transportados em carros 

higienizados em temperatura ambiente.  In Natura 

KG 400 2,69 1.076,00 

17 

3487 - BISCOITO DOCE, AMANTEIGADO SABOR LEITE 400G 

Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, 

gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, 

sal, fosfato tricálcico, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, 

aromatizante e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. 

Contém glúten. Informações Nutricionais: 30g (5 e ½ biscoitos) – 130 

kcal, 49 mg de cálcio, 1g de fibra.  Treloso 

UND 1.200 3,70 4.440,00 

18 

3486 - BISCOITO DOCE, TIPO MARIA 400G Ingredientes: farinha 

de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal 

hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fosfato 

tricálcico, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, 

aromatizante e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. 

Contém glúten. Informações Nutricionais: 30g (5 e ½ biscoitos) – 130 

kcal, 49 mg de cálcio, 1g de fibra.  Estrela 

UND 1.200 3,11 3.732,00 

19 

3488 - BISCOITO DOCE, AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE 

400G Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido 

fólico, creme vegetal, amido, açúcar, sal refinado, soro do leite, 

margarina, fermento químico, bicarbonato de sódio, estabilizante, 

lecitina de soja, aromatizante, fermento biológico, glúten. 

Informações nutricionais: Porção de 40g (136 kcal), 21g de 

carboidrato, 2,5 g de proteínas.  Treloso 

UND 1.200 3,60 4.320,00 

20 

504 - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER COM 400G Embalagem 

contendo no 400 g, com dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a 

Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para 

Alimentos - CNNPA. Vitamassa 

Pct 2.100 3,30 6.930,00 

21 1464 - CAFÉ 250G BANGU UND 950 3,97 3.771,50 

22 

3493 - CANELA EM PÓ. 30G Canela proveniente de cascas sãs, 

limpas e secas, em forma de pó fino, acondicionado em saco de 

polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e 

limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data 

de validade, quantidade do produto. Katalyn 

UND 30 1,03 30,90 

23 

3492 - CARNE BOVINA DE SOL NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM 

OSSO E SEM GORDURA.  Em kg. Em embalagem resistente, 

validade semanal. Deve conter na embalagem: classificação, 

registro, peso líquido e prazo de validade. Com registro no Ministério 

da Agricultura. Oeste Frios 

KG 1.600 28,99 46.384,00 

24 

3490 - CARNE BOVINA FRESCA EM PEÇA NOVA, DE 1ª 

QUALIDADE, SEM OSSO E SEM GORDURA Em kg. Em 

embalagem resistente, validade semanal. Deve conter na 

embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade. 

Com registro no Ministério da Agricultura. Prazo de validade de 01 

KG 2.000 29,97 59.940,00 
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ano. Entrega conforme calendário anexo. Friboi 

25 

3491 - CARNE BOVINA MOÍDA, NOVA DE 1ª QUALIDADE SEM 

OSSO E SEM GORDURA Embalagem de 1kg, primária 

transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter 

na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de 

validade. Com registro no Ministério da Agricultura.  Freezer 

KG 800 21,53 17.224,00 

26 
1536 - CARNE BOVINA SALGADA TIPO CHARQUE EM PCT DE 

500G Oeste Frios 
UND 600 17,84 10.704,00 

32 

3500 - CHUCHU DE 1ª QUALIDADE Tamanho médio, novo, de 

primeira qualidade, limpo. Em embalagem resistente com peso entre 

1 a 4 kg, validade semanal. In Natura 

KG 400 1,99 796,00 

34 

3494 - COLORÍFICO SEM SAL 500G Ingredientes: fubá, óleo 

vegetal e urucum. Informação nutricional: porção de 90g (01 xícara 

de chá rasa) = 227,79 kcal, 9,84 g de proteínas, 7,20 g de fibra 

alimentar, 15,30 mg de sódio. Nordestino 

UND 300 4,70 1.410,00 

35 

3501 - CREME DE LEITE 200G Embalagem de 200g. Ingredientes: 

leite em pó desnatado e estabilizantes goma xantana, goma jataí, 

goma guar, carragena, fosfato dissódico e citrato de sódio deverá ser 

homogeneizado e não deve conter glúten. A embalagem do produto 

deve conter registro da data de fabricação, peso e validade 

estampada no rótulo da embalagem. Validade mínima de 6 meses. 

Betania 

UND 300 3,09 927,00 

36 3504 - ERVILHA EM CONSERVA 500G Dez + UND 600 3,84 2.304,00 

37 1472 - EXTRATO DE TOMATE 500G Tambau UND 450 4,52 2.034,00 

38 1473 - FARINHA DE MANDIOCA TIPO  (AMARELA). 1KG Belo Grão KG 400 3,19 1.276,00 

39 

3507 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, TIPO I Ingredientes: 

farinha de mandioca, sem aditivos químicos. Contém glúten. Com 

registro no MS,SIF OU SIM. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 

182,6 kcal. Data de fabricação e validade mínima de 01 ano. Belo 

Grão 

KG 400 3,19 1.276,00 

40 

3506 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO I Ingredientes: 

Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos 

químicos. Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF 

OU SIM. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 kcal. Data de 

fabricação e validade mínima de 01 ano.  SARANDI 

KG 200 4,02 804,00 

41 

3508 - FEIJÃO DE CORDA KG Classe marrom, sem a presença de 

grãos mofados, carunchados ou torrados, embalagem primária 

transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter 

na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de 

validade. Com registro no Ministério da Agricultura. Do Assis 

KG 300 6,97 2.091,00 

42 

3509 - FEIJÃO PRETO KG Tipo 1 sem a presença de grãos 

mofados, carunchados ou torrados, embalagem primária 

transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter 

na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de 

validade. Com registro no Ministério da Agricultura.  Belo Grão 

KG 200 7,44 1.488,00 

44 

3511 - FERMENTO EM PÓ PARA BOLO 100G Embalagens intactas, 

sem apresentar amassamento e com embalagens secundárias. 

Validade mínima de 12 meses.  Itaiquara 

UND 100 3,37 337,00 

45 1481 - FLOCOS DE MILHO 500G Claramil KG 3.000 1,16 3.480,00 

46 
3513 - FOLHA DE LOURO 100G Embalagem contendo no mínimo 

100g, com identificação do produto e prazo de validade.  Katalyn 
UND 25 4,13 103,25 

47 

3514 - FRANGO (PEITO) Embalagem primária transparente, 

resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na 

embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade. 

Com registro no Ministério da Agricultura. Prazo de validade de 01 

ano.  Real 

KG 2.000 8,44 16.880,00 

49 

3516 - GOMA FRESCA Embalagem contendo 1 kg, dados do 

produto, embaladas em sacos transparentes, livres de fungos. 

Devem estar frescas, íntegras, sem traço manchas.  Ki-Goma 

KG 300 4,86 1.458,00 

50 

3517 - IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO, COM POLPA DE 

MORANGO 180G Ingredientes: leite pasteurizado, açúcar, preparado 

de morango sem semente, espessantes e fermentos lácteos. Sem 

glúten. Composição Nutricional: porção 180g = 26g de carboidrato, 

4,5g de proteína, 4,5g de gorduras totais, 148mg de cálcio, 58mg de 

sódio, 163 kcal. Registro no Ministério da Agricultura. Entrega 

refrigerada (0 a 10ºC), validade de 45 dias, em carro próprio 

refrigerado. Isis 

UND 1.000 2,80 2.800,00 
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51 

3520 - LARANJA DE 1ª QUALIDADE Deverá estar livre de danos 

fisiológicos, pragas e doenças, com tamanho e cor uniforme e boa 

definição superficial. Deve estar acondicionada em caixas de 

papelão com no máximo 18 kg, encartelada ou em caixas de PVC 

vazadas, com no máximo 15 kg. Não pode conter fruta com sarda 

e/ou granizada. Validade semanal.  In Natura 

KG 1.000 1,98 1.980,00 

52 

3519 - LEITE DE SOJA, EM PÓ 300G Integral, instantâneo, 

acondicionados em embalagem de folha de flandres ou alumínio 

limpa, resistente, atóxica, isenta de ferrugem, não amassada, 

contendo aproximadamente 300g de peso líquido. Embalagem 

apresentando externamente dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote data de validade, 

quantidade do produto, e número do registro no Ministério da 

Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de 

entrega do produto.  Soy+ 

UND 100 23,66 2.366,00 

53 1483 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G Betania Pct 4.750 4,60 21.850,00 

54 

5080 - LEITE ZERO LACTOSE EM PÓ, 400G enzima lactase, 

vitaminas (A, D e C) e minerais (ferro e zinco) e estabilizante 

trifosfato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio, citrato 

de sódio, isento de lactose e glúten. Embalagem contendo 400g.  

Ninho 

UND 100 17,35 1.735,00 

56 1523 - MANDIOCA DE 1º IN NATURA In Natura KG 300 1,87 561,00 

58 

3525 - MANTEIGA DA TERRA DE 1ª QUALIDADE 500G 

Embalagem de 500g. Ingredientes :Creme obtido a partir de leite de 

vaca. Cloreto de sódio. Com aspecto: pastoso e/ou líquido, Cor: 

amarela na fase líquida, podendo apresentar coloração amarelo, 

odor próprio, não rançoso, isento de sabores e/ou odores estranhos 

ou desagradáveis. Validade mínima de 60 dias. Samanaú 

UND 300 9,05 2.715,00 

59 

3526 - MANTEIGA PURA SEM SAL 500G Embalagem com, no 

mínimo, 500g, contendo dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter 

registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura.  Becel 

UND 150 7,47 1.120,50 

61 1487 - MARGARINA VEGETAL 1KG Primor UND 250 6,77 1.692,50 

62 1488 - MARGARINA VEGETAL 500G PURO SABOR UND 320 3,33 1.065,60 

63 

3527 - MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA SEM OVOS, TIPO 

ESPAGUETE Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido 

fólico e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. 

Informação Nutricional: porção de 80g (1/2 xícara) = 298kcal. 

Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. 

Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e 

embalagem secundária em fardo resiste.  Brandini 

Pct 2.000 2,30 4.600,00 

67 

3533 - MILHO PARA MUNGUNZÁ 200G Classe amarelo tipo I, grão 

íntegros, sem caruncho ou mofo. Embalagem primária transparente, 

resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo 

resiste.  Dona Clara 

UND 500 1,99 995,00 

68 

3531 - MILHO PARA PIPOCA 500G Grupo ouro, classe amarelo tipo 

I, grãos inteiros, sem caruncho ou mofo. Registro no Ministério da 

Agricultura. Validade mínima de 180 dias.  Belo Grão 

UND 100 4,93 493,00 

69 3532 - MILHO VERDE EM CONSERVA 500G Dez + UND 400 3,79 1.516,00 

71 

3534 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340G Com polpa de 

tomate, condimentos, tomate em cubos, cebola, óleo de soja, amido 

e açúcar. Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em 

caixas de papelão resistentes.  QUERO 

UND 300 2,85 855,00 

72 

3536 - ORÉGANO PCT Desidratado, constituído de folhas sãs, 

ovaladas, secas, limpas, de cor verde pardacenta. Acondicionado em 

pacote plástico, íntegro, atóxico, resistente, fechado e limpo, peso 

líquido de 10g. validade mínima de 12 (doze) meses. Rotulagem de 

acordo com a legislação vigente. No ato da entrega, a validade 

mínima deverá ser igual ou superior a 80% do prazo total da 

validade, contado a partir da data de sua fabricação.  Katalyn 

Pct 40 1,33 53,20 

73 

3537 - OVOS DE GALINHA DE GRANJA TIPO GRANDE Brancos, 

devem estar limpos e não trincados, acondicionados em 30 unidades 

em suporte próprio e com registro no Ministério da Agricultura. Com 

data de validade e prazo de validade de no mínimo 20 dias. Deve 

constar o fornecedor. Fortegema 

BANDEJA 2.000 9,99 19.980,00 

74 
3540 - PIMENTA DE CHEIRO FRESCO NOVO, DE 1ª QUALIDADE 

Grupo Retangular, Subgrupo Verde, Sem Defeitos Graves (Podridão, 
KG 100 7,99 799,00 
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Murchos, Queimados, Danos Não Cicatrizados, Deformados E Com 

Ausência De Pedúnculo).  In Natura 

75 

3538 - PIMENTA DO REINO EM PÓ Grão seco e moído, 

Embalagem plástica com 100 g, devendo constar data de fabricação, 

validade. Katalyn 

Pct 40 3,63 145,20 

77 

3541 - POLPA DE FRUTAS INTEGRAL - SABORES DIVERSOS 

selecionada, 100% de polpa sabor acerola, alimento sem 

conservante, não alcoólico e não fermentado, isento de 

contaminação - distribuída por estabelecimento com registro no 

mapa em embalagem plástica, transparente, atóxica. Sabor da Serra 

KG 5.300 5,89 31.217,00 

78 
1497 - PREPARO EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU TIPO 

NUTRILON OU SIMILAR 230G Cremogema 
Pct 330 3,83 1.263,90 

79 

3542 - PROTEÍNA (TEXTURIZADA) DE SOJA  Deverá se apresentar 

em forma de grânulos de coloração caramelada, obtida por 

processamento tecnológico adequado, sem sujidades ou materiais 

estranhos, próprio para uso em preparações alimentícias, O produto 

deverá ser isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos e/ou 

fragmentos animais ou vegetais ou outras sujidades e de infestação 

de insetos vivos. Sabor suave. Saco plástico atóxico, transparente, 

resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1kg (um 

quilograma), contendo as seguintes informações, impressas na 

própria embalagem ou em etiqueta impermeável Validade de no 

mínimo 6 meses.  Camil 

KG 550 5,10 2.805,00 

80 1246 - PÃO TIPO CACHORRO QUENTE 50G Da Casa UND 2.000 0,48 960,00 

81 

3543 - QUEIJO COALHO Semi gordo, consistência branda, macia, 

cor esbranquiçada, de primeira qualidade, resfriado (temperatura não 

pode ser superior a 8° c), embalagem em torno de 1 kg, com 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. 

Sertão Jucurutu 

KG 200 28,95 5.790,00 

82 1532 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO Biana KG 200 29,37 5.874,00 

83 1556 - RAPADURA 500G Tiangua UND 60 3,95 237,00 

84 

3546 - SAL MOÍDO IODADO Ingredientes: cloreto de sódio, iodo, 

além de cálcio, magnésio e outros.Com registro no M.S/M.A. 

Embalagem primária plástica, resistente e transparente com solda 

íntegra. Belosal 

KG 200 0,74 148,00 

86 

3549 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750ML Aspecto -Líquido, límpido, 

incolor, isento de partículas suspensas. Odor -  Acético, 

característico de vinagre. Fermentado acético de álcool potável, 

conservante e água.  Marinar 

UND 440 1,49 655,60 

87 

3535 - ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML Embalagem sem 

amassaduras, entregues em caixas de papelão resistentes, com 20 

unidades. Registro no Ministério da Saúde. Produto não derivado de 

soja transgênica. Validade mínima de 01 ano. Concordia 

UND 470 8,21 3.858,70 

88 
1462 - ARROZ VERMELHO LONGO FINO T-1 EMBALAGEM DE 

1KG Grão Ideal 
KG 500 4,80 2.400,00 

91 1529 - REPOLHO VERDE DE PRIMEIRA IN NATURA In Natura UND 460 4,30 1.978,00 

Total 349.188,35 

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

 
3.1. ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
4.1. Não 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 de 12/04/2021, não 

podendo ser prorrogada. 
 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  
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6.1. 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). 

6.2. 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. 

6.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.4.1. 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 

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
6.5. 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. 

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
6.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 
6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 
6.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
6.7. 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. 

6.8. 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: 

6.8.1. por razão de interesse público; ou 
6.8.2. a pedido do fornecedor.  

 
7. DAS PENALIDADES 

 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 
7.1.1. 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, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 
10.024/19 e do art. 49, §1º do Decreto Municipal nº 048/2020.  

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 e art. 4º, inciso VI, do Decreto Municipal n.º 049/2020), 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, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013 e art. 5º, § 1º do Decreto Municipal 
nº 048/2020). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no art. 19 do Decreto Municipal nº 048/2020, 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 7892/13. 

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, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços. 

 
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. 
 
Viçosa, Rio Grande do Norte, 12/04/2021. 
 
 
ASSINATURAS: 
 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA 
CNPJ/MF nº 08.158.198/0001-48 

Victor Ramon Alves 
Prefeito 

CPF n.º 076.357.754-56 
 
 

 
FUTURA CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI 

CNPJ: 08.349.459/0001-07 
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