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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2021 - 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) TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 31.877.045/0001-
72, com sede na R TIRADENTES, 19, CENTRO, Lucrécia/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$) 

1 1561 - ABACAXI DE 1ª QUALIDADE IN NATURA In 

Natura UND 400 2,60 1.040,00 

3 
3472 - ACEROLA IN NATURA, DE 1° QUALIDADE Nova, 

sã, limpa. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 

kg. Validade semanal.  In Natura 
KG 200 2,98 596,00 

27 

3495 - CEBOLA BRANCA DE 1ª QUALIDADE.  Tamanho 

médio, nova, sã, de 1ª qualidade. Em embalagem 

resistente, com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. 

Validade quinzenal.  In Natura 

KG 600 2,29 1.374,00 

28 

3496 - CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE.  Tamanho 

médio, nova, sã, de 1ª qualidade. Em embalagem 

resistente, com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. 

Validade quinzenal.  In Natura 

KG 800 2,29 1.832,00 

30 
3498 - CENOURA FRESCA 1ª QUALIDADE KG 

Tamanho médio, nova, de primeira qualidade, sem folhas, 

limpa. Embalagem resistente com peso entre 1 e 4 kg, 

KG 1.000 2,17 2.170,00 
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validade semanal com etiqueta e peso. Validade semanal. 

In Natura 

43 

3510 - FEIJÃO VERDE IN NATURA Embalados em sacos 

plásticos transparentes e embalagem de 1 kg, de 1º 

qualidade, isentos de matéria terrosa, pedras, fungos ou 

parasitas, livre de umidade, fragmentos ou corpos 

estranhos. In Natura 

KG 300 8,76 2.628,00 

48 
3515 - GOIABA DE 1ª QUALIDADE Grau médio de 

amadurecimento, unidades médias, com no máximo 5 kg. 

Validade semanal.  In Natura 
KG 600 2,17 1.302,00 

57 
3523 - MANGA IN NATURA Nova, de primeira qualidade, 

tamanho médio, limpo, grau médio de maturação validade 

semanal. In Natura 
KG 300 2,06 618,00 

60 
3528 - MARACUJÁ IN NATURA Nova, de primeira 

qualidade, tamanho médio, limpo, grau médio de 

maturação validade semanal.  In Natura 
KG 600 3,94 2.364,00 

64 
5081 - MAÇÃ IN NATURA Nova, de primeira qualidade, 

tamanho médio, limpo, grau médio de maturação, 

validade semanal  In Natura 
KG 300 4,90 1.470,00 

Total 15.394,00 
 

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  
 

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: 
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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. 
 

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. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS SERVICOS E COMERCIO EIRELI 

CNPJ: 31.877.045/0001-72 
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