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IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2019 
 

O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.204.497/0001-
71, com sede na Rua Capitão José da Penha, S/N, Centro, Extremoz/RN CEP: 59.575-000, neste ato 
representado pelo Secretário Geral do Município, o Sr. RONNIE PETERSON CASTRO DE ANDRADE, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF: 876.805.724-53, residente e domiciliado na Avenida da Praia, nº. 104, 
Redinha Nova, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de 
Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 09/2019, 
cujo objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição gêneros alimentícios, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às 
partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, 
pelo Decreto Municipal nº 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 e segundo as cláusulas e condições 
seguintes:  
 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, cujas especificações, preço(s), 
quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Planejamento, Administração, Finanças e Informação, 
localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS 
PARTICIPANTES:  
 

 Gabinete do Prefeito – Secretaria de Governo;    

 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;    

 Secretaria Municipal de Saúde;    

 Secretaria Municipal de Agricultura;    

 Secretaria Municipal de Tributação;    

 Secretaria Municipal de Educação e Cultura;   

 Secretaria Municipal de Assistência Social;    

 Secretaria Municipal de Turismo e Eventos;    

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;   

 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano;    

 Secretaria Municipal de Articulação;    

 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;   

 Secretaria Municipal de Defesa e Patrimônio Público;    

 Secretaria Municipal de Pesca;    

 Secretaria Municipal de Habitação;    

 Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Convênios;   

 Secretaria Extraordinária de Regularização Previdenciária do Município;    
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no Decreto Municipal nº 004/2019.  
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Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  
a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, o preço, os 

quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)  Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;  
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 
Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessário ao fornecimento pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Serviços;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:  

a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
c) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
d) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 
convocação;  

b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
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f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 
de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  

g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
assinatura da presente ARP;  

i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  

j)  Pagar, pontualmente, aos Prestadores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos materiais 
entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade 
solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 

Fornecedor: C TRAJANO PINTO MENDONCA 

CNPJ: 05.909.473/0001-20 Telefone: 84+988267016_ Email:  

Endereço: SITIO SANTO ANTONIO, 0 , ZONA RURAL, Assú/RN, CEP: 59650-000 

Representante: Claudilene Trajano Pinto Mendonça - CPF: 046.927.154-05 

Item Descrição Marca 
Unid. 

Medida 
Preço Unit.(R$) 

21 0002632 - Polpa de Frutas-POLPA DE 
FRUTA, congelada, cheiro e sabor próprio, 
com embalagem própria e resistente sabores: 
cajá, caju, acerola, abacaxi, goiaba, manga, 
maracujá. Selecionada, isenta de 
contaminação. A embalagem deverá ser de 1 
Kg e conter a validade de no mínimo 06 a 01 
ano, com os registros obrigatórios do 
ministério competente. Deverá ser entregue 
em carro refrigerado. 

PURO 
SABOR 

KG 3,10 

57 0006578 - Banana Pacovan ou Prata: Em 
pencas de 1ª qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, firme e intacta, tamanho medio a 
grande, sem danos físico e mecânico 
proveniente do manuseio e/ou transportes, 
acondicionadas em penca avulsas. 

IN 
NATURA 

KG 2,00 

 
Art. 9º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  
 

a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  
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§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 10°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  
 
Art. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
 
Art. 12. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
 
Art. 13. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  

 
Art. 14. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 
cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

 
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

 
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
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Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
 
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e 

aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 

impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato 
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a 
perfeita execução contratual.  

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  
 
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 ou legislação vigente à 
época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
Extremoz/RN, 11 de dezembro de 2019. 

 
_______________________________________ 

Ronnie Peterson Castro de Andrade 
Secretário Geral do Município 

CPF: 876.805.724-53 
 

_____________________________________ 
C Trajano Pinto Mendonça 
CNPJ: 05.909.473/0001-20 

Claudilene Trajano Pinto Mendonça 
CPF: 046.927.154-05 

 
 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2019 
 

O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.204.497/0001-
71, com sede na Rua Capitão José da Penha, S/N, Centro, Extremoz/RN CEP: 59.575-000, neste ato 
representado pelo Secretário Geral do Município, o Sr. RONNIE PETERSON CASTRO DE ANDRADE, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF: 876.805.724-53, residente e domiciliado na Avenida da Praia, nº. 104, 
Redinha Nova, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de 
Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 09/2019, 
cujo objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição gêneros alimentícios, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às 
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partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, 
pelo Decreto Municipal nº 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 e segundo as cláusulas e condições 
seguintes:  
 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, cujas especificações, preço(s), 
quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Planejamento, Administração, Finanças e Informação, 
localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS 
PARTICIPANTES:  

 Gabinete do Prefeito – Secretaria de Governo;    

 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;    

 Secretaria Municipal de Saúde;    

 Secretaria Municipal de Agricultura;    

 Secretaria Municipal de Tributação;    

 Secretaria Municipal de Educação e Cultura;   

 Secretaria Municipal de Assistência Social;    

 Secretaria Municipal de Turismo e Eventos;    

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;   

 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano;    

 Secretaria Municipal de Articulação;    

 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;   

 Secretaria Municipal de Defesa e Patrimônio Público;    

 Secretaria Municipal de Pesca;    

 Secretaria Municipal de Habitação;    

 Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Convênios;   

 Secretaria Extraordinária de Regularização Previdenciária do Município;    
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no Decreto Municipal nº 004/2019.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)  Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;  
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 
Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessário ao fornecimento pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Serviços;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
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f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 
presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:  

e) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
f) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
g) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
h) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 
convocação;  

b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  

j)  Pagar, pontualmente, aos Prestadores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos materiais 
entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade 
solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
Art. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 

Fornecedor: F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP  

CNPJ: 70.026.240/0001-40 Telefone: (84) 3206-0745  Email: flaviocdw@hotmail.com 

Endereço: AV CAP MOR GOUVEIA , 3500 MP IX BOX 06 , LAGOA NOVA , NATAL/RN, CEP: 59070-400 

Representante: Flávio Carvalho Dantas Wanderley - CPF: 466.189.454-53 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Preço 
 Unit.(R$) 
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2 0001516 - Açúcar refinado –AÇUCAR REFINADO, 
contendo sacarose, peneirado, originário do suco da cana, 
livre de fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas 
e detritos animais e vegetais, contendo aproximadamente 
99,2% de Glicídios, rotulada de acordo com a legislação 
vigente. Embalagem de 1 Kg. Validade mínima de 6 
meses. 

ALEGRE KG 2,34 

3 0002622 - LEITE EM PÓ, PACOTES DE 200G- integral 
instantâneo, contendo no mínimo 26% de gorduras, 
embalado em pacotes plásticos aluminizados, limpos não 
violados, resistentes, que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo, contendo no mínimo 
200g. Acondicionados em fardos lacrados ou 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 e número do registro. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

ITALAC PCT 4,24 

35 0002608 - Arroz parbolizado tipo 1- longo fino, constituídos 
de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, 
isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem de 1 
kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, 
não violados, resistentes que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo acondicionados em 
fardos lacrados. 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 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

FAZENDA KG 3,05 

37 0002620 - Feijão Preto Tipo I, novo, de primeira qualidade, 
constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de 
grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, 
resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

CURIMATAÚ KG 4,35 

38 0002654 - Pó para canjiquinha, a base de milho, em 
embalagem de 200g 

VITAMILHO Und. 2,99 

44 0002623 - Macarrão tipo espaguete, vitaminado, cor 
amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo 
especial, ovos, e demais substâncias permitidas, isenta de 
corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitida umidade 
máxima 13%. Embalagem de 500g, em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes 
que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo acondicionados em fardos lacrados. 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 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. 

GOSTOSO PCT 1,86 

46 0005534 - Bebida Láctea- Sabores variados, com 
consistência cremosa ou líquida, acondicionada 
embalagem de saco plástico. UHT. Ingredientes 
obrigatórios: leite pasteurizado; soro de queijo pasteurizado 
e desnatado, açúcar, polpa de fruta, fermento lácteo, e 
estabilizantes. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade 
do produto, número do registro no Ministério da 

BATBOM LT 2,31 
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Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de 
entrega. Embalagem com 1 L  

70 0006815 - LIMÃO – In Natura, 1ª qualidade - peso médio 
60 g, casca lisa livre de fungos. Deverá ser transportados 
em carros higienizados em temperatura ambiente. 

CEASA KG 2,79 

76 0006768 - CARNE BOVINA ACÉM KG Especificações: 
congelada em peças, com no máximo 3% de água, 10% de 
gordura e 3% aponevroses, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens. 
Embalagem a vácuo, em saco plástico transparente e 
atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do 
produto até o momento do consumo. Em pacotes de 1kg, 
acondicionados em caixas lacradas de 10kg. Na 
embalagem devem constar 

ALIMENTI 
COM SABOR 

KG 13,66 

97 0006786 - DOCE DE BANANA tipo bananada 500g POTENGI BEM 5,95 

107 0006745 - ARROZ INTEGRAL TIPO 1, 1 KG 
Especificações: longo fino tipo 1, constituído de grãos 
inteiros, isento de sujidades, materiais estranhos, toxinas, 
parasitas e larvas, com rendimento após o cocção de no 
mínimo 2,9 vezes. Pacotes transparentes com identificação 
do produto e peso líquido de 1Kg, acondicionados em 
fardos de plástico resistente, de 15 a 30kg, com data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses, a 
partir da data do recebimento, com registro do Ministério de 
Agricultura 

CHINÊS KG 4,00 

117 0006784 - CREME DE LEITE Origem animal, embalado em 
tetrapack, limpa, não amassada, não estufada, resistente. 
Embalagem de 200 g.  

LEITBOM CX 1,91 

120 0006787 - DOCE DE GOIABADA tipo goiabada 500g POTENGI BEM 3,40 

127 0006795 - FEIJÃO BRANCO TIPO 1, KG Especificações: 
novo, grão inteiro, aspecto brilhoso, liso, isenta de matéria 
terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e 
livre de umidade; em pacotes de 1Kg, acondicionados em 
fardos de 30kg; data de fabricação e prazo de validade de 
no mínimo 12 meses, com registro no Ministério da 
Agricultura 

CURIMATAÚ KG 4,87 

128 0006796 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, KG Especificações: 
novo, grão inteiro, aspecto brilhoso, liso, isenta de matéria 
terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e 
livre de umidade; em pacotes de 1Kg, acondicionados em 
fardos de 30kg; data de fabricação e prazo de validade de 
no mínimo 12 meses, com registro no Ministério da 
Agricultura 

NOSSO 
GRÃO 

KG 5,30 

147 0006846 - RAPADURA, acondicionado em porções 
individuais, em papel celofane, Transparente, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado. 

VALE 
VERDE 

PCT 4,69 

148 0006847 - REFRIGERANTE DIVERSOS SABORES 
(COLA, LARANJA, UVA, GUARANÁ, LIMÃO). Embalagem 
plástica, transparente, de boa qualidade, com açúcar em 
sua composição, constando identificação do produto, 
inclusive classificação e a marca, nome e endereço do 
fabricante e a data de fabricação, validade mínima 6 
meses. 2.000ml 

DORE GRF 5,57 

159 0001534 - Tempero completo in natura – Concentrado de 
Ingredientes básicos:em pó, tipo cominho, sem a presença 
dfe insujidades, com dizeres de rotulagem, contendo 
informações dos ingredientesEmbalagem 500ml. 

REGINA UND 2,63 

165 0002656 - Biscoito Recheado – Composição Básica: VITAMASSA Caixa 29,42 
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farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e 
outras substâncias permitidas, acondicionado e saco 
plástico impermeável, fechado, reembalado em caixa de 
papel vedada, cx 40x65g com sub embalagens internas. As 
embalagens devem conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade mínima de 
seis meses a partir da data de entrega. Caixa com 30 
unidades.  

 
Art. 9º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
Art. 10°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  
Art. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
Art. 12. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
Art. 13. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  

Art. 14. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 
cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  
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a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e 

aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 

impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato 
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a 
perfeita execução contratual.  

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  

 
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  
 
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 ou legislação vigente à 
época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

Extremoz/RN, 11 de dezembro de 2019. 
 

______________________________________ 
Ronnie Peterson Castro de Andrade 

Secretário Geral do Município 
CPF: 876.805.724-53 

_____________________________________ 
F D Comércio de Alimentos Ltda-EPP 

CNPJ: 70.026.240/0001-40 
Flávio Carvalho Dantas Wanderley 

CPF: 466.189.454-53 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2019 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.204.497/0001-

71, com sede na Rua Capitão José da Penha, S/N, Centro, Extremoz/RN CEP: 59.575-000, neste ato 
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representado pelo Secretário Geral do Município, o Sr. RONNIE PETERSON CASTRO DE ANDRADE, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF: 876.805.724-53, residente e domiciliado na Avenida da Praia, nº. 104, 
Redinha Nova, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de 
Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 09/2019, 
cujo objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição gêneros alimentícios, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às 
partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, 
pelo Decreto Municipal nº 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 e segundo as cláusulas e condições 
seguintes:  
 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, cujas especificações, preço(s), 
quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Planejamento, Administração, Finanças e Informação, 
localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS 
PARTICIPANTES:  

 Gabinete do Prefeito – Secretaria de Governo;    

 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;    

 Secretaria Municipal de Saúde;    

 Secretaria Municipal de Agricultura;    

 Secretaria Municipal de Tributação;    

 Secretaria Municipal de Educação e Cultura;   

 Secretaria Municipal de Assistência Social;    

 Secretaria Municipal de Turismo e Eventos;    

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;   

 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano;    

 Secretaria Municipal de Articulação;    

 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;   

 Secretaria Municipal de Defesa e Patrimônio Público;    

 Secretaria Municipal de Pesca;    

 Secretaria Municipal de Habitação;    

 Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Convênios;   

 Secretaria Extraordinária de Regularização Previdenciária do Município;    
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no Decreto Municipal nº 004/2019.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)  Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;  
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 
Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  
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b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessário ao fornecimento pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Serviços;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:  

i) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
j) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
k) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
l) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 
convocação;  

b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  

j)  Pagar, pontualmente, aos Prestadores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos materiais 
entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade 
solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
Art. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  
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Fornecedor: H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA  

CNPJ: 22.772.312/0001-56 Telefone:  Email:  

Endereço: AV. DOUTOR JOÃO MEDEIROS FILHO, 2620 POTENGI, POTENGI, NATAL/RN, CEP: 59120-
555 

Representante: HOSTON HUGO RIBEIRO - CPF: 072.707.764-31 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Preço 
Unit.(R$) 

6 0010312 - MORTADELA MISTA - 400g ESTRELA UND 7,15 

7 0005784 - MORTADELA DE FRANGO KG ESTRELA KG 7,62 

16 0006970 - BOLACHA AMANTEIGADA PCT COM 300GR  JUCURUTU PCT 3,31 

17 0006957 - CHÁ HORTELA- CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO 
HORTELA, SABOR NATURAL, CAIXA COM 10 SACHES DE 10 
GRAMAS, CONTENDO EM SUA ROTULAGEM 
IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS, ESPECIFICAÇÃO DOS 
INGREDIENTES, INFORMAÇOES NUTRICIONAIS, MARCA DO 
FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE  

MARATÁ CX 4,50 

18 0006958 - CHÁ PRETO- CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO PRETO, 
SABOR NATURAL, CAIXACOM 10 SACHES DE 10 GRAMAS, 
CONTENDO EM SUA ROTULAGEM IDENTIFICAÇÃO DOS 
PRODUTOS, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, 
INFORMAÇOES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E 
PRAZO DE VALIDADE  

MARATÁ CX 3,42 

19 0006959 - CHÁ ERVA DOCE - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ 
DE ERVA DOCE, SABOR NATURAL, CX COM 10 SACHE DE 
10G, CONTENDO EM SUA ROTULAGEM IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E 
PRAZO DE VALIDADE  

MARATÁ CX 2,88 

20 0006960 - CHÁ CIDREIRA - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ 
DE CIDREIRA, SABOR NATURAL, CX COM 10 SACHE DE 
10G, CONTENDO EM SUA ROTULAGEM IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E 
PRAZO DE VALIDADE  

MARATÁ CX 2,68 

31 0006651 - CARNE BOVINA MOÍDA, de primeira qualidade, 
dianteira sem osso tipo paleta ou acém, congelada, sem 
manchas esverdeadas, sem pelanca, sem gordura, sem sebo, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem sujidades e ação 
de micróbios (seguir os padrões microbiológicos estabelecidos 
pela Resolução RDC nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS). A 
embalagem do produto deverá plástica, atóxica, lacrada, 
resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso 
líquido mínimo de 1KL por embalagem. As embalagens devem 
ser identificadas com o nome do produto. Deve possuir inscrição 
no SIF ou SIE. Deverá ser entregue em carro refrigerado  

BOMFIM 
SEIPOA 175 

RN 

KG 15,99 

33 0006654 - MÚSCULO BOVINO RESFRIADO-, limpa com no 
máximo 10% de gordura, não amolecida nem pegajosa, cor 
própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. 
Odor próprio e tipo de corte característico da peça, embalada a 
vácuo em sacos plásticos transparentes e atóxico, limpos e não 
violados, resistentes acondicionados em caixas lacradas que 
garantas a integridade até o momento do consumo. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
procedência, numero de lote,  

BOMFIM 
SEIPOA 175 

RN 

KG 15,40 

43 0002626 - Sal refinado- SAL, refinado, iodado, beneficiado e 
isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias 
e fragmentos de conchas.Produzido e embalado em 
conformidade com a legislação vigente, contendo informações de 
ingredientes, composição nutricional, data de fabricação, prazo 
de validade e lote. Embalagem primária: pacotes com 1kg. O 

BEIJA FLOR KG 0,65 
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produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 
meses a vencer. 

47 0006676 - Leite fluido integral, Tipo Longa Vida - Leite Uht, 
Embalagem Com 01 Litro 

BETANIA LT 3,49 

77 0006769 - CARNE BOVINA COXÃO DURO KG Especificações: 
congelada em peças, com no máximo 3% de água, 10% de 
gordura e 3% aponevroses, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de parasitas 
e larvas, deve ser isenta de cartilagens.  

BOMFIM 
SEIPOA 175 

RN 

KG 18,38 

79 0006771 - CARNE DE CHARQUE PONTA DE AGULHA KG 
Especificações: curada e seca, ponta de agulha, de 1a 
qualidade, com baixo teor de gordura, embalado à vácuo em 
pacotes de 1kg, A embalagem deve conter selo de inspeção 
federal (SIF), estadual (SIE) ou municipal (SIM), dados de 
identificação do produto, validade, fabricação. Acondicionado em 
caixa de papelão lacrada 

CHARQUE LS KG 18,49 

80 0006772 - Carne de Primeira: Alcatra cortado tipo bife, limpo e 
amaciado. Contrafilé paulista, polpa. Coxão mole, limpo. Deverá 
ser de procedência idônea, com carimbo de fiscalização do SIF, 
Ministério da Saúde ou órgão competente, transportados em 
carros fechados refrigerados, acondicionados em monoblocos ou 
caixas de papelão lacradas, embalados em sacos plásticos ou a 
vácuo, em condições corretas e adequadas de temperatura 
(congeladas: -18ºC, refrigeradas 6ºC) respeitando-se as 
características organolépticas próprias. Deverá apresentar as 
seguintes características: cor vermelho vivo, aspecto brilhante, 
cheiro suave e em estado de congelamento. 

BOMFIM 
SEIPOA 175 

RN 

KG 23,95 

81 0006773 - CARNE DE SOL DE PRIMEIRA KG Especificações: 
coxão mole, acém, sem osso, tipo carne de sol resfriada de 1 a 
qualidade, magra, sem pele, sem gordura, sem contra peso, sem 
pontas e abas, embalada a vácuo e impresso, em tinta, na 
embalagem plástica, o selo de inspeção (S.I.F, SIE ou SIM), e 
dados da origem, validade, fabricação. Acondicionado em caixa 
de papelão lacrada, com identificação do produto. 

BOMFIM 
SEIPOA 175 

RN 

KG 20,73 

82 0006782 - COSTELA BOVINA KG Especificações: congelada em 
peças, costelas magras, 10% de gordura, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens. Embalagem a 
vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, flexível e 
resistente, que garanta integridade do produto até o momento do 
consumo. Em pacotes de 1kg, acondicionados em caixas 
lacradas de 10kg. Na embalagem devem constar dados de 
identificação e informações nutricionais do produto,validade 
mínima de 30 dias a partir da data da entrega, nº do registro no 
SIF, SIE ou SIM 

BOMFIM 
SEIPOA 175 

RN 

KG 12,48 

83 0006783 - COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO KG 
Especificações: congelado com cerca de 195 a 200g cada, com 
adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio não 
amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem em saco de polietileno 
transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta 
a integridade do produto até o momento do consumo, contendo 
pacotes de 2kg, acondicionados em caixas lacradas com 10kg. 
Deverá constar na embalagem dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de 
validade, quantidade do produto, nº do registro no SIF, SIE ou 
SIM, com prazo de validade mínimo de 30 dias a partir da data 
de entrega 

BOM TODO KG 7,21 

84 0006816 - Lingüiça calabresa defumada, resfriada, de 1ª linha, 
embalada a vácuo em embalagem impermeável e amplamente 

EXCELENCIA KG 14,19 
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protegida. Dizeres de rotulagem c/ data de fabricação, prazo de 
validade, dados nutricionais e selo S.I.F. 

85 0006838 - PEITO DE FRANGO COM OSSO KG Especificações: 
congelado, com adição de água de no máximo 6%, aspecto 
próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de polietileno 
transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta 
a integridade do produto até o momento do consumo, contendo 
pacotes de 1kg, acondicionados em caixas lacradas com10kg. 
Deverá constar na embalagem dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, data de validade, 
quantidade do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM, com 
prazo de validade mínimo de 30 dias a partir da data de entrega 

BOM TODO KG 8,49 

87 0006844 - PRESUNTO COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, 
Especificações: fatiado de 1ª qualidade, embalagem original a 
vácuo, em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não 
violado, resistente. Conter os dados de identificação, 
informações nutricionais, nº de lote, quantidade de 01kg, Com 
certificação SIF/SIM ou SIE. Prazo de validade mínimo de 45 
dias 

ESTRELA KG 18,19 

88 0006845 - QUEIJO MUSSARELA KG Especificações: queijo 
fatiado de 1ª qualidade, embalagem original a vácuo, em saco 
plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente. 
Conter os dados de identificação, informações nutricionais, nº de 
lote, quantidade de 01kg, Com certificação SIF/SIM ou SIE. 
Prazo de validade mínimo de 45 dias 

BIANA KG 24,19 

90 0002630 - Patinho Bovino PCT COM 5KG- Resfriada, limpa, 
aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor: 
própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, 
odor: próprio tipo de corte: característico da peça conforme o 
padrão descrito na Portaria n° 5 de 8/11/88 e publicada no 
D.O.U. de 18/11/88, Seção I. embalada em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o momento do consumo, 
acondicionado em caixas lacradas. Serão adotados os critérios e 
padrões estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 
02/01/01,ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5. item a, publicada no 
D.O.U. Seção I em 10/01/01. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) 
dias a partir da data de entrega na unidade requisitante kg 

BOMFIM 
SEIPOA 175 

RN 

KG 22,92 

91 0005779 - LINGUIÇA DE FRANGO KG PERDIGAO KG 14,15 

92 0005780 - LINGUIÇA TOSCANA KG PERDIGAO KG 11,69 

100 0006821 - Maionese, embalagem com 500g, dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informação 
dos ingredientes e composição nutricional. 

VIGOR PCT 4,68 

102 0005560 - Amido de milho: Embalado em papel limpo, não 
violado, resistente a acondicionamento em caixa de papelão, que 
garantam a integridade do produto até o momento de consumo. 
A embalagem deverá contem externamente os dados de 
identificação, procedência , informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. deverá apresentar validade mínima 
de 06 meses a partir da data de entrega. pacote de 200g.  

UNIAO UND 2,09 

110 0006759 - BOLDO EM FOLHA DESIDRATADO pct c/10G KITANO PCT 2,65 

111 0006762 - CALDO DE CARNE, Matéria prima de boa qualidade; 
constituído basicamente de carne de boi desidratado, liofilizado, 
sal, amido de milho, gordura vegetal, condimentos. Embalagem 

KITANO UND 9,34 
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caixa com 24X19 

112 0006763 - CALDO DE GALINHA, Matéria prima, limpa e de boa 
qualidade; constituído basicamente de carne de galinha 
desidratada, liofilizado sal, amido de milho, gordura vegetal, 
condimentos.Embalagem caixa com 24X19 

KITANO CX 9,30 

113 0006764 - CAMOMILA DESIDRATADO pct c/5G LESNEM PCT 2,54 

114 0006765 - CANELA EM PAU PCT C/20g KITANO PCT 2,79 

115 0006766 - CANELA EM PÓ SEM AÇUCAR 40g KITANO PCT 3,91 

116 0006767 - CANJIQUINHA DE MILHO - amarela, tipo 1, 
embalada em pacote plástico transparente resistente de 500g. 
Rótulo com prazo de validade/lote bem visível e informação 
nutricional.  

YOKI CX 5,48 

118 0006785 - CURCUMA EM PÓ C/50g LESNEM PCT 13,59 

119 0005676 - CURRY EM PÓ 50G LESNEM PCT 5,19 

121 0006789 - ERVILHA EM CONSERVA, Acondicionada em 
recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 200g de peso liquido drenado. 

SO FRUTA UND 2,05 

122 0005714 - FARINHA DE AVEIA CX 200G APTI CX 3,29 

126 0006794 - FARINHA LACTEA PCT 200G NESTLE PCT 3,72 

131 0006802 - Gelatina comum em pó, sabor abacaxi, caixa com 
35g.  

SOL CX 0,97 

132 0006803 - Gelatina comum em pó, sabor amora, caixa com 35g.  SOL CX 0,95 

133 0006804 - Gelatina comum em pó, sabor cereja, caixa com 35g SOL CX 1,09 

134 0006805 - Gelatina comum em pó, sabor framboesa, caixa com 
35g. 

SOL CX 1,14 

135 0006806 - Gelatina comum em pó, sabor morango, caixa com 
35g. 

SOL CX 0,96 

136 0006817 - LOURO EM FOLHA DESIDRATADO pct c/12G KITANO PCT 4,25 

139 0006825 - MARGARINA VEGETAL SEM SAL EMBALAGEM 
500G Especificações: cremosa, com sal, no mínimo 65% de 
lipídeos e 0% de gorduras trans, embalada em potes de plástico 
de 500g, enriquecida de vitaminas; apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores; 
embalagem primária com identificação do produto, especificação 
dos ingredientes, informação nutricional, prazo de validade, peso 
líquido e rotulagem de acordo com a legislação 

BOM SABOR UND 4,41 

143 0006834 - ORÉGANO FOLHA DESIDRATADO pct c/100G KITANO PCT 4,67 

146 0006841 - PIMENTA DO REINO MOÍDA 50g KITANO PCT 2,72 

149 0006852 - ROSQUINHA INTEGRAL SEM LACTOSE PCT 200 gr VITÃO PCT 6,79 

152 0002670 - Pirulito Sortidos (pacotes com 50 unidades) SAMS PCT 8,86 

153 0002669 - Pipoca Pequena Salgada pct c/20 und. BOKUS PCT 13,79 

156 0002676 - DOCE EM PASTA, SABOR DE FRUTAS, 100% 
PURO, TEXTURA HOMOGÊNEA, UNIDADE 4,00 PASTA 
COMPACTA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL 
DE FÁBRICA, REG ISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PO TE 
DE 400G 

DANTAS Und. 8,56 

157 0002671 - Bala Doce, Dura, Sortida, Pacote com 01 quilo SAMS PCT 21,34 

161 0002682 - Chocolate Ao Leite em Barra 1Kilo para fins 
alimentícios. 

NESTLE Und. 20,24 

162 0002683 - Chocolate Meio Amargo em Barra 1kilo para fins 
alimentícios  

NESTLE Und. 26,19 

 
Art. 9º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
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c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
Art. 10°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  
Art. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
Art. 12. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
Art. 13. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  

Art. 14. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 
cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  

http://www.extremoz.rn.gov.br/


19 
ANO X – Nº 2111 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE JANEIRO DE 2020 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e 

aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 

impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato 
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a 
perfeita execução contratual.  

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  

 
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  
 
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 ou legislação vigente à 
época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

Extremoz/RN, 11 de dezembro de 2019. 
_______________________________________ 

Ronnie Peterson Castro de Andrade 
Secretário Geral do Município 

CPF: 876.805.724-53 
 

_____________________________________ 
H & G Industria de Alimentos Ltda 

CNPJ: 22.772.312/0001-56 
Hoston Hugo Ribeiro 
CPF: 072.707.764-31 

 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2019 
 

O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.204.497/0001-
71, com sede na Rua Capitão José da Penha, S/N, Centro, Extremoz/RN CEP: 59.575-000, neste ato 
representado pelo Secretário Geral do Município, o Sr. RONNIE PETERSON CASTRO DE ANDRADE, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF: 876.805.724-53, residente e domiciliado na Avenida da Praia, nº. 104, 
Redinha Nova, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de 
Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 09/2019, 
cujo objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição gêneros alimentícios, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às 
partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, 
pelo Decreto Municipal nº 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 e segundo as cláusulas e condições 
seguintes:  
 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, cujas especificações, preço(s), 
quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
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Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Planejamento, Administração, Finanças e Informação, 
localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS 
PARTICIPANTES:  
 

 Gabinete do Prefeito – Secretaria de Governo;    

 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;    

 Secretaria Municipal de Saúde;    

 Secretaria Municipal de Agricultura;    

 Secretaria Municipal de Tributação;    

 Secretaria Municipal de Educação e Cultura;   

 Secretaria Municipal de Assistência Social;    

 Secretaria Municipal de Turismo e Eventos;    

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;   

 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano;    

 Secretaria Municipal de Articulação;    

 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;   

 Secretaria Municipal de Defesa e Patrimônio Público;    

 Secretaria Municipal de Pesca;    

 Secretaria Municipal de Habitação;    

 Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Convênios;   

 Secretaria Extraordinária de Regularização Previdenciária do Município;    
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no Decreto Municipal nº 004/2019.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)  Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;  
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 
Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessário ao fornecimento pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Serviços;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


21 
ANO X – Nº 2111 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE JANEIRO DE 2020 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:  

m) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
n) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
o) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
p) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 
convocação;  

b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  

j)  Pagar, pontualmente, aos Prestadores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos materiais 
entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade 
solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
Art. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 

Fornecedor: NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 

CNPJ: 12.130.507/0001-49 Telefone: (84) 3206-0745 
Email: 
novorumodist2017@hotmail.com 

Endereço: Avenida Mário Henrique Mafra, 0 LOJA 03, Parque Capibaribe, São Lourenço da Mata/PE, CEP: 
54720-001 

Representante: João Batista da Silva - CPF: 920.947.674-34 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Preço 
Unit.(R$) 

1 0002657 - Café – Torrado e Moído, procedente de grãos 
sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em 
pacote aluminizado alto vácuo, íntegro resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter 

BOA VIAGEM PCT 3,97 
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externamente os dados de identificação e procedência, 
número de lote, data de fabricação, quantidade do 
produto, selo de pureza ABIC e atender as 
especificações técnicas da NTA 44 do Decreto Estadual 
n.º 12486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6(seis) 
meses a partir da data da entrega. Embalagem 250g. 

5 0001542 - OVOS – Ovos tipo extra, tipo A branco, 
íntegro, livre de sujidades, com peso médio de 50g, 
embalagem com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e validade como também o 
peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério 
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, Bandeja 30 
(und) 

ENAVIS Bd 10,40 

8 0002621 - Flocão de Milho – FLOCÃO DE MILHO pré – 
cozido, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, 
isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 
500g, limpa não violada, resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo. Esta 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
ser acondicionado em fardos lacrados. O produto deverá 
ainda apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. 

TIA BETA PCT 0,94 

9 0002660 - Goma de Tapioca fresca – primeira qualidade, 
lavada e peneirada, livre de impurezas. Embaladas e 
saco plástico resistente e transparente, contendo nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. Pacote com 1kg. 

PRATA FINA KG 5,21 

11 0001575 - ÓLEO DE SOJA, refinado de acordo com 
padrões legais, de 1ª qualidade, embalagem plástica de 
900ml, contendo dados de identificação e procedência, 
informações de ingredientes, composição nutricional, 
data de fabricação, prazo de validade e lote. Validade 
mínima de 10 meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

SOYA UND 4,40 

12 0002627 - Sardinha em lata -Sardinha pré-cozida em 
conserva, elaborada com produto eviscerado, livre de 
cauda e cabeça. Possui óleo de soja como líquido de 
cobertura. O produto é elaborado com matéria-prima em 
perfeitas condições higiênico-sanitárias, submetido a 
processos tecnológicos adequados e esterilizado 
comercialmente. Todo o processo é inspecionado pelo 
Serviço de Inspeção Federal – SIF/DIPOA. Embalagem 
125g. 

88 Lata 2,82 

13 0002617 - Extrato de Tomate-Concentrado, isentos de 
peles e sementes, acondicionado em recipiente de folha 
de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e 
limpo, com tampa à vácuo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega, peso aproximado 340g 

XAVANTE UND 1,68 

14 0002611 - Biscoito salgado tipo cream cracker- 
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, com 
composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, água, sal e demais substâncias 

VITAMASSA PCT 2,45 
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permitidas.Acondicionada em pacotes de polipropileno, 
atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e 
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 06 meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

15 0001567 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAISENA 
com composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias 
permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, 
atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 
400g06(seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

VITAMASSA UND 2,41 

23 0000502 - COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 
CAPACIDADE 50ML, COM 100 UNIDADES 

COPOBRAS UND 2,07 

26 0007193 - biscoito doce tipo rosquinha-biscoito doce tipo 
rosquinha, com composição básica: farinha de trigo, 
gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais 
substâncias permitidas.Acondicionada em pacotes de 
polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no 
mínimo 400g e 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 06 meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

VITAMASSA KG 2,95 

27 0006647 - CHUCHU - de 1ª qualidade, tamanho e 
coloração uniforme, fresco, compacto e firme, sem lesões 
de origem rachaduras e cortes, sem donos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseios e transporte, devendo 
ser bem desenvolvido 

IN NATURA KG 1,69 

28 0006677 - Alho-ALHO - bulbo inteiro, nacional, boa 
qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de 
sujidades, parasitas e larvas 

IN NATURA KG 10,44 

29 0002643 - Batata Inglesa- BATATA INGLESA - lavada 
lisa, de 1ª qualidade, comum especial, lavada, tamanho 
grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos, 
tamanho médio a grande, íntegra, consistência firme, 
casca lisa, sem indícios de germinação e livre de fungos. 

IN NATURA KG 4,24 

30 0002644 - Beterraba- BETERRABA - lavada lisa de 
primeira compacta e firme sem lesões de origem física ou 
mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda. 

IN NATURA KG 2,49 

32 0005549 - Peito de Frango congelado sem osso -
Apresentar-se congeladas, livre de parasitos e de 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em 
porções individuais em saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto. Acondicionado em caixas 
lacradas. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro no Ministério 
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 30 

MAURICEA KG 11,99 
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(trinta) dias a partir da data de entrega. Kg 

34 0002606 - Achocolatado em pó - ACHOCOLATADO em 
pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em 
pó solúvel, açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. 
Constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou 
farinha de qualquer tipo, sujidades e materiais estranhos, 
admitindo teor de umidade máxima de 3%. 
Acondicionado em pacote íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. Contendo aproximadamente 
400g de peso líquido. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega na unidade requisitante. 

CHOCOMIL PCT 3,39 

36 0002609 - Arroz Branco tipo I, não parbolizado, polido, 
classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra 
corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, 
incolor, capacidade de 1kg em plástico atóxico, 
termosoldado. Isento de mofo, de odores es tranhos e de 
substâncias nocivas (Não apresentar manchas escuras, 
brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor 
ardido). Selecionados eletronicamente grão em grão. A 
embalagem secundária deve ser fardo termossoldado, 
resistente, suportando o transporte sem perder sua 
integridade, totalizando peso líquido de 30Kg. Validade: 
mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes do vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas.  

PANELAÇO KG 2,49 

42 0006666 - BISCOITO INTEGRAL: Pacotes de 400g VITAMASSA PCT 2,67 

45 0002616 - COLORIFICO - EM PÓ fino homogêneo, 
obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados 
e moídos, de coloração amarela, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos e a 
sua espécie, acondicionado em saco pacotes plásticos 
de 100g.  

SABORMIL PCT 1,58 

48 0006573 - Aveia em flocos finos – Embalada em material, 
limpo, não violada, resistente e acondicionada em caixas 
de papelão, lata de alumínio limpa, isenta de ferrugem, 
não amassada, resistente ou em pacote plástico 
transparente, limpo e resistente que garanta a integridade 
do produto. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. 
Deverá apresentar validade mínima de 06(seis) meses a 
partir da data de entrega. Embalagem de 500g. 

QUAKER Unid 5,58 

49 0006577 - Cenoura: Sem folhas, de 1ª qualidade, 
tamanho médio a grande, integra, uniforme sem 
ferimentos ou defeito, frenca, sem partes com morfo ou 
amolecida, consistência firme, casca lisa, sem indicios de 
germinação, sem corpo estranho ou terra aderida á 
superfice externa. 

IN NATURA KG 3,75 

50 0002636 - Cebola-CEBOLA BRANCA SECA – de 1ª 
qualidade, sem rama, fresca compacta e firme sem 
lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e 
cortes sem manchas com tamanho médio e coloração 
uniforme, isenta de sujidades parasitas e larvas. 

IN NATURA KG 2,69 

56 0006810 - JERIMUM LEITE - In Natura, de 1ª qualidade; 
peso médio de 1kg integro, consistência firme; casca livre 
de fungos. Deverá ser transportados em carros 

IN NATURA` KG 2,60 
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higienizados em temperatura ambiente. 

58 0006822 - MAMÃO – In Natura, de 1ª qualidade - semi 
maduro, consistência firme, tamanho de médio a grande, 
casca livre de fungos. Devem estar íntegras, sem traço 
de descoloração ou manchas. Deverá ser transportados 
em carros higienizados em temperatura ambiente. 

IN NATURA KG 1,73 

59 0006589 - Melão: De 1ª qualidade, fresco, com 
maturação adequada, polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvido e isento de enfermidades, parasitas e 
larvas. livres de sujidades, sem danos físicos e de 
colheita recente. 

IN NATURA KG 1,79 

60 0006588 - Melancia: Fruta fresca, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, com 
caracteristica organolepticas (cor, sabor e textura) propria 
da melancia. 

IN NATURA KG 1,42 

61 0001547 - ABACAXI: fruto fresco com condições e 
características integrais de tamanho médio, de primeira 
qualidade, fresco, limpo, coração uniforme, apresentando 
tal grau de maturação, sem apresentar lesões físicas 
e/ou biológicas. 

IN NATURA UND 1,79 

62 0006591 - Macaxeira: de 1ª qualidade, tipo rosa, aspecto 
alongado com cheiro e sabor proprio da macaxeira, com 
cozimento garantido, campacta e firme. isenta de material 
como terra, parasitas e morfo, deve estar firme sem 
partes amolecidas, sem folhas e talos. 

IN NATURA KG 2,65 

63 0006741 - ALFACE – In Natura, 1ª qualidade; - com 
folhas integras, livres de fungos; transportadas em sacos 
plásticos transparentes de primeiro uso. Devem estar 
frescas, íntegras, sem traço de descoloração ou 
manchas, . Deverá ser transportados em carros 
higienizados em temperatura ambiente. 

IN NATURA UND 1,81 

67 0006775 - CEBOLA ROXA – In Natura, 1ª qualidade - 
tamanho de médio a grande; - casca integra sem fungos, 
consistência firme, embalada adequadamente. Deverá 
ser transportados em carros higienizados em temperatura 
ambiente. 

IN NATURA KG 4,76 

68 0006807 - GOIABA - 1ª qualidade - peso médio 60g, 
casca lisa livre de fungos. Devem estar frescas, íntegras, 
sem traço de descoloração ou manchas. Deverá ser 
transportados em carros higienizados em temperatura 
ambiente. 

IN NATURA KG 6,85 

72 0006823 - MARACUJÁ - In Natura, de 1ª qualidade - 
semi maduro, consistência firme, tamanho de médio a 
grande, casca livre de fungos. Devem estar íntegros. 
Deverá ser transportados em carros higienizados em 
temperatura ambiente. 

IN NATURA KG 4,00 

74 0006849 - REPOLHO BRANCO – In Natura, de 1ª 
qualidade - isento de fungos e sujidade. Deverá ser 
transportados em carros higienizados em temperatura 
ambiente. 

IN NATURA KG 3,00 

75 0006850 - REPOLHO ROXO – In Natura, de 1ª qualidade 
- isento de fungos e sujidade. Deverá ser transportados 
em carros higienizados em temperatura ambiente. 

IN NATURA KG 3,88 

78 0006770 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE KG 
Especificações: congelada em peças, com no máximo 
3% de água, 10% de gordura e 3% aponevroses, cor 
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve ser 
isenta de cartilagens. Embalagem a vácuo, em saco 
plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que 

KADÃO KG 18,50 
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garanta integridade do produto até o momento do 
consumo. Em pacotes de 1kg, acondicionados em caixas 
lacradas de 10kg. Na embalagem devem constar dados 
de identificação e informações nutricionais do 
produto,validade mínima de 30 dias a partir da data da 
entrega, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. 

89 0006855 - Salsicha hot dog resfriada, embalagem a 
vácuo de 3 Kg. Dizeres de rotulagem com data de 
fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo 
S.I.F. 

AVIVAR KG 5,89 

99 0006813 - LEITE DESNATADO EM PÓ PCT 200G 
Especificações: embalagem aluminizada, acondicionado 
em caixas de 10 a 20 Kg, com data de fabricação e 
validade 

ITAMBÉ PCT 4,57 

101 0006830 - MILHO VERDE EM CONSERVA, 
Acondicionado em recipiente de folha de flandres, 
íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. 
Embalagem 200 gr. 

ODERICHE PCT 1,94 

123 0006791 - FARINHA DE MANDIOCA FINA 1 
QUALIDADE KG Especificações: Farinha de mandioca 
branca, límpida, tipo 1, fina, isenta de matéria terrosa, 
pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre 
de umidade; em pacotes de 1Kg, acondicionados em 
fardos de 30kg; data de fabricação e prazo de validade 
de no mínimo 12 meses, com registro no Ministério da 
Agricultura 

ITAENGA KG 1,99 

124 0006792 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1 
QUALIDADE KG Especificações: Produto obtido a partir 
de cereal limpo, desgerminado e são, isento de matéria 
prima terrosa e em perfeito estado de conservação. Com 
aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente 
amarelada, cheiro e sabor próprios; com fermento. 
Embalagem plástica de 1kg, acondicionado em fardo de 
10kg. A embalagem deverá conter os dados de 
identificação e informações nutricionais do produto. 

R. BRANCA KG 2,99 

137 0006820 - Macarrão tipo Parafuso, pacote com 500g, 
dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de 
validade, informação dos ingredientes e composição 
nutricional. 

VITAMASSA PCT 3,17 

140 0006828 - MILHO PARA MUNGUZÁ PCT 500 gr SABORMIL PCT 1,45 

151 0006858 - VINAGRE DE ALCOOL, Com acidez de 
4,15%. Embalagem plástica, sem corantes, sem 
essências. e sem adição de açúcares. Embalagem 500 
ml 

FIGUEIRA UND 1,37 

158 0002665 - SUCO EM CAIXA – Suco industrializado, 
apresentação pronto para beber, néctar de fruta, sabores 
diversos, composto de suco e polpa de fruta 
concentrados, embalagem Treta Pack de 200 ml, 
reembaladas em caixa de papel vedadas. Prazo de 
validade mínimo de 6(seis) meses a partir data de 
entrega do produto. Caixa com 27 Unidades. 

DAFRUTA Caixa 35,97 

 
Art. 9º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
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d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 10°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  
 
Art. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
 
Art. 12. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
 
Art. 13. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  

 
Art. 14. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 
cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
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Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e 

aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 

impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato 
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a 
perfeita execução contratual.  

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  

 
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  
 
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 ou legislação vigente à 
época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
Extremoz/RN, 11 de dezembro de 2019. 

 
_______________________________________ 

Ronnie Peterson Castro de Andrade 
Secretário Geral do Município 

CPF: 876.805.724-53 
_____________________________________ 

Novo Rumo Distribuidora de Alimentos EIRELI 
CNPJ: 12.130.507/0001-49 

João Batista da Silva 
CPF: 920.947.674-34 

 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019 
 

O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.204.497/0001-
71, com sede na Rua Capitão José da Penha, S/N, Centro, Extremoz/RN CEP: 59.575-000, neste ato 
representado pelo Secretário Geral do Município, o Sr. RONNIE PETERSON CASTRO DE ANDRADE, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF: 876.805.724-53, residente e domiciliado na Avenida da Praia, nº. 104, 
Redinha Nova, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de 
Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 09/2019, 
cujo objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição gêneros alimentícios, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às 
partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, 
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pelo Decreto Municipal nº 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 e segundo as cláusulas e condições 
seguintes:  
 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, cujas especificações, preço(s), 
quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Planejamento, Administração, Finanças e Informação, 
localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS 
PARTICIPANTES:  
 

 Gabinete do Prefeito – Secretaria de Governo;    

 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;    

 Secretaria Municipal de Saúde;    

 Secretaria Municipal de Agricultura;    

 Secretaria Municipal de Tributação;    

 Secretaria Municipal de Educação e Cultura;   

 Secretaria Municipal de Assistência Social;    

 Secretaria Municipal de Turismo e Eventos;    

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;   

 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano;    

 Secretaria Municipal de Articulação;    

 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;   

 Secretaria Municipal de Defesa e Patrimônio Público;    

 Secretaria Municipal de Pesca;    

 Secretaria Municipal de Habitação;    

 Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Convênios;   

 Secretaria Extraordinária de Regularização Previdenciária do Município;    
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no Decreto Municipal nº 004/2019.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)  Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;  
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 
Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessário ao fornecimento pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Serviços;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
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f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 
presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:  

q) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
r) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
s) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
t) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 
convocação;  

b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  

j)  Pagar, pontualmente, aos Prestadores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos materiais 
entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade 
solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 

Fornecedor: NUTRIR SAUDE STORE LTDA 

CNPJ: 05.818.747/0001-75 Telefone: (84) 4008-9992  
Email: 
isabel@nutrirnatal.com.br 

Endereço: RUA ROMUALDO GALVAO, 2109 LOJA 08, COND. TRADE CENTER, BL. UNICO, LAGOA 
NOVA, NATAL/RN, CEP: 59056-165 

Representante: Luana Batista de Macedo Lacet - CPF: 010.166.004-96 
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Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Preço 
Unit.(R$) 

40 0006679 - LEITE DE SOJA EM PÓ- LIVRE DE LACTOSE, EM 
EMBALAGEM DE 400g 

Suprasoy 
Sem 

lactose 
original 

Lata 25,00 

96 0006777 - CEREAL INFANTIL DE ARROZ COM AVEIA - Cereal 
infantil com probiótico, contendo como ingredientes: Farinha pré 
cozida de trigo, milho enriquecida e arroz, contendo carbonato de 
cálcio, fosfato de sódio dibásico, premix vitamínico (Vitamina C, 
niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, B1, B6, ácido 
fólico e vitamina D,fumarato ferroso e sulfato de zinco. PCT 400G 

Mucilon 
Arroz e 
Aveia 

UND 6,36 

129 0006800 - FORMULA LACTEA INFANTIL DE PARTIDA ( 0 A 6 
MESES ) LATA 400 gr 

Nestogeno 
1 

Lata 22,93 

130 0006801 - FORMULA LACTEA INFANTIL DE SEGUIMENTO ( 6 A 
12 MESES ) LATA 400 gr 

Nestogeno 
2 

Lata 19,92 

 
 
Art. 9º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 10°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  
 
Art. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
 
Art. 12. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
 
Art. 13. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  
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Art. 14. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 
cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e 

aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 

impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato 
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a 
perfeita execução contratual.  

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  

 
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  
 
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 ou legislação vigente à 
época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  
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Extremoz/RN, 11 de dezembro de 2019. 
 

_______________________________________ 
Ronnie Peterson Castro de Andrade 

Secretário Geral do Município 
CPF: 876.805.724-53 

 
_____________________________________ 

Nutri Saude Store Ltda 
CNPJ: 05.818.747/0001-75 

Luana Batista de Macedo Lacet 
CPF: 010.166.004-96 

 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PODER LEGISLATIVO 

 

MESA DIRETORA 
 Presidente: Fábio Vicente da Silva  

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 

 2° Secretário: Renato José Barbosa Leite  
3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 
Sem atos oficiais nesta data. 
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NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

A gestão do Diário Oficial é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, que, para isso, contará com uma comissão encarregada 
de sua elaboração dentro dos princípios e normas técnicas estabelecidas, em especial neste Decreto;  
 
• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do 
DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;  
 
• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no 
prazo Máximo de 48 horas; 
  
• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do 
Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 horas da data da publicação; 
  
• O prazo previsto no caput deste Artigo poderá ser dilatado por exclusiva decisão do Chefe do Executivo Municipal, em caso de necessidade inadiável da publicação 
de documento oficial, cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração Pública ou à sociedade;  
 
• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no parágrafo anterior, a matéria será encaminhada à análise no dia 
seguinte, providenciando-se publicação na edição subsequente;  
 
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
 
• A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24 (vinte e quatro) horas 
contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria através de 
telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício, fax ou e-mail (de forma digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados 
os limites de horário.  
 
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica contendo o arquivo do documento a ser 
publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou por e-mail: diariodeextremoz@gmail.com. Lembrando que o original deverá ser 
encaminhado também para a sede do Diário Oficial; 
  
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos: 
I - em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;  
II - por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;  
III - as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do 
órgão emissor ou por seu substituto legal;  
 
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores dos responsáveis pelo envio das 
matérias;  
 
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;  
 
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não este ja no padrão acima, ou caso o CD, 
ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;  
 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu recolhimento.  
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