
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de 2021, presentes de um lado o MUNICÍPIO DE TANGARA 

– ÓRGÃO GERENCIADOR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

82.827.999/0001-01, com sede na Avenida Irmãos Picolli, 267, nesta cidade de Tangara/SC, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal e.e, resolvem registrar o(s) preço(s) da empresa: ENIO DELAZERI 

EIRELI pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.383.088/0001-17, com sede na Rua 

Égide Buselatto Susin, nº 226, Lote Recanto dos Pássaros, São Cristóvão, na cidade de Capinzal , Estado de 

Santa Catarina, devidamente representado por Enio Delazeri, inscrito no CPF sob o nº 453.533.100-63, 

doravante denominada simplesmente de FORNECEDOR para fornecimento do objeto descrito abaixo, em 

conformidade com o processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 070/2021 – Registro de Preços, 

na forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

1.1– A presente licitação tem como objeto o registro de preço a AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS 

UNIDADES ESCOLARES CRESCER E APRENDER, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

ANGELA FUGANTI, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL MARIA LUIZA OZÓRIO 

ZUMMER E CRECHE JANE MARIA ARCARI FILIPIN, conforme segue: 

 

Item Especificação Qtd. Unidad Marca 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

5 ADOÇANTE NATURAL DE MESA LÍQUIDO. SEM 
RESIDUAL AMARGO. SEM EDULCORANTES 
ARTIFICIAIS. STÉVIA NATURAL. INGREDIENTES: 
ÁGUA, EDULCORANTE NATURAL GLICOSÍDEO DE 
ESTEVIOL, CONSERVANTES BENZOATO DE SÓDIO E 
SORBATO DE POTÁSSIO E ACIDULANTE ÁCIDO 
CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EM EMBALAGENS 
DE 80 ML. 

50,000 UN     adocil 9,99 499,50 

12 ARROZ INTEGRAL EM EMBALAGENS DE 01 KG. 50,000 PCT  safra 3,79 189,50 

13 ARROZ PARBOILIZADO, LONGO, FINO, TIPO 1, 
BENEFICIADO, EM EMBALAGENS DE 5 KG. 

1.500,0 PCT   safra 13,04 19.560,00 

21 BISCOITO DOCE SABOR LEITE - INGREDIENTES: 
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E 
ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, 
AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, SORO DE LEITE 
EM PÓ, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE 
AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO E PIROFOSFATO 
ÁCIDO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE 
SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE 
FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. PACOTE DE 
370 GRAMAS 

2.500,0 PCT   
pecinini 

2,59 6.475,00 



 

 

22 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA – INGREDIENTES: 
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E 
ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, 
AMIDO, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, SORO DE LEITE 
EM PÓ, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE 
AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, 
EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, 
AROMATIZANTES, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, 
MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE 
SÓDIO. PACOTE DE 370 GRAMAS 

2.500,0 PCT  pecinini 2,49 6.225,00 

25 BISCOITO SALGADO AGUA E SAL - INGREDIENTES: 
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E 
ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, SAL, AÇÚCAR 
INVERTIDO, AÇÚCAR, CLORETO DE POTÁSSIO, 
AMIDO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE 
AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, 
EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. PACOTE DE 
370 GRAMAS 

2.000,0 PCT   
pecinini 

2,49 4.980,00 

50 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL – EMBALAGEM 1 KG. 400,000 PCT  martelli 3,89 1.556,00 

61 LEITE DE SOJA. SEM LEITE DE VACA, SORO DE LEITE 
OU TRAÇOS DE LEITE.  INGREDIENTES: EXTRATO 
DE SOJA, ÁGUA, AÇÚCAR, CARBONATO DE CÁLCIO, 
VITAMINAS E MINERAIS, SAL, ESTABILIZANTE 
GOMA CARRAGENA, ANTIESPUMANTE: 
POLIDIMETILSILOXANO E EDULCORANTE: 
SUCRALOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

200,000 LT   purity 5,99 1.198,00 

63 LEITE UHT INTEGRAL. INGREDIENTES: LEITE 
INTEGRAL, ESTABILIZANTES (CITRATO DE SÓDIO, 
TRIFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E 
MONOFOSFATO DE SÓDIO), PADRONIZADO COM 3% 
DE GORDURA LÁCTEA, APRESENTANDO INSPEÇÃO 
DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (S.I.F.), EM 
EMBALAGENS DE 01 LITRO. 

1.000,0 LT  terra 
viva 

2,74 2.740,00 

64 LEITE ZERO LACTOSE. LEITE UHT SEMIDESNATADO 
PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE. 
INGREDIENTES: LEITE SEMIDESNATADO, ENZIMA 
LACTASE E ESTABILIZANTE CITRATO DE SÓDIO, 
TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E 
DIFOSFATO DE SÓDIO. EM EMBALAGENS 
TETRAPACK DE 01 LITRO.  

600,000 LT    terra 
viva 

3,80 2.280,00 

68 MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL. 
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA 
COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS 
URUCUM E CÚRCUMA. EM EMBALAGENS DE 500G. 

50,000 PCT  
orquidea 

3,00 150,00 



 

 

69 MACARRÃO PARAFUSO DE ARROZ SEM GLÚTEN. 
INGREDIENTES: FARINHA DE ARROZ, 
EMULSIFICANTE E471, CORANTES NATURAIS 
URUCUM E CÚRCUMA. EM EMBALAGENS DE 500G. 

50,000 PCT   urbano 3,99 199,50 

72 MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA COM OVOS. TIPO 
ESPAGUETE. INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO 
ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E 
CORANTES NATURAIS (URUCUM E CÚRCUMA). EM 
EMBALAGENS DE 500G 

2.000,0 PCT   flor de 
lis 

1,89 3.780,00 

73 MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA COM OVOS. TIPO 
PARAFUSO. INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO 
ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E 
CORANTES NATURAIS (URUCUM E CÚRCUMA). EM 
EMBALAGENS DE 500G. 

2.000,0 PCT   flor de 
lis 

1,90 3.800,00 

75 MASSA  PARA  LASANHA. SECA. INGREDIENTES: 
SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E 
ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) E CORANTES 
NATURAIS (URUCUM E CÚRCUMA). EM 
EMBALAGENS DE 500G. 

500,000 PCT   vo 
benta 

8,99 4.495,00 

81 ÓLEO DE MILHO – EMBALAGEM PLÁSTICA DE 900 
ML. 

600,000 FRAS   liza 11,90 7.140,00 

98 SAL REFINADO IODADO, EM EMBALAGENS DE 1 KG 700,000 KG  zizo 0,99 693,00 

100 VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO, EM EMBALAGENS 
DE 900ML.-VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO, EM 
EMBALAGENS DE 900ML. 

600,000 FRAS   koller 1,76 1.056,00 

101 VINAGRE DE VINHO TINTO – EMBALAGEM  750 ML. 900,000 FRAS  koller 3,54 3.186,00 

 

1.2 - Alimentos não perecíveis são todos aqueles mantidos em estoque, em temperatura ambiente. Estes 

devem ser entregues em veículo fechado, em perfeito estado de conservação e higiene. 

 

1.2.1 - Alimentos perecíveis são todos aqueles que têm alta quantidade de água e nutrientes e necessitam de 

refrigeração ou congelamento para terem uma vida útil longa. Requerem um cuidado especial no transporte e 

manuseio. A preservação destes itens envolve controle de temperatura, ventilação, umidade, iluminação, 

prazo de entrega, embalagem, maneira de acondicionamento, vibração e impacto, pois estes alimentos são 

sensíveis à deterioração biológica, física ou química, podendo prejudicar sua qualidade para consumo. 

 

CLÁUSULA 2ª - DO PREÇO 

2.1 – Os produtos objeto da presente Ata de Registro de Preços, serão adquiridos pelo preço total de 

R$70.202,50(setenta mil e duzentos e dois reais e cinquenta centavos). 

 

2.2 – Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da ata. 

 

CLÁUSULA 3ª - DO PAGAMENTO 

3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão e apresentação da Nota Fiscal 

Eletrônica NF-e, modelo 55 – DANFE, a qual entrou em vigor a partir de 01/04/2011.  

 

3.2 - A Nota Fiscal/Fatura deverá conter a descrição do item, preço unitário e total, de conformidade com a 

proposta da contratada.   



 

 

 

3.3 – Devem ainda constar na Nota Fiscal o número do respectivo Processo Licitatório, assim como da 

Solicitação de Fornecimento e o número da conta bancaria da empresa.  

 

3.4 – O arquivo xml das notas fiscais eletrônicas deverá ser encaminhado obrigatoriamente no seguinte e-

mail: nfe@tangara.sc.gov.br ou contabil@tangara.sc.gov.br para seu devido pagamento. 

 

3.5 - As notas que não estiverem de acordo com o item 3.2 e 3.3 não serão aceitas. 

 

3.6 - Existindo algum imposto ou contribuição que incida sobre o objeto contratado, este será retido para 

posterior recolhimento e tal valor deverá ser destacado na nota fiscal conforme a legislação vigente 

Municipal, Estadual e Federal. 

 

CLÁUSULA 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

4.1 - A licitante vencedora ficará obrigada a fornecer os produtos, objeto deste Edital, de acordo com as 

especificações exigidas, na forma, nos locais, prazos e preços estipulados na proposta, na Solicitação de 

Fornecimento e no edital de licitação. 

 

4.2 - Deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação 

exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração do Pregão Presencial. 

 

4.3 - A empresa deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, 

previdenciários, fiscais ou comerciais. 

 

4.4 - Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habilitação e qualificação necessárias 

para contratação com a Administração Pública. 

 

4.5 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas em razão da presente contratação. 

 

4.6 - Responsabilizar - se pela procedência e qualidade dos produtos; 

 

4.7 – Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratante. 

 

4.8 – Zelar para que, durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da 

contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 

4.9 - Substituir os serviços que, após o aceite, dentro do prazo de garantia, apresentem defeitos ou que não 

estejam de acordo com as exigências deste edital, no prazo máximo de até 01 (um) dia útil a partir da ciência. 

 

CLÁUSULA 5ª - DA ENTREGA 

5.1 - Os produtos deverão ser fornecidos conforme solicitação da Secretaria requisitante, dentro do prazo de 

vigência do contrato que é de 12 (doze) meses. 

 

5.2 - Todas as despesas relacionadas com a aquisição e entrega, correrão por conta da proponente vencedora.  

 

5.3 - Os produtos solicitados deverão ser entregues diretamente nas Unidades de Ensino do Município no 

prazo de 03 (três) dias úteis, após o recebimento da Solicitação de Fornecimento emitida pelo setor de 

licitações, salvo imprevistos, que deverão ser comunicados pelo fornecedor por escrito. A secretaria 

solicitante avaliará a justificativa apresentada pela empresa e acatará ou não o prolongamento do prazo de 

entrega. 

 

5.4 - Os produtos deverão ser entregues na segunda (o dia todo) e na terça (período da manhã), obedecendo a 

seguinte periodicidade: 

- Hortifrutigranjeiros e frutas – semanalmente; 
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- Derivados lácteos, carnes, refrigerados e congelados – quinzenalmente; 

- Produtos de panificação – de acordo com o cardápio; 

- Alimentos não perecíveis (estoque seco) – quinzenalmente ou de acordo com a capacidade de estocagem das 

unidades escolares. 

 

5.5 – Havendo alguma necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer 

alterações. 

 

5.6 – A licitante vencedora deverá cumprir com o cronograma de entrega estipulado, sem atrasos no 

fornecimento de qualquer item. 

 

5.7 – A Secretaria Municipal de Educação fornecerá o cronograma de entrega, que deverá ser assinada em 

conjunto com um(a) dos(as) nutricionistas, a qual deverá se identificar através de carimbo e assinatura. 

 

5.8 - Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de 

alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, 

microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 

Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero, e 

registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF). 

 

5.9 - Os materiais deverão ser entregues exatamente como forem solicitados, em perfeitas condições de 

consumo, sem nenhum dano. 

 

5.10 - Caso o produto não corresponda ao exigido no Edital, a empresa vencedora deverá providenciar, no 

prazo máximo de 01 (um) dia útil para sua substituição visando o atendimento das especificações, sem 

prejuízo da incidência das sanções previstas. Retirar e substituir em um prazo máximo de 01 (um) dia útil 

após comunicado da contratante, os gêneros que apresentem alteração sensorial, tornando-os impróprios para 

o consumo mesmo dentro do prazo de validade e/ou que estejam fora dos padrões especificados neste edital. 

 

5.11 – A não entrega dos itens dentro do prazo ensejará a revogação da Ata de Registro de Preços e a 

aplicação das sanções legais previstas.  

 

5.12 - A entrega dos itens e a emissão da respectiva nota fiscal estão condicionadas ao recebimento da 

Solicitação de Fornecimento ou outro documento equivalente. 

 

5.13 - Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo 

da contratada, o controle de qualidade do fornecimento.  

 

5.14 - Somente será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as 

especificações mínimas exigidas abaixo: 

 

• Identificação do produto;  

• Embalagem original e intacta; 

• Data de fabricação e Validade; 

• Prazo de validade dos itens não perecíveis superior a 4 (quatro) meses; 

• Peso líquido; 

• Número do Lote; 

• Nome do fabricante; 

• Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber; 

• Utilizar caixas plásticas para transporte e entrega. As caixas devem estar limpas. 

 

5.15 – Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma que não sejam danificados 

durante as operações de transportes e descarga no local de entrega indicado. 

 



 

 

5.16 - Os produtos a serem entregues deverão apresentar um prazo de validade de no mínimo 04 (quatro) 

meses. 

 

5.17 - Pensando no bem estar e saúde e prevenindo possíveis problemas com a qualidade dos produtos define-

se que a empresa fornecedora deverá ter sede em distância máxima de 30 km de distância da sede deste 

município ou entregar com veículo fechado, isotérmico, refrigerado de 4°C a 6°C, congelados de -18°C a -

12°C C provido de termômetro adequado e de fácil leitura, em perfeito estado de conservação e destinado 

especificamente para o transporte dos perecíveis, não podendo transportar no mesmo compartimento 

alimentos ou substancias estranhas que possam contaminá-los ou deteriorá-los. 

 

5.18 - Os legumes e frutas deverão ser fornecidos em monoblocos plásticos vazados, sendo expressamente 

vedada a utilização de caixas de madeira. 

 

5.19 - O fornecimento de gêneros alimentícios realizar-se-á mediante a solicitação da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

5.20 - Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico para esse 

fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, 

química ou biológica aos alimentos. 

 

5.21 - Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser transportados em caminhão tipo 

baú refrigerados, de modo a conservara temperatura e a qualidade dos alimentos no ato da entrega. 

 

5.22 - Os gêneros deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno higienizadas quando 

necessário, não sendo permitido o transporte de hortifrútis em caixas de madeira ou papelão, com exceção dos 

ovos que poderão ser acondicionado sem embalagem de papelão e/ou isopor, e/ou polietileno atóxico. 

 

5.23 - Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, uniformizados 

(camisa, sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios (uniforme limpos, higiene pessoal 

adequada, barba e bigode aparado,  cabelo  protegido  sem  adornos  e  unhas  aparadas), conforme boas 

práticas de fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega. 

 

5.24 - Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, a 

contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia útil, após a notificação, 

sem prejuízo das sanções previstas. 

 

5.25 - A contratada deverá emitir relatório trimestral de venda dos gêneros alimentícios por Unidade Escolar 

deste Município a ser encaminhado SME. 

 

5.26 - Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinente. Os gêneros 

alimentícios deverão ser entregues diretamente nas Unidades de Ensino da Rede Municipal, em conformidade 

com a Solicitação de Fornecimento emitida, datas, pesos e quantidades estabelecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

5.27 - Todas as despesas com o transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto 

correrão por conta da proponente vencedora, despesas estas previstas e/ou computadas na proposta. 

 

5.28 – Os produtos deverão ser entregues nas Unidades de Ensino que compõem as Regiões. Apenas os 

alimentos destinados à escola Luiza Ozório Zummer, localizada na linha Passo da Felicidade, poderão ser 

entregues na Secretaria Municipal de Educação. 

 

CLÁUSULA 6ª - DA VIGÊNCIA 

6.1 - A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre a Prefeitura e o fornecedor terá validade de 12 (doze) 

meses. 



 

 

  

CLÁUSULA 7ª - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 – Os recursos para pagamento do objeto do presente Edital estarão garantidos através das dotações 

orçamentarias:  

 

12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

Atividade 2016 

3.3.90.30.07.0401 – Aplicações Diretas 

 

21 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

Atividade 2020 

3.3.90.30.07.0401 – Aplicações Diretas 

 

CLÁUSULA 8ª - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1 - A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

8.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata 

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 

8.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 

no mercado o órgão gerenciador deverá: 

I) - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado; 

II) - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e, 

III) - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

8.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I) - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e, 

II) - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

8.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

CLÁUSULA 9ª - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada quando o fornecedor: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 

b) Não retirar a respectiva Solicitação de Fornecimento ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 

pela administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado;  

d) Tiver presentes razões de interesse público; 

e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

f) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 

17 de julho de 2002. 

 

9.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 

formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 

 



 

 

9.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força 

maior devidamente comprovado. 

 

CLÁUSULA 10ª – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – A fiscalização do contrato oriundo deste processo ficará a cargo do(s) servidor (es) abaixo 

mencionado(s) devidamente nomeado pela Portaria nº 539 de 01 de outubro de 2021.  

 

a) Gestor de Contratos: WILSON HENRIQUE MOREIRA, telefone (49) 3532-7461, e-mail: 

compras@tangara.sc.gov.br.  

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER: 

 

a) Fiscal de Contrato da Secretaria de Educação, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer: CIDINÉIA GRAHL, 

telefone (049) 3532-7478, e-mail: educa@tangara.sc.gov.br.  

 

b) Ordenador de Despesas: LUCIANA DE FATIMA DOS SANTOS, telefone (049) 3532-7478, e-mail: 

educacao@tangara.sc.gov.br.  

 

10.2 – Caberá ao(s) servidor(es) designado(s) bem como a comissão de recebimento verificar se os itens, 

objeto do presente contrato, atendem a todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como 

autorizar o pagamento da respectiva nota fiscal, e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o 

adimplemento a que se referir o objeto licitado. 

 

10.3 – A Nutricionista da Secretaria de Educação também será responsável pela fiscalização do fornecimento 

dos produtos, observando todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, observância 

acerca da qualidade e marca dos produtos contratados). 

 

10.4 – A equipe de Nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação realizará visita de rotina no local de 

armazenamento/produção dos gêneros a serem fornecidos pela contratada, para  supervisão  das atividades  e  

verificação  de  boas  práticas Conforme  legislação  sanitária  vigente,  podendo  solicitar adequações caso 

necessário, estipulando prazos para as devidas correções. 

 

10.5 - A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SME. Não serão aceitos produtos 

cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias. 

 

CLÁUSULA 11 - DAS PENALIDADES 

11.1 – Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades 

estabelecidas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93. 

 

11.2 – Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste pregão, o Município de 

Tangará poderá aplicar à empresa vencedora, as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de até 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do 

Município de Tangará, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da 

falta cometida;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

11.3 – Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade 

de sua proposta, recusar-se a assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar 
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documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução da ata de registro de preços, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 

contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

ainda, o  Município de Tangará poderá aplicar à empresa vencedora, sem prejuízos a penalidade prevista no 

supracitado artigo, as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de até 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta. 

 

11.4 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro do Município, e 

no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das 

multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

11.5 - Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que antes, este tenha pagado ou lhe 

seja relevada a multa imposta. 

 

CLÁUSULA 12ª - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO 

12.1 - A presente ata está vinculada ao processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 070/2021 - 

Registro de Preços, obrigando-se o FORNECEDOR de manter, durante a vigência do presente ajuste, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

12.2 - O FORNECEDOR obriga-se a cumprir o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, 

de acordo com a declaração de que não emprega menores prestada durante a fase de habilitação, sob pena das 

sanções legais cabíveis. 

 

12.3 - O FORNECEDOR declara estar ciente das suas condições para com o Município, nos termos do Edital 

da respectiva licitação e da sua proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as 

relações entre as partes, para todos os fins. 

 

CLÁUSULA 13ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada 

ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

13.2 - Observados os critérios e condições estabelecidas neste Edital e o preço registrado, a Administração 

poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de 

interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível 

com o solicitado pela Administração. 

 

13.3 - O fornecedor signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas condições para 

com o Município, nos termos do Edital da respectiva licitação e da sua proposta, que passam a fazer parte 

integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins. 

 

CLÁSULA 14ª - DO FORO 

14.1 - As partes contratantes elegem o FORO da Comarca de Tangará/SC, com a renúncia de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do presente ajuste. 

 

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas 

cláusulas do presente ajuste, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o 

assunto, firmando-o em 02 (duas) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Tangará, 04 de janeiro de 2022. 



 

 

 

 

_________________________________ 

OSCAR ZIMERMANN DOS SANTOS 

Prefeito Municipal e.e 

 

 

__________________________________ 

ENIO DELAZERI EIRELI 

Representante 

 

Testemunhas: 

1- _________________________     2- _________________________ 

            Wilson H. Moreira                         Cristiane Piccinin 


