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Visto______________ 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0613011/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2022 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 64/2022, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA 

GRANDE/AL, E A EMPRESA J.C.L DE MATOS EIRELI (SERTÃO 

ATACAREJO. 

 

Tendo por Órgão gerenciador PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE - ALAGOAS, com sede 

administrativa localizada a Ubaldo Malta, 107, Centro, CEP: 57.540-000, Mata Grande, estado de 

Alagoas, inscrita no CNPJ sob o n° 12.226.205/0001-79, neste ato representada por seu chefe do 

executivo, o Sr. Prefeito Erivaldo de Melo Lima, brasileiro, casada, agente público, inscrito no CPF sob 

n° 325.858.614-49, portador da carteira de identidade RG n° 500005 SSP/AL, residente e domiciliado na 

Ubaldo Malta, S/N, Centro, MATA GRANDE/AL. Tendo por Órgão fornecedor beneficiário a empresa 

J.C.L DE MATOS EIRELI (SERTÃO ATACAREJO), com o CNPJ sob n° 19.329.367/0001-81, localizada na Av. 2 

de Dezembro, nº 1404, Olho D’Água das Flores – Alagoas, representado pelo Sr. João Carlos Lins de 

Matos, com CPF sob n° 069.349.524-30, Brasileiro e domiciliado nesta cidade, fone: (82) 99680-7232, 

com endereço de e-mail: sertaoatacarejo@hotmail.com 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR), conforme especificações e quantidades 

discriminadas no seu Anexo abaixo: 

Nº DESCRIÇÃO UND QUANT MARCA 
VLR 

UNIT 
VLR TOTAL 

3 

ADOÇANTE LÍQUIDO 

 

Caracterização do Produto: 

são substâncias de baixo ou 

inexistente valor energético que 

proporcionam a um alimento o gosto 

doce. Podem ser artificiais ou naturais. 

O adoçante em 4questão é um 

artificial a base de: água, 

edulcorantes sucralose e acesulfame 

de potássio, conservador benzoato 

de sódio, acidulante ácido cítrico e 

espessante carboximetilcelulose 

sódica. 

Padrão de Identidade e Qualidade: 

Deverão obedecer à legislação 

sanitária vigente, obedecendo às 

boas práticas de fabricação. 

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão à legislação vigente. 

Embalagens: A embalagem primária 

deve ser adequada à sua natureza e 

compatível com o seu prazo de 

validade. 

Primária: Pote plástico atóxico com a 

substância líquida com 

acondicionamento de 75 ml. 

UNID 

200 

unidades 

x 75 ml 

MARATA R$ 6,48 R$ 1.296,00 
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A natureza, a data de fabricação e 

validade devem constar na 

embalagem. 

Secundária: Caixa de Papel, contendo 

12 unidades de 75 ml.  

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo de 12 meses. 

A data de entrega não poderá ser 

superior a 30 dias da data de 

fabricação. 

5 

ALMÔNDEGAS DE CARNE AO MOLHO 

DE TOMATE 

 

Componentes do Produto: Carne 

bovina, sal, especiarias em molho de 

tomate, sem conservantes e corantes 

artificiais. 

Caracterização: Almôndegas obtidas 

pela mistura de carne bovina sem 

ossos e pimenta. O produto deverá 

apresenta-se submerso em molho de 

tomate ou popa. A carne bovina 

deverá ser isenta de peles, veias, 

cartilagens, tendões ou fragmentos de 

ossos e outros tecidos inferiores e peso 

liquido drenado mínimo de 60%. O 

produto deve apresentar consistência 

própria, enlatado, estável à 

temperatura ambiente, 

comercialmente estéril e proveniente 

de estabelecimento sob inspeção. 

Não deve ter adição de amido e 

proteína texturizada de soja.  

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão à legislação em vigor.  

Embalagens: A embalagem primária 

deve ser adequada à sua natureza e 

compatível com o seu prazo de 

validade. 

Primária: Lata de folha de flandres, 

com verniz sanitário, de peso líquido 

de 420 gramas. 

A natureza, os ingredientes, o peso 

liquido drenado, a composição 

centesimal, a data de fabricação e 

validade, o registro no órgão 

competente deve constar na 

embalagem ou rótulo. 

Secundária: Caixa de papelão 

ondulado, contendo de 12 a 24 latas 

420 gramas. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo, 12 meses. 

A data de entrega não poderá ser 

superior a 30 dias da data de 

fabricação. 

CAIXA 

10.080 Kg 

1.000 

caixas 

(24 x 

420g) 

ODERICH 
R$ 

184,49 

R$ 

184.490,00 

6 
ARROZ BRANCO TIPO 1 

 
KG 15.000 Kg IRMÃOS FARIAS R$ 3,21 R$ 48.150,00 
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Classe: longo fino 

Subgrupo: polido 

Caracterização do Produto: Grãos 

sadios provenientes da espécie ORYZA 

sativa L. Polido e classificado conforme 

legislação vigente no Ministério da 

Agricultura. 

Padrões de Identidade e Qualidade: 

Deverão atender à legislação de 

alimentos em vigor, observando as 

boas práticas de fabricação.  

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão à legislação em vigor. 

Embalagens: A embalagem primária 

deve ser adequada à sua natureza e 

compatível com o seu prazo de 

validade. 

Primária: Saco plástico atóxico com 

acondicionamento de 1 Kg. 

Secundária: Saco plástico 

transparente contendo 30 sacos de 1 

Kg ou caixa de papelão ondulado 

contendo 30 sacos de 1 Kg. 

A natureza, a data de fabricação e a 

validade devem constar na 

embalagem. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 06 meses. 

A data de entrega não poderá ser 

superior a 30 dias da data de 

fabricação. 

8 

PEITO DE FRANGO 

 

Característica do produto: Entende-se 

por carne de aves às obtidas aves 

domésticas de criação. O frango 

possui carne de coloração branca. A 

carne de frango fornece nutrientes 

necessários em dietas equilibradas. 

Proteínas, lipídios, vitaminas e minerais 

encontrados na composição da carne 

variam de acordo com a raça, idade 

e condições higiênicas do animal. 

Padrões de Identidade e Qualidade: 

Devem atender à legislação sanitária 

vigente.  

Acondicionamento: O produto deve 

ser acondicionado em embalagem 

adequada à manifestação de suas 

características. Embalagem Primária: 

Invólucros plásticos de 1kg. 

KG 3.000 Kg SOMAVE 
R$ 

14,16 
R$ 42.480,00 

9 

COXAS E SOBRECOXAS 

 

Característica do produto: Entende-se 

por carne de aves às obtidas aves 

domésticas de criação. O frango 

possui carne de coloração branca. A 

carne de frango fornece nutrientes 

KG 3.000 Kg  RARA R$ 8,61 R$ 25.830,00 
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Fls. _______________ 

Visto______________ 

necessários em dietas equilibradas. 

Proteínas, lipídios, vitaminas e minerais 

encontrados na composição da carne 

variam de acordo com a raça, idade 

e condições higiênicas do animal. 

Padrões de Identidade e Qualidade: 

Devem atender à legislação sanitária 

vigente.  

Acondicionamento: O produto deve 

ser acondicionado em embalagem 

adequada à manifestação de suas 

características. Embalagem Primária: 

Invólucros plásticos de 1kg. 

10 

AVEIA EM FLOCOS FINOS 

 

Caracterização do Produto: aveia em 

flocos finos, 100 % natural, sem aditivos 

ou conservantes. Para Alérgicos: pode 

conter trigo, cevada e centeio e 

contém glúten.  

Padrões de Identidade e Qualidade: 

Deverão atender à legislação de 

alimentos em vigor, observando as 

boas práticas de fabricação.  

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão à legislação em vigor. 

Embalagens: A embalagem primária 

deve ser adequada à sua natureza e 

compatível com o seu prazo de 

validade. 

Primária: Caixa de papelão atóxica 

com acondicionamento de 200 g. 

Secundária: Caixa de papelão 

contendo 28 unidades de 200 g. 

A natureza, a data de fabricação e 

validade devem constar na 

embalagem. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 06 meses. 

A data de entrega não poderá ser 

superior a 30 dias da data de 

fabricação. 

 

CAIXA 

1.120 kg 

200 

caixas 

de 28 x 

200g 

NUTRY 
R$ 

72,30 
R$ 14.460,00 

13 

BOLACHA SALGADA TIPO CREAM 

CRACKER 

 

Caracterização do Produto: Biscoito é 

o alimento obtido pelo amassamento 

e cozimento conveniente de massa de 

farinha de trigo preparada com 

farinhas, amidos, féculas, fermentadas 

ou não e outras substâncias permitidas 

na legislação.  

Componentes do Produto: Farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico (vitamina B9), gordura vegetal, 

extrato de malte, margarina, soro de 

leite, amido de milho, açúcar, sal, 

CAIXA 

5.600 Kg 

(700 

caixas x 

8 kg) 

3 DE MAIO 
R$ 

47,14 
R$ 32.998,00 
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fermento biológico, fermento químico 

bicarbonato de sódio (INS 500ii), 

emulsificante lecitina de soja (INS 322), 

aroma idêntico ao natural de 

manteiga e melhorador de farinha 

enzima protesae (INS 1101i). 

Padrão de Identidade e Qualidade: 

Deverão obedecer à legislação 

sanitária vigente, obedecendo às 

boas práticas de fabricação. 

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão à legislação vigente. 

Embalagem Primária: Deve ser 

adequados a sua natureza e 

compatível com seu prazo de 

validade. 

Sacos de filme plásticos com 

acondicionamento de 400 gramas. 

Os ingredientes, a data de fabricação 

e validade, devem constar no rótulo 

da embalagem. 

Embalagem Secundária: Caixa de 

papelão ondulado contendo 20 

pacotes de 400 gramas. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 06 meses. 

A data de entrega não poderá ser 

superior a 30 dias da data de 

fabricação. 

14 

CAFÉ EM PÓ 

 

Caracterização do produto: É o 

endosperma (grão) beneficiado do 

fruto maduro de espécies do gênero 

Coffea, como Coffea 

arábica L., Coffea liberica Hiern, 

Coffea canephora Pierre (Coffea 

robusta Linden), submetido a 

tratamento térmico 

até atingir o ponto de torra escolhido. 

O produto pode apresentar resquícios 

do endosperma (película invaginada 

intrínseca). Pode ser adicionado de 

aroma. 

Padrões de Identidade e Qualidade: 

Deverão obedecer às legislações de 

alimentos vigentes, observando as 

boas práticas de fabricação. 

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão a legislação em vigor. 

Embalagem Primária: A embalagem 

primária deve ser adequada a sua 

natureza e compatível com o seu 

prazo de validade, podendo ser de 

250 g até 500 g. 

A data de fabricação, validade, 

ingredientes, modo de preparo devem 

constar na embalagem ou rótulo. 

KG 500 Kg PURO CAFÉ 
R$ 

11,00 
R$ 5.500,00 
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A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 12 meses. 

A data de entrega não poderá ser 

superior a 90 dias da data de 

fabricação. 

 

15 

CANELA EM PÓ 

 

É um composto que contém os 

seguintes ingredientes: açúcar e 

canela. Feito à base de canela da 

china em pó. 

Unidade: 20 ou 40 gramas 

Embalagem: pote plástico 

UNID 

8 Kg 

(200 

potes x 

40g) 

 

LIDER R$ 3,00 R$ 600,00 

16 

CARNE DE BOI (ALCATRA / 

CONTRAFILÉ):  

 

Característica do produto: Entende-se 

por carne todo músculo estriado que 

recobre o esqueleto animal, e 

também o diafragma, língua, esôfago, 

e vísceras dos diferentes animais; 

Compreende tecido muscular adiposo 

e conjuntivo, ou seja, é toda parte 

comestível de animal comível seja 

doméstico ou selvagem. Padrões de 

Identidade e Qualidade: Devem 

atender à legislação sanitária vigente.  

Acondicionamento: O produto deve 

ser acondicionado em embalagem 

adequada à manifestação de suas 

características. 

Embalagem Primária: Invólucros 

plásticos de 1 até 10 kg. 

Kg 1.000 Kg FRIBOI 
R$ 

35,10 
R$ 35.100,00 

18 

CEREAL À BASE DE ARROZ 

 

Caracterização do produto: cereal 

infantil de arroz, tipo mucilon lácteo de 

preparo instantâneo, preparado a 

partir de matérias primas sãs e limpas, 

enriquecidas com vitaminas.  

Padrões de Identidade e Qualidade: 

Deverão obedecer as legislações de 

alimentos vigentes, observando as 

boas práticas de fabricação. 

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão a legislação em vigor. 

Embalagem Primária: A embalagem 

primária deve ser adequada a sua 

natureza e compatível com o seu 

prazo de validade com 400 g (peso 

líquido). Na caixa de papelão devem 

conter 12 unidades x 400 g) 

A data de fabricação, validade, 

ingredientes, modo de preparo devem 

constar na embalagem ou rótulo. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 12 meses. 

CAIXA 

144 Kg 

12 caixas 

de 4,8 Kg 

(peso 

líquido) 

MUCILON 
R$ 

162,50 
R$ 1.950,00 
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A data de entrega não poderá ser 

superior a 90 dias da data de 

fabricação. 

 

19 

CHARQUE DIANTEIRO ESPECIAL / 

TRASEIRO  

 

Com máximo de 10% de gordura total 

e 50% de umidade, com registro no 

Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob 

no. 0001/1591. 

Característica do produto: Entende-se 

por charque, quaisquer outras 

especificações, a carne salgada e 

dessecada, dentro dos padrões 

estabelecidos pelo regulamento de 

inspeção industrial e sanitária de 

produto de origem animal aprovado 

pelo decreto nº. 30.691 de 29/03/52 e 

alterado pelo decreto nº. 1.255 de 

25/06/62. 

O alimento deverá proceder de 

estabelecimento sob inspeção oficial. 

Padrões de Identidade e Qualidade: 

Devem atender à legislação sanitária 

vigente e obedecer às boas práticas 

de manufatura.  

Análise de Rotulagem: Deve obedecer 

à legislação para alimentos em vigor, 

no que couber, além dos itens abaixo 

discriminados: 

A denominação do alimento, o 

conteúdo líquido, os ingredientes, a 

identificação do lote, do número de 

registro no órgão competente, a 

identificação da origem, data de 

fabricação e o prazo de validade 

devem constar no rótulo ou na 

embalagem primária.    

Acondicionamento: Não deve 

apresentar perda de vácuo. O 

produto deve ser acondicionado em 

embalagem adequada à 

manifestação de suas características 

até o final do prazo de validade.  

Primária: Invólucros plásticos (vedados 

a vácuo) de 500 gramas a 1 Kg.  

Secundária: Saco plástico 

transparente. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 06 meses. 

KG 2.000 Kg FRINENSE 
R$ 

35,71 
R$ 71.420,00 

21 

COLORÍFICO 

 

Produto constituído pela mistura de 

fubá ou farinha de mandioca com 

urucu em pó (bixa orelhama) ou 

extrato oleoso de urucum adicionado 

ou não de sal e óleos comestíveis. 

KG 300 Kg CORINGA R$ 5,66 R$ 1.698,00 
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Deverá ser preparado com matérias 

primas de boa qualidade, 

obedecendo as boas praticas de 

fabricação e a legislação de 

alimentos em rigor em embalagem 

compatível com seu prazo de 

validade que deverá ser de no mínimo 

6 meses na data da entrega do 

produto.    

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão à legislação vigente. 

Embalagem Primária:  

Deve ser adequados a sua natureza e 

compatível com seu prazo de 

validade. 

Sacos de filme plásticos com 

acondicionamento de 100 gramas 

Os ingredientes, a data de fabricação 

e validade, devem constar no rótulo 

da embalagem. 

Embalagem Secundária: 

Caixa de papelão ondulado 

contendo 100 pacotes de 100 gramas. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 06 meses. 

A data de entrega não poderá ser 

superior a 30 dias da data de 

fabricação. 

22 

EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 

 

EM CAIXA CARTONADA (Extrato de 

tomate; concentrado; produto 

resultante da concentração da polpa 

de tomate por processo tecnológico; 

preparado com frutos maduros 

selecionados sem pele, sem sementes 

e corantes artificiais; isento de 

sujidades e fermentação; validade 

mínima 8 meses a contar da entrega, 

em caixa cartonada, pesando 

aproximadamente 320 gramas, caixa 

com 24 unidades, com identificação 

do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e peso líquido.) 

em pasta, simples concentrado 

Unidade: 320g 

Embalagem: lata ou tetra pak. 

Embalagem secundária: caixa de 

papelão. 

CAIXA 

3.840 Kg 

(500 

caixas 24 

x 320g) 

JULIETE 
R$ 

65,60 
R$ 32.800,00 

24 

FARINHA DE MANDIOCA 

 

Característica do produto: é um 

produto obtido da mandioca ralada, 

prensada, esfarelada, peneirada e 

torrada.  

Padrões de Identidade e Qualidade: 

Devem atender à legislação sanitária 

vigente e obedecer às boas práticas 

KG 300 Kg IRMÃOS FARIAS R$ 3,33 R$ 999,00 
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de manufatura.  

Análise de Rotulagem: Deve obedecer 

à legislação para alimentos em vigor. 

Primária: Invólucros plásticos de 1 Kg.  

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 06 meses. 

25 

FARINHA DE TRIGO 

 

Caracterização do Produto: Entende-

se por farinha de trigo o produto 

obtido a partir da espécie Triticum 

seativan ou de outras espécies do 

gênero Triticum reconhecidas (exceto 

Triticum durum) através do processo 

de moagem do grão de trigo 

beneficiado. A farinha obtida poderá 

ser acrescido outros componentes, de 

acordo com o especificado na 

presente Norma; Obtida a partir do 

cereal limpo, desgerminado com teor 

máximo de cinzas de 0.65% na base 

seca. 98% do produto deverá passar 

através de peneira com abertura de 

malha de 250 µm. 

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão à legislação em vigor. 

Embalagens: A embalagem primária 

deve ser adequada à sua natureza e 

compatível com o seu prazo de 

validade. 

Primária: Saco de filme plástico 

atóxico com acondicionamento de 

1Kg. 

A natureza, a data de fabricação e 

validade devem constar na 

embalagem. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo de 06 meses. 

A data de entrega não poderá ser 

superior a 30 dias da data de 

fabricação. 

 

KG 300 Kg SARANDY R$ 5,47 R$ 1.641,00 

26 

FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 NOVO  

 

Características do Produto: Feijão 

carioca tipo 1, Grupo I Comum, Classe 

Cores, constituído de grãos inteiros e 

sãos; com teor de umidade máxima 

de 5%; isento de material terroso, 

sujidades e mistura de outras 

variedades e espécies; acondicionado 

em saco com 01 Kg, validade mínima 

de 5 meses a partir da entrega, com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido; e suas condições deverão 

estar de acordo com (Portaria M.A 

161,de 24/07/87)). 

KG 20.000 Kg TIO FERREIRA R$ 6,57 
R$ 

131.400,00 
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Padrão de Identidade e Qualidade: 

Alimento obtido de grãos sadios, 

classe cores. Deverão atender à 

legislação de alimentos em vigor, 

observando as boas práticas de 

fabricação. 

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão à legislação em vigor. 

Embalagens: A embalagem primária 

deve ser adequada à sua natureza e 

compatível com o seu prazo de 

validade. 

Primária: Saco de filme plástico 

atóxico com acondicionamento de 

1Kg.  

A data de fabricação e validade, o 

tipo, a classe a identificação de 

origem devem constar no rótulo da 

embalagem primária. 

Secundária: Saco plástico 

transparente contendo 30 

embalagens primárias. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 05 meses. 

A data de entrega não poderá ser 

superior a 30 dias da data de 

embalagem. 

27 

GOMA DE MANDIOCA (TAPIOCA) 

 

Característica do produto: é um 

produto de aspecto em pó fino com 

grânulos de coloração branca, úmido 

com odor característico de mandioca, 

fabricado a partir de matérias-primas 

sãs e limpas. Produto livre de matéria 

terrosa, parasitos, larvas e detritos 

animais e vegetais. Não contém 

glúten, sal, sódio e conservantes. 

Produto 100 % natural.  

Padrões de Identidade e Qualidade: 

Devem atender à legislação sanitária 

vigente e obedecer às boas práticas 

de manufatura.  

Embalagem Primária: Pacote de 

polietileno atóxico, resistente, 

contendo peso líquido de 500g.  

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 03 meses. 

 

KG 3.000 Kg SPECIAL R$ 6,00 R$ 18.000,00 

28 

IOGURTE (SABOR: MORANGO, 

NATURAL, ETC) 

 

Característica do produto: é uma 

forma de leite em que o açúcar 

(lactose) foi transformado em ácido 

lático por fermentação. É um líquido 

espesso, branco e levemente ácido, 

nutritivo e, por essa razão, muitas vezes 

LT 
15.000 L 

 
DAN GUTT R$ 2,87 R$ 43.050,00 
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é servido e mesmo vendido misturado 

com frutas, chocolate ou outro tipo de 

adoçante. O iogurte apresenta com 

consistência pastosa; seu gosto e odor 

são acidulados; apresentam ácido 

lático na proporção de 0,5 a 1,5%; seu 

teor de álcool deve ser menor que 

0,25%; presença de germes da flora 

normal com vitalidade; ausência de 

patógenos, impurezas, coliformes e 

outros componentes estranhos. 

Padrões de Identidade e Qualidade: 

Devem atender à legislação sanitária 

vigente e obedecer às boas práticas 

de manufatura.  

Análise de Rotulagem: Deve obedecer 

à legislação para alimentos em vigor. 

Embalagem Primária: Potes plásticos 

atóxicos vedados com uma folha 

aluminizada de 500 ml a 1 litro. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 06 meses 

 

29 

LEITE DE COCO 

 

Características do Produto: Leite de 

coco natural obtido do endosperma 

do coco, submetido ao processo de 

pasteurização homogênea 

padronizado para 9 a 11 % de 

gordura. Pode conter conservantes, 

acidulantes, espessantes e 

estabilizantes que atendam a 

legislação em vigor. Sabor próprio. 

Validade mínima de 12 meses a partir 

da data de fabricação. 

Embalagens: A embalagem primária 

deve ser adequada à sua natureza e 

compatível com o seu prazo de 

validade. 

Primária: Frasco de vidro de 500 ml.  

Secundária: Caixa de papelão 

contendo 12 unidades de 500 ml. 

  

CX 

900 Litros 

(150 

caixas 12 

x 500ml) 

CORINGA 
R$ 

32,99 
R$ 4.948,50 

30 

LEITE EM PÓ INTEGRAL 

 

Características: TEOR 26%, SACO 

ALUMINIZADO (Leite em pó integral; 

com teor de matéria gorda mínima de 

26%; integral; envasado em recipientes 

herméticos em saco aluminizado, 

pacote com 200 gramas, fardo com 

50 pacotes, validade mínima 10 meses 

a contar da data da entrega, com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido; e suas condições deverão 

estar de acordo com a Portaria MA-

KG 10.000 Kg PIRACANJUBRRA 
R$ 

28,99 

R$ 

289.900,00 
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369, de 04/09/97). 

31 

LEITE EM PÓ DESNATADO 

 

Características: leite em pó desnatado 

apresenta um máximo de 0,5% de 

gorduras totais, 0% de gorduras 

saturadas, 3% de proteínas e 4,5% de 

carboidratos. Não pode apresentar 

mais que 0,5% de gorduras totais, 

envasado em recipientes herméticos 

em saco aluminizado, pacote com 200 

gramas, fardo com 50 pacotes, 

validade mínima 10 meses a contar da 

data da entrega, com identificação 

do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e peso líquido; e 

suas condições deverão estar de 

acordo com a Portaria MA-369, de 

04/09/97). 

 

KG 1.000 Kg CAMILA 
R$ 

36,17 
R$ 36.170,00 

32 

MACARRÃO ESPAGUETE COM 

SEMOLINA 

 

Padrão de Identidade e Qualidade: 

Alimento não fermentado obtido pelo 

amassamento da farinha de trigo, 

semolina ou sêmola do trigo, 

adicionado ou não de outras 

substâncias permitidas na legislação. 

 Deverão atender à legislação de 

alimentos em vigor, observando as 

boas práticas de fabricação. 

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão a legislação em vigor. 

Embalagens: A embalagem primária 

deve ser adequada à sua natureza e 

compatível com o seu prazo de 

validade. 

Primária: Saco de filme plástico com 

acondicionamento de 500 a 1000 

gramas. 

Secundária: Fardos de papelão ou 

plástico contendo 20 embalagens 

primárias. 

A denominação de venda do 

alimento, os ingredientes, o conteúdo 

líquido, a informação nutricional data 

de fabricação e validade, a 

identificação do lote, a identificação 

de origem devem constar do rótulo da 

embalagem primária. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo, 06 meses. 

A data de entrega não poderá ser 

superior a 60 dias da data de 

fabricação. 

KG 15.000 Kg PAJUÇARA R$ 4,34 R$ 65.100,00 

37 
OVO TIPO GRANDE – MÍNIMO DE 55 

GRAMAS 
BANDEJAS 

15.000 

bandejas 
LUNA 

R$ 

19,63 

R$ 

294.450,00 
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Padrão de Identidade e Qualidade: 

Produto da postura da fêmea de 

galináceos sadios. 

Deverão atender à legislação de 

alimentos em vigor, observando as 

boas práticas de fabricação. 

Deve ser proveniente de 

estabelecimento sob inspeção oficial. 

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão à legislação em vigor. 

Embalagens: A embalagem primária 

deve ser adequada à sua natureza e 

compatível com o seu prazo de 

validade. 

Primária: Bandejas de papelão ou 

polietileno contendo 30 unidades. 

A denominação de venda do 

alimento, o tipo, a data de postura e 

validade, a identificação de origem, o 

número do registro no órgão 

competente e as indicações para a 

conservação do alimento devem 

constar no rótulo da embalagem 

primária. 

Secundária: Caixa de papelão 

contendo 30 embalagens primárias. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 20 dias. 

A data de entrega não poderá ser 

superior a 05 dias da data de postura. 

39 

PEIXES CONGELADO – FILÉ DE TILÁPIA 

 

Característica do produto: Entende-se 

por carne de peixe que também é 

chamada de pescado, é derivada de 

todos os peixes, crustáceos, moluscos, 

anfíbios, quelônios e mamíferos, de 

água doce ou salgada, que são 

utilizados na alimentação humana.  

Padrões de Identidade e Qualidade: 

Devem atender à legislação sanitária 

vigente.  

 Acondicionamento: O produto deve 

ser acondicionado em embalagem 

adequada à manifestação de suas 

características. 

Embalagem Primária: Invólucros 

plásticos de 1 até 10 kg. 

KG 1.000 Kg PESCAMAR 
R$ 

36,39 
R$ 36.390,00 

41 

SAL REFINADO E IODADO 

 

Caracterização:  

Entende-se por sal para uso em 

alimentos, o cloreto de sódio obtido 

de jazidas, fontes naturais ou de água 

do mar e classificado de acordo com 

suas características de pureza e 

granulação. Deve apresentar cristais 

KG 1.000 Kg CAMPEÃO R$ 1,02 R$ 1.020,00 
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homogêneos de colação uniforme e 

adição de iodato de potássio 

conforme legislação vigente. 

Padrão de Identidade e Qualidade:  

Deverão obedecer à legislação 

sanitária vigente, obedecendo às 

boas práticas de fabricação. 

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão à legislação vigente. 

Embalagem Primária: 

Sacos de filme plástico atóxico com 

acondicionamento de 1 kg. 

A data de fabricação e validade 

devem constar no rótulo da 

embalagem primária. 

Embalagem Secundária: 

Saco plástico contendo 30 pacotes 

1kg. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 12 meses. 

A data de entrega não poderá ser 

superior a 90 dias da data de 

fabricação. 

42 

SALSICHA (refrigerada/ congelada) 

 

Caracterização do produto: Produto 

obtido por processo de mistura de 

carne mecanicamente separada de 

ave, carne suína, água, carne de ave, 

pele de ave, proteína de soja, amido, 

sal, páprica,, açúcar, cebola, 

aromatizantes: aroma natural de 

fumaça, aromas naturais (com alho e 

pimenta) e aromas naturais de carnes, 

estabilizantes: tripolifosfato de sódio e 

pirofosfato dissódico, realçador de 

sabro: glutamato monossódico, 

antioxidante: isoascorbato de sódio, 

conservador: nitrito de sódio, corantes 

naturais: urucum e carmim de 

cochonilha.  

Padrões de Identidade e Qualidade: 

Deverão obedecer as legislações de 

alimentos vigentes, observando as 

boas práticas de fabricação. 

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão à legislação em vigor. 

Embalagem Primária: A embalagem 

primária deve ser a embalagem 

plástica a vácuo adequada a sua 

natureza, com capacidade de 500 

gramas a 1 quilo, compatível com o 

seu prazo de validade. Deve estar 

refrigerada até no máximo 10oC. 

As datas de fabricação, validade, 

ingredientes, devem constar na 

embalagem ou rótulo. 

A validade do produto deverá ser de 

KG 3.000 Kg RARA R$ 7,64 R$ 22.920,00 
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no mínimo 12 meses. 

A data de entrega não poderá ser 

superior a 90 dias da data de 

fabricação. 

 

43 

SARDINHA AO MOLHO 

 

Componentes do Produto: Sardinha, 

água de constituição (ao próprio 

suco), óleo de soja, sal. Óleo de Soja, 

sal e demais especiarias permitidas 

pela legislação. Deverá ser registrado 

no Ministério da Agricultura SIF / DIPOA 

sob no. 0053/558. O produto deverá ser 

elaborado com matéria prima em 

perfeito estado de conservação, livre 

de cauda, cabeça e outros tecidos 

inferiores, pré-cozidos deverá 

apresentar-se submerso em molho e 

peso liquido drenado mínimo 60%, a 

consistência própria, enlatado, estável 

à temperatura ambiente, 

comercialmente estéril e proveniente 

de estabelecimento sob inspeção.   

Análise de Rotulagem: Os dizeres de 

rotulagem obedecerão à legislação 

em vigor.  

Acondicionamento: A embalagem 

primária deve ser adequada a sua 

natureza e compatível com o seu 

prazo de validade.  

Primária: Lata de folha de flandres, 

com verniz sanitário, com peso líquido 

de 125 e peso drenado de 83 gramas. 

A natureza, os ingredientes, o peso 

líquido drenado, a composição 

centesimal, a data de fabricação e 

validade, o registro no órgão 

competente devem constar na 

embalagem ou rótulo. 

Secundária: Caixa de papelão 

ondulado contendo de 25 a 50 latas 

de 125 gramas. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 12 meses. 

A data de entrega não poderá ser 

superior a 30 dias da data de 

fabricação.  

UNID 

5.000 Kg 

(800 

caixas 50 

x 125g) 

88 R$ 4,70 R$ 23.500,00 

44 

SUCO DE FRUTA CONCENTRADO 

(diversos sabores – abacaxi, caju, 

manga, goiaba, acerola, maracujá, 

etc)  

 

Caracterização do produto: Produto 

obtido por processo de concentração 

de suco de fruta integral, sem aromas 

ou corante artificiais não necessitando 

de conservação a frio, não 

UNID 

18.000 

Litros 

(3.000 

caixas 12 

x 500ml) 

PINDORAMA R$ 3,05 R$ 54.900,00 
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fermentado e não alcoólico. 

Diluição mínima: 500 ml para 3 a 5 litros 

do produto. 

Padrões de Identidade e Qualidade: 

Deverão obedecer as legislações de 

alimentos vigentes, observando as 

boas práticas de fabricação. 

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão a legislação em vigor. 

Embalagem Primária: A embalagem 

primária deve ser adequada a sua 

natureza e compatível com o seu 

prazo de validade, podendo ser de 

500 até 1000ml. 

A data de fabricação, validade, 

ingredientes, modo de preparo devem 

constar na embalagem ou rótulo. 

Embalagem Secundária: Caixa de 

papelão reforçado ondulado, 

contendo 12 Litros. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 12 meses. 

A data de entrega não poderá ser 

superior a 90 dias da data de 

fabricação. 

45 

TEMPERO EM PÓ 

 

Caracterização do produto: é um 

produto constituído de sal, colorífico, 

alho, cebola, orégano, salsa, louro, 

condimentos preparados de alho e de 

cebola, realçadores de sabor 

glutamato monossódico, inosinato 

dissódico e guanilato dissódico, para 

carnes. 

Sal, cúrcuma, salsa, cebola, proteína 

vegetal hidrolisada, alho, pimenta do 

reino, gordura vegetal hidrogenada, 

condimentos preparados de alho e de 

cebola, realçadores de sabor 

glutamato monossódico e inosinato 

dissódico, para aves; 

Padrões de Identidade e Qualidade: 

Deverão obedecer às legislações de 

alimentos vigentes, observando as 

boas práticas de fabricação. 

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão à legislação em vigor. 

Embalagem Primária: A embalagem 

primária deve ser adequada a sua 

natureza e compatível com o seu 

prazo de validade, com cinco gramas. 

A data de fabricação, validade, 

ingredientes, modo de preparo devem 

constar na embalagem ou rótulo. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 10 meses. 

A data de entrega não poderá ser 

KG 50 Kg DONA CLARA 
R$ 

10,97 
R$ 548,50 
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superior a 90 dias da data de 

fabricação. 

46 

VINAGRE DE ÁLCOOL 

 

Caracterização do produto: Produto 

obtido por processo de fermentação 

acética de álcool e água com adição 

de conservantes e acidez volátil de 

4%. 

Diluição mínima: 500 ml para 3 a 5 litros 

do produto. 

Padrões de Identidade e Qualidade: 

Deverão obedecer as legislações de 

alimentos vigentes, observando as 

boas práticas de fabricação. 

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão à legislação em vigor. 

Embalagem Primária: A embalagem 

primária deve ser adequada a sua 

natureza e compatível com o seu 

prazo de validade, podendo ser de 

750 ml. 

A data de fabricação, validade, 

ingredientes, devem constar na 

embalagem ou rótulo. 

A validade do produto deverá ser de 

no mínimo 12 meses. 

A data de entrega não poderá ser 

superior a 90 dias da data de 

fabricação. 

 

CX 

450 Litros 

(50 

caixas 12 

x 750 ml) 

50 
R$ 

22,18 
R$ 1.109,00 

TOTAL  
R$ 

1.524.818,00 

 

1.2. O FORNECEDOR BENEFICIÁRIO ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados pelo ÓRGÃO 

GERENCIADOR durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente 

esteja prevista para data posterior à do seu vencimento. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1. Integram a presente Ata de Registro de Preços na qualidade de Órgãos Participantes:  

TOTAS AS SECRETARIAS. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS  

3.1. O FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, em caso de contratação, deverá após ordem de serviço, de imediato 

fornecer os serviços consoantes dos prazos estabelecidos no termo de referência. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. O valor global desta ATA é de R$ 1.524.818,00 (Um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil oitocentos e 

dezoito reais). 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

5.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços terá o prazo de validade de 12 (doze) meses, contados 

de sua assinatura a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis. 

5.1.1. 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 serviço pretendida, sendo assegurado ao 

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO a preferência de serviços em igualdade de condições. 
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5.1.1.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo FORNECEDOR 

BENEFICIÁRIO, quando o preço decorrente de procedimento de licitação específico for igual ou superior ao 

registrado. 

5.3. Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições 

contidas no Edital de licitação, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

que para este fim poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção 

de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1. Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 

6.1.1. Gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, o nome do 

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, os preços, os quantitativos disponíveis e as especificações do objeto registrado; 

6.1.2. Encaminhar cópia da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes; 

6.1.3. Observar para que, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, sejam mantidas por parte do 

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

6.1.4. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de Preços Registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

6.1.5. Consultar o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO quanto ao interesse no fornecimento do objeto registrado a órgão 

ou entidade de outra esfera de Governo que externe a intenção de aderir à presente Ata de Registro de Preços; 

6.1.6. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata de Registro 

de Preços. 

6.2. Constituem obrigações do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

6.2.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva Nota de Empenho e assinar o contrato no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação; 

6.2.2. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a órgão ou 

entidade de outra esfera de Governo que venha a manifestar o interesse de aderir à presente Ata de Registro de 

Preços devendo observar os seguintes critérios: 

6.2.2.1. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta ARP não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

6.2.2.2.  O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 

ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

6.2.3. No caso de contratação:  

6.2.3.1. Executar os serviços constante do Anexo Único desta Ata de Registro de Preços; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

7.1. O FORNECEDOR BENEFICIÁRIO deve apresentar, após a entrega do objeto registrado, nota fiscal emitidas e 

entregues ao gestor responsável, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada da comprovação de 

regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de 

seu domicílio ou sede e certidão negativa de débitos trabalhistas. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

8.1. Os preços poderão ser revistos, por solicitação do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, na hipótese de manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro desta Ata de Registro de Preços. 

8.2. É vedado ao FORNECEDOR BENEFICIÁRIO interromper o fornecimento do objeto registrado enquanto aguarda 

o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas nesta Ata de 

Registro de Preços e no Edital de licitação. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES  
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9.1. O FORNECEDOR BENEFICIÁRIO que, por qualquer forma, não cumprir as normas desta Ata de Registro de 

Preços está sujeito às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, nos termos do Decreto 

Estadual nº 4.054/2008: 

9.1.1. Advertência;  

9.1.2. Multa; 

9.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas; 

9.1.4. Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do 

Estado de Alagoas; 

9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

9.2. As sanções previstas nos subitens 9.1.1., 9.1.3., 9.1.4. e 9.1.5. desta Ata de Registro de Preços poderão ser 

aplicadas juntamente com a sanção de multa. 

9.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas da Ata de 

Registro de Preços celebrada. 

9.4. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta 

cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade. 

9.5. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em 

licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e 

Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas, 

sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 

9.5.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO permanecer 

inadimplente; 

9.5.2. Por até 12 (doze) meses, quando o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO falhar ou fraudar na execução da Ata de 

Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e 

9.5.3. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

9.5.3.1. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços; ou 

9.5.3.2. For multado, e não efetuar o pagamento.  

9.6. O prazo previsto no item 9.5.3. Poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos. 

9.7. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do 

Estado de Alagoas são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas 

Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado 

de Alagoas, sendo aplicadas, por igual período. 

9.7.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à vista 

dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação. 

9.7.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá em 

vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir os 

prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento 

aplicadas. 

9.7.3. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos em 

relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas, quanto à 

Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal. 

CLÁUSULA DEZ – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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10.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços serão cancelados de pleno direito, conforme a 

seguir: 

10.1.1. Por iniciativa do ORGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o 

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

10.1.1.1. Descumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 

10.1.1.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou ainda, pela recusa da 

assinatura do contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

10.1.1.3. Não aceitar reduzir os preços registrados, na hipótese de estes se tornarem superiores àqueles praticados 

no mercado; 

10.1.1.4. Houver razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

10.1.1.5. Der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.1.6. Incorrer em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente desta Ata de 

Registro de Preços; 

10.1.2. A pedido do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, quando comprovada a ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução contratual decorrente de caso fortuito ou de força maior. 

10.1.2.1. A solicitação do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO para cancelamento do preço registrado deverá ser 

formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 

penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa prévia, nos termos da Lei Federal n° 

8.666/1993. 

10.1.3. Por acordo entre as partes, quando o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, mediante solicitação por escrito aceita 

pela Administração, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do edital que deu origem ao 

Registro de Preços ou de cumprir as cláusulas e condições desta Ata de Registro de Preços. 

10.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência, 

Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. 

10.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o Preço 

Registrado na data de publicação na imprensa oficial. 

CLÁUSULA ONZE – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

11.1. A presente Ata de Registro de Preços fundamenta-se: 

11.1.1. Federal nº 10.520/2002; 

11.1.2. A Lei Complementar nº 123/2006; 

11.1.3. Na Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Estadual nº 5.237/1991; 

11.1.4. Decreto Federal 7.892/2013 

11.2. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se aos termos do Processo nº 0613011/2022 especialmente: 

11.2.1. Do Edital do Pregão Presencial SRP; 

11.2.2. Da proposta vencedora da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DOZE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outra esfera de Governo, 

mediante prévia consulta ao ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que devidamente comprovada a vantagem e, 

respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013 

relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços. 

12.2. A contratação com o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, após a indicação pelo ÓRGÃO GERENCIADOR do 

Registro de Preços, será formalizada pelo órgão contratante, por intermédio de termo de contrato, carta-

contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de fornecimento ou outro instrumento 

equivalente, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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CLÁUSULA TREZE – DO FORO 

13.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Mata Grande - AL, que prevalecerá 

sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 

Contrato. 

Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 

forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

Mata Grande/AL, em 23 de setembro de 2022. 

 

 

___________________________________________ 

ERIVALDO DE MELO LIMA 

PREFEITO MUNICIPAL 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

_______________________________________________________ 

J.C.L DE MATOS EIRELI (SERTÃO ATACAREJO)  

João Carlos Lins de Matos  

FORNECEDOR REGISTRADO 

 


