
 
ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Página 1 de 10 

 

 

CPL/MATA GRANDE 

Fls. _______________ 

Visto______________ 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0613011/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2022 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 63/2022, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA 

GRANDE/AL, E A EMPRESA ARRB COMERCIAL DE 

ALIMENTOS LTDA - ME. 

 

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

administrativa localizada a Rua 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 

ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, inscrição no CNPJ/MF sob n° 23.223.561/0001-55, 

estabelecida na Rua José Maria de Lima, nº 44, Loja C, Poço - Maceió/AL, neste ato 

representada pelo Sr. Adelmo Rafael Ribeiro, com CPF sob n° 399.715.385-04, Residente e 

domiciliado nesta Cidade, fone: (82) 3432-2565, com endereço de e-mail: 

arbalimentos.al@gmail.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 

1 

AÇÚCAR CRISTAL 

 

Caracterização do Produto: É a sacarose 

obtida de Saccharum officinarum por 

processos industriais adequados. Alimento 

apresenta-se sob a forma de cristais 

irregulares de coloração uniforme. 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 natureza, a data de fabricação e validade 

deve constar na embalagem. 

Secundária: Fardo de Papel, contendo 30 

sacos de 1 Kg 

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 20.000 Kg PINDORAMA R$ 4,21 
R$ 

84.200,00 

2 
ACHOCOLATADO UHT (1L) 

 
LT 

19.200 L 

1.600 
BOA VISTA R$ 4,46 

R$ 

85.632,00 
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Caracterização do Produto: Bebida láctea 

UHT sabor chocolate: produto deverá ser 

isento de glúten e gordura trans, apresentar 

na porção de 200 ml (1 copo) no máximo 170 

mg de sódio. Deverá estar de acordo com a 

NTA 02 e 84 (Decreto 12.846/78); não pode 

conter leveduras, patógenos, coliformes ou 

deteriorantes. Deverá apresentar aspecto, 

cor, odor e sabor característicos.  

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. No momento da 

entrega o produto deverá dispor de no 

mínimo 5 (cinco) meses de validade. 

Primária: de papel cartonado (Tetra Pak), 

contendo 1000 ml.1Kg. 

A natureza, a data de fabricação e validade 

deve constar na embalagem. 

Secundária: Caixa de Papelão, contendo 12 

unidades de 1L.  

 

caixas 

com 12 

unidades 

x 1L 

4 

ALHO 

Alho branco, graúdo, desenrestado, de 

primeira qualidade. Embalagem com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

De colheita recente. 

Unidade: 150 gramas 

Embalagem: saco plástico transparente 

KG 

200 Kg 

 

 

IN NATURA R$ 20,99 
R$ 

4.198,00 

7 

ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 

 

Classe: longo fino 

Subgrupo: parboilizado 

Caracterização do Produto: Grãos sadios 

provenientes da espécie ORYZA sativa L. 

Parboilizado e classificados 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 1Kg. 

Secundária: Saco plástico transparente 

contendo 30 sacos de 1Kg ou caixa de 

papelão ondulado contendo 30 sacos de 1 

Kg. 

A natureza, a data de fabricação e validade 

devem constar na embalagem. 

A validade do produto deverá ser de no 

KG 20.000 Kg BLUE RICE R$ 3,57 
R$ 

71.400,00 



 
ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Página 3 de 10 

 

 

CPL/MATA GRANDE 

Fls. _______________ 

Visto______________ 

mínimo 06 meses. 

A data de entrega não poderá ser superior a 

30 dias da data de fabricação. 

11 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA 

 

Caracterização do Produto:  

Biscoito é o alimento obtido pelo 

amassamento e cozimento conveniente de 

massa de farinha de trigo preparado com 

farinhas, amidos, fécula e demais produtos 

permitidos pela legislação de alimentos. 

Componentes do Produto: 

Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico 

(vitamina B9), açúcares, gordura vegetal, soro 

de leite, amido, sal refinado, fermentos 

químicos: bicarbonato de amônio (INS 503ii), 

bicarbonato de sódio (INS 500ii) e pirofosfato 

ácido dissódico (INS 450i), emulsificante 

lecitina de soja (INS 322), aroma idêntico ao 

natural de baunilha, melhorador de farinha 

metabissulfito de sódio (INS 223). 

Padrão de Identidade e Qualidade: 

Deverão obedecer à legislação sanitária 

vigente.  

Embalagens: A embalagem primária deve ser 

adequada à sua natureza e compatível com 

o seu prazo de validade. 

Primária: Sacos de filme plástico com 

acondicionamento de 400 gramas. O 

conteúdo líquido, a informação nutricional, a 

data de fabricação e validade, a 

identificação de origem, devem constar do 

rótulo da embalagem primária. 

Secundária: Caixa de papelão ondulado, 

contendo até 20 embalagens primárias. 

A validade do produto deverá ser de no 

mínimo de 6 meses. 

A data de entrega não poderá ser superior a 

60 dias da data de fabricação.  

KG 4000 3 DE MAIO R$ 9,89 
R$ 

39.560,00 

12 

BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAIZENA  

 

Biscoito Doce s/recheio; Maizena; 

Composição Básica farinha de trigo, gordura 

vegetal, sal; açúcar e outras substâncias 

permitidas; validade mínima 5 meses a contar 

da data de  entrega, em embalagem filme 

Bopp, caixa com 20 pacotes; pesando 400 

gramas cada; e suas condições deverão 

estar de acordo com as normas técnicas. 

Caracterização do Produto:  

Biscoito é o alimento obtido pelo 

amassamento e cozimento conveniente de 

massa de farinha de trigo preparado com 

farinhas, amidos, fécula e demais produtos 

permitidos pela legislação de alimentos. 

Componentes do Produto: 

Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico 

KG 4000 3 DE MAIO R$ 9,98 
R$ 

39.920,00 
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(vitamina B9), açúcares, gordura vegetal, soro 

de leite, amido, sal refinado, fermentos 

químicos: bicarbonato de amônio (INS 503ii), 

bicarbonato de sódio (INS 500ii) e pirofosfato 

ácido dissódico (INS 450i), emulsificante 

lecitina de soja (INS 322), aroma idêntico ao 

natural de baunilha, melhorador de farinha 

metabissulfito de sódio (INS 223). 

Padrão de Identidade e Qualidade: 

Deverão obedecer à legislação sanitária 

vigente.  

Embalagens: A embalagem primária deve ser 

adequada à sua natureza e compatível com 

o seu prazo de validade. 

Primária: Sacos de filme plástico com 

acondicionamento de 400 gramas.  

O conteúdo líquido, a informação nutricional, 

a data de fabricação e validade, a 

identificação de origem, devem constar do 

rótulo da embalagem primária. 

Secundária: Caixa de papelão ondulado, 

contendo até 20 embalagens primárias. 

A validade do produto deverá ser de no 

mínimo de 6 meses. 

A data de entrega não poderá ser superior a 

60 dias da data de fabricação. 

17 

CARNE BOVINA MOÍDA  

 

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 500 BORDON/AS R$ 19,58 
R$ 

9.790,00 

20 

CHOCOLATE EM PÓ ADOÇADO  

 

Padrão de Identidade e Qualidade: Produto 

obtido a partir do cacau em pó, 

maltodextrina, por processos tecnológicos 

adequados e de acordo com as boas 

práticas de manufatura. O produto não deve 

conter aromatizante sendo permitida à 

adição de estabilizantes e/ou emulsificantes 

que reconhecidamente aumente a 

dissolubilidade do produto e que atenda a 

legislação em vigor.   

Rotulagem: Os dizeres de rotulagem 

obedecerão à legislação em vigor. 

KG 

 
2000 APTI R$ 14,72 

R$ 

29.440,00 
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Embalagens: A embalagem primária deve ser 

adequada à sua natureza e compatível com 

o seu prazo de validade. 

Primária: Saco de polietileno atóxico com 

peso liquido de 200 ou 400 gramas.  

 A natureza, os ingredientes, a composição 

centesimal, a data de fabricação de 

validade devem constar na embalagem ou 

rótulo. 

Secundária: Caixa de papelão ondulado, 

contendo de 25 a 50 embalagens primárias. 

A validade do produto deverá ser de no 

mínimo 12 meses. 

A data de entrega não poderá ser superior a 

60 dias da data de fabricação. 

36 

ÓLEO DE SOJA 

 

Padrão de Identidade e Qualidade: É o 

alimento lipídico, obtido por prensagem 

mecânica e ou extração por solvente dos 

grãos de soja, Glycine max L mernil, isento de 

misturas de outros óleos ou matérias estranhas 

ao produto. 

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: Lata de folha de flandres, com 

volume líquido de 900 ml. A natureza, os 

ingredientes, a composição centesimal, a 

data de fabricação de validade devem 

constar na embalagem ou rótulo. 

Secundária: Caixa de papelão ondulado, ou 

plástico resistente, contendo 20 latas de 900 

ml. 

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. 

UNID 

10.000 

unidades. 

(500 

caixas 20 

x 900ml) 

ABC R$ 10,07 
R$ 

100.700,00 

38 

PÃO FRANCÊS e/ ou PÃO SEDA 

 

Padrão de Identidade e Qualidade: Pão 

francês e/ou pão de seda de 50 gramas, 

simétrico, com uniformidade no assado, 

aroma e sabor típicos. A casca deverá ser 

dourada na parte superior e marrom na 

inferior, com espessura aproximada de 1 a 2 

mm, não dura e sim crocante, sem a 

presença de pestana ou incisão da massa. O 

miolo deverá ser consistente, de cor creme, 

com cavidades irregulares, textura macia, 

aveludada, sedosa e elástica.  

ENTREGA: O produto deverá ser entregue 

dentro dos padrões de qualidade 

UNID 
100.000 

unidades 

PANIFICAÇÃO 

BRASIL 
R$ 0,81 

R$ 

81.000,00 
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estabelecidos, em veículos especialmente 

autorizados pela Vigilância Sanitária para esta 

finalidade. O produto deverá ser transportado 

em caixas vazadas (altura: 31cm, 

comprimento: 57cm e largura: 37cm), limpas 

com esmerada higiene, forradas com plástico 

transparente estéril, cobertas por um véu ou 

outro similar que mantenha o produto 

protegido. O uso do plástico estéril ao invés 

da caixa, somente será aceito para a 

entrega, se não houver alteração física do 

produto, ou até microbiológica.  

INFORMAÇÕES DA COORDENAÇÃO DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 1 – A entrega será realizada diretamente nas 

unidades escolares pelo próprio fornecedor. 

Mensalmente será elaborado um mapa com 

as quantidades a serem entregues nas 

unidades, de acordo com a necessidade da 

Coordenação de Alimentação escolar. Será 

entregue em toda extensão escolar, seja 

urbana ou rural. 

2 – Não serão aceitos pães amanhecidos, 

duros, queimados, crus ou embatumados, 

fora do peso estabelecido, em quantidade 

inferior ou superior a solicitada, podendo ser 

recusados no ato da entrega e substituídos 

imediatamente. Não deixar faltar o produto 

quando solicitado, independente do ocorrido 

durante o processo de fabricação. 

 3 – Os cancelamentos poderão ser efetuados 

pela Divisão de Alimentação Escolar até 24 

(vinte e quatro) horas antes da entrega. 

TOTAL  
R$ 

545.840,00 

 

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$ 545.840,00 (Quinhentos e quarenta e cinco mil oitocentos e quarenta 

reais). 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
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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. 

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 
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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  

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 
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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 

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 
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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. 

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 

 

_______________________________________________________ 

ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME  

Adelmo Rafael Ribeiro  

FORNECEDOR REGISTRADO 

 


