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TERMO DE CANCELAMENTO DE ATA DE REGISTO DE PREÇOS 
 

ARP Nº 106/2019 
 

 
 
 

O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede à Praça da Independência, 
nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
Edélio Francisco Guedes, no uso de suas atribuições legais, considerando tudo o que 
consta nos autos do Processo Administrativo Nº 010349/2020, em especial o despacho 
da Procuradoria Municipal, às fls. 033 e a manifestação do Secretário Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, às fls. 034/035 , RESOLVE CANCELAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 106/2019 (oriunda do Pregão Presencial Nº 032/2019), firmada com a empresa MIX 
COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ 
sob o nº 32.444.512/0001-33. 
 
I - Da Justificativa:  
1.1 - O cancelamento se dá em razão do inadimplemento do Fornecedor face as 
obrigações decorrentes do respectivo Registro de Preços, conforme já asseverado e 
demonstrado nos autos do processo administrativo em epígrafe. 
 
II - Da Fundamentação Legal: 
2.1 - Art. 23 do Decreto Municipal Nº 173, de 08 de maio de 2009 e Capítulo XXIII do 
Edital de Pregão Presencial Nº 032/2019. 
 

DECRETO MUNICIPAL Nº 173/2009  
Art. 23 O Fornecedor terá seu registro cancelado pela Administração nas 
seguintes hipóteses:  
I - não cumprir as eixgências da Ata de Registro de Preços. 
II - não assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
III - não aceirar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior 
aos praticados no mercado; 
IV - na hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 
registro de preços; 
V - por razções de interesse público. 
§ 1º O cancelamento do registro de preçso por parte da Administração, 
assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão 
motivada da autoridade compente do órgão gerenciador. 
§ 2º Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos 
fornecedores mediante envio de correspondência com aviso de recebimento. 
§ 3º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 
comunicação será efetivada através de publicação de edital na imprensa oficial, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

                   ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
                                                                                          Proc. Nº 010349-2020 

___________________________________________________________ 
 

 

Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-0000 - Tel. (27) 3735.4000 - Página 2 
 

considerando-se concelado o preço registrado a contar o terceiro dia 
subsequente ao dia da publicação. 
§4º Além do cancelamento do registro, nos casos de comentimento de infração 
pelo fornecedor, deverá ser aplicada sanção administritva pelo órgão 
competente, observado o procedimento previsto no edital. 

 
III - Da Aplicação de Penalidade: 
3.1 - Além do cancelamento do registro de preços, fica estabelecido a aplicação das 
penalidades abaixo descritas à empresa MIX COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA 
DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 32.444.512/0001-33: 
 

I - Multa (item 24.1.2 do edital), no valor total de R$ 108,00 (cento 
e oito reais) -  correspondente a 1% (um por cento) por dia de 
atraso, calculado sobre o valor do objeto em atraso, até o limite de 
30% (trinta por cento) do respectivo valor total (item 24.2 do 
edital) e, 
II - Suspensão temporária de participar de licitações e 
impedimento de contratar com Administração (item 24.1.3 do 
edital). 

 
IV - Do Contraditório e Ampla Defesa: 
4.1 - Fica oportunizado ao Fornecedor o contraditório e ampla defesa, nos termos do que 
estabelece o art. § 1º do art. 23 do Decreto Municipal Nº 173/2009, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à data da publicação 
resumida do Ato na imprensa oficial.  
 
V - Das Disposições Gerais: 
5.1 - Não havendo a apresentação de recurso quanto a respectiva decisão ou o mesmo 
sendo negado, considerar-se-a cancelado o preço registrado e a penalidade será 
registrada no Cadastro de Empresas Penalizadas do Município de Afonso Cláudio/ES. 
 
Afonso Cláudio/ES, em 17 de julho de 2020. 
 
 
 

 
 

EDÉLIO FRANCISO GUEDES 
PREFEITO MUNICIPAL 


