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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2019 

Processo Administrativo nº 3.019/2019 

 

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Avenida José Grilo, nº 426, Centro, Conceição do Castelo, ES, CEP 29.370-000, inscrito no CNPJ sob o 

nº 27.165.570/0001-98, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CHRISTIANO 

SPADETTO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Avenida José Grilo, nº 794, Centro, 

Conceição do Castelo, ES, CEP 29.370-000, inscrito no CPF sob o nº 003.755.567-70 e no RG sob 

o nº 961351-ES, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, considerando o julgamento da 

licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS nº 

000031/2019, processo administrativo 3.019/2019, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da 

empresa DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito 

no CNPJ sob o nº. 17.364.470/0001-37, com sede na Rua Cajueiro, nº 335, Bairro Santa 

Paula, Vila Velha - ES, CEP – 29126-160, por sua representante legal, Srª. ANNA CHRISTINA 

FIRME LEITE, brasileira, comerciante, portadora do RG n°. 668.971/SSP-ES e do CPF n°. 

900.615.947-68, domiciliada na Av. Antonio Gil Veloso, nº 2.558, Aptº 1.102, Ed. Lordello 

Colnago, Itapuã, Vila Velha, ES,  de acordo com a classificação por ela alcançada e nas 

quantidades  cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às 

normas constantes na Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 

123/06, alterações da Lei complementar 147/2014 e no Decreto Municipal nº 4.247/2013, e em 

conformidade com as disposições a seguir: 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.  

 

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais 

condições ofertadas são as que seguem:  

 

2.2 - Discriminação do objeto: 
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Órgão Gerenciador- Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo 

Ítem Especificação Marca Unidade Quant Unit Valor Total 

 
 
 
 
 
 
 

00006 

LEITE EM PO INTEGRAL 

leite em pó integral de vaca 400 gr ingredientes: leite em pó integral 

instantâneo, vitaminas e sais minerais. não contém glúten. embalagem: 

primária - saco de polietileno metalizado flexível, atóxico e resistente, 

fechado por termossoldagem na vertical e na horizontal que veda 

hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante 

todo o seu prazo de validade. rotulado de acordo com a legislação 

vigente. secundária - fardo de papel multifolhado, resistente, totalmente 

fechado com costura resistente, plástico, átoxico, transparente, 

resistente, termossoldado, embalagem primária: prazo de validade: 

mínimo de 04 meses a partir da data de entrega. ampla participação. 

 

 

LOLLA 

 
 
 

PAC 

 
 
 

5.842,00 

 
 
 

7,580 

 
 
 

44.282,36 

 
 
 
 

 
00014 

BISCOITO DE MAISENA SEM LACTOSE 

biscoito de maisena sem lactose contendo farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, açucar, amido de milho, gordura vegetal inter 

esterificada, açucar invertido, sal, fermentos químicos bicarbonato de 

sódio e bicabornato de 

amonia, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial de baunilha, sem 

colesterol e contem glutem, armazenado em pacotes de maximo 400 

gramas e que possua dupla embalagem (para evitar perda de 

qualidade do produto pois o mesmo não terá consumo imediato) caixas 

de 02 kg 

 

 

LIANE 

 
 
UN 

 
 

150,00 

 
 

19,500 

 

 
2.925,00 

 
 
 
 
 
 

 
00016 

LEITE EM PO INTEGRAL 

leite em pó integral de vaca 400 gr ingredientes: leite em pó integral 

instantâneo, vitaminas e sais minerais. não contém glúten. embalagem: 

primária - saco de polietileno metalizado flexível, atóxico e resistente, 

fechado por termossoldagem na vertical e na horizontal que veda 

hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante 

todo o seu prazo de validade. rotulado de acordo com a legislação 

vigente. secundária - fardo de papel multifolhado, resistente, totalmente 

fechado com costura resistente, plástico, átoxico, transparente, 

resistente, termossoldado, embalagem primária: prazo de validade: 

mínimo de 04 meses a partir da data de entrega. destinado a micro- 

empresa, empresa de pequeno porte e equiparadas. 

 

LOLLA 

 
UN 

 
2.773,00 

 
7,580 

 
21.019,34 

 

Órgão participante - Fundo Municipal de Saúde 

Ítem Especificação Marca Unidade Quant Unitário Valor Total 

 
 
 
 
 
 
 

00006 

LEITE EM PO INTEGRAL 

leite em pó integral de vaca 400 gr ingredientes: leite em pó integral 

instantâneo, vitaminas e sais minerais. não contém glúten. embalagem: 

primária - saco de polietileno metalizado flexível, atóxico e resistente, 

fechado por termossoldagem na vertical e na horizontal que veda 

hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante 

todo o seu prazo de validade. rotulado de acordo com a legislação 

vigente. secundária - fardo de papel multifolhado, resistente, totalmente 

fechado com costura resistente, plástico, átoxico, transparente, 

resistente, termossoldado, embalagem primária: prazo de validade: 

mínimo de 04 meses a partir da data de entrega. ampla participação. 

 

 

LOLLA 

 
 
 

PAC 

 
 
 

100,00 

 
 
 

7,580 

 
 
 

758,00 
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Órgão participante - Fundo Municipal de Assistência Social 

Ítem Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

00006 LEITE EM PO INTEGRAL 
LOLLA 

KG 380,00 7,580 2.880,40 

 

O valor registrado total da presente Ata é de R$71.865,10 (setenta e um mil oitocentos e 

setenta e cinco reais e dez centavos) 

2.2.2 - Sendo o valor acima distribuído da seguinte Forma: 

2.2.2.1 - Órgão Gerenciador- Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, ES: R$68.226,70 

(sessenta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e setenta centavos).  

2.2.2.2 - Órgão participante - Fundo Municipal de Saúde R$758,00 (setecentos e cinquenta 

e oito reais).  

2.2.2.3 - Órgão participante - Fundo Municipal de Assistência Social R$2.880,40 (dois mil 

oitocentos e oitenta reais e quarenta centavos).  

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura, ou seja, de 14 de agosto de 2019 a 13 de agosto de 2020, não podendo ser 

prorrogada. 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 - Fica dispensada a certificação de dotação orçamentaria nos processos licitatórios para 

registro de preços, nos termos do art. 15 da lei federal Nº 8.666/93, devendo ser informada no 

ato da compra. 

 

5 - CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR 

5.1 - O preço é fixo e irreajustável; 

5.2 - No preço já estão incluídos todos os custos de prestação dos serviços, dentre eles, 

impostos, taxas, direitos trabalhistas e encargos sociais, bem como demais despesas necessárias 

à perfeita conclusão do objeto que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre a 

prestação dos serviços; 

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

deles poderão advir, facultando-se ao ÓRGÃO GERENCIADOR, a realização de licitação específica 

para a contratação pretendida ou promoção de contratação direta; 

5.4 - O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá justificar o motivo da não utilização do registro de preços 

e será assegurado ao beneficiário do registro preferência para contratação em igualdade de 
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condições. 

  

6 - CLÁUSULA SEXTA - DO TERMO CONTRATUAL 

6.1 - Dentro da validade da Ata de Registro de Preços o FORNECEDOR com preços registrados 

será convocado para assinar o Contrato; 

6.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o ÓRGÃO GERENCIADOR para a 

assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no 

prazo de 07 (sete) dias corridos, a contar da data de seu recebimento; 

6.3 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do FORNECEDOR, desde que aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR; 

6.4 - Se o FORNECEDOR, no ato da assinatura do Contrato não comprovar que mantém as 

mesmas condições de habilitação do certame, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 

assinatura, poderá ser convocado outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após 

a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação de preço e comprovada a manutenção 

dos requisitos de habilitação, celebrar o Contrato; 

6.5 - O FORNECEDOR que se recusar o Contrato estará sujeito às penalidades previstas no Termo 

de Referência. 

 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO 

7.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do(s) serviço(s) registrado(s) cabendo a 

Administração promover as negociações junto ao FORNECEDOR; 

7.2 - Quando o preço registrado torna-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o FORNECEDOR para negociar a redução dos preços 

tendo como referência os valores praticados pelo mercado; 

7.3 - O FORNECEDOR que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

7.4 - Considerando a ordem de classificação no certame, os fornecedores serão convocados para 

a redução de seus preços em relação aos valores praticados no mercado; 

7.5 - Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR 

não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá: 

7.5.1 - Liberar o FORNECEDOR do compromisso, caso a comunicação ocorra antes da solicitação 

dos serviços, caso em que não haverá aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados; 

7.5.2 - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
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7.6 - Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá revogar a Ata de 

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

7.7 - O FORNECEDOR terá cancelado o registrado dos seus preços, quando: 

7.7.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

7.7.2 - Não assinar o Contrato, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 

prazo estabelecido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, sem justificativa aceitável; 

7.7.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles 

praticados no mercado; 

7.7.4 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços. 

7.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.7.1, 7.7.2 e 7.7.4 será 

formalizado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

7.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das previsões da Ata de Registro 

de Preços, devidamente comprovados e justificados: 

7.9.1 - Por razão de interesse público; 

7.9.2 - A pedido do FORNECEDOR, antes do pedido de fornecimento. 

7.10 - O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço a ocorrência de 

fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso 

fortuito ou de força maior, que deverão ser devidamente comprovados. 

  

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

8.1 - As condições gerais do fornecimento tais como pagamentos, os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do Fornecedor Registrado, penalidades 

e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no TERMO DE REFERÊNCIA. 

8.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

9 - CLÁUSULA NONA - DOS CASOS OMISSOS. 

9.1 - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão 

decididos administrativamente, ES, segundo as disposições contidas na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores e demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte 

integrante desta Ata de Registro de preços, independentemente de suas transcrições. 
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Conceição do Castelo - ES, 14 de agosto de 2019. 

 

 ___________________________________ 

CHRISTIANO SPADETTO 

PREFEITO 

Representante legal do Órgão Gerenciador 

 

___________________________________ 

DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME 

ANNA CHRISTINA FIRME LEITE 

FORNECEDOR REGISTRADO 

Representante legal do Fornecedor Registrado 

 

 

 

TESTEMUNHA 

 

______________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Ato de Designação – Fiscal de Contratos 

DADOS DO CONTRATO 

PROCESSO Nº 3.019 DATA 2019 ATA REGISTRO DE 

PREÇOS 

098/2019 

099/2019 

100/2019 

 

UNIDADE 

GESTORA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

DO CASTELO 

CNPJ 27.165.570/0001-98 

 

VALOR DA ATA R$ 30.827,88; 

R$ 940,50; 

R$71.865,10. 

VIGÊNCIA 14 de AGOSTO de 2019 a 13 de 

AGOSTO de 2020 

 

CONTRATADO J.M MERCHER COMERCIAL DU REI ME 

GABRIELA HUBNER SILVERIO – ME 

DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME 

 

OBJETO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 

CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.  

 

Designação de Fiscal de Contrato 

 

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e 

subsidiar o gestor do contrato indicado na epígrafe 

e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Conceição do Castelo, no uso das atribuições conferidas no art. 71 da Lei 

Orgânica Municipal, resolve: 

Designar os servidores abaixo relacionadas como como fiscais das ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 

098/2019, 099/2019, 100/2019, 056/2019. 

RONAN PEREIRA MOREIRA, Matrícula nº 0037523, lotada na Secretaria municipal de Administração, 

Cultura e Turismo; 

ANDREIA HUPP MINET, Matrícula nº 001518, lotada na Secretaria Municipal de Saúde; 

ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, Matrícula nº 00030, lotado na Secretaria Municipal do trabalho, 

Assistência e Des. Social; 

LUCILENE JUBINE, matricula nº 000026, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

ADRIANA DOS SANTOS, Matrícula nº 000898, lotada na Secretaria Municipal de Educação; 

Que representarão a Administração perante a contratada e zelará pela boa execução do objeto pactuado, 

exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle previstas no Decreto nº 2.376/2014, devendo 

ainda: 

I - Armazenar em pasta eletrônica cópia do termo contratual e todos os seus aditivos, 

apostilamentos e planilha de custos e formação de preços atualizada, se existentes, juntamente com outros 

documentos capazes de dirimir dúvidas, a respeito do cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, 

e que o auxilie no acompanhamento da execução dos serviços contratados. 

II - Acompanhar “in loco” a execução do objeto do contrato, apontando as faltas cometidas pelo 

contratado e, se for o caso, promover os registros. 

III - Elaborar registro próprio e individualizado em que conste o controle do saldo residual e as 

informações das determinações necessárias à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados. 

IV - Determinar a correção e readequação das faltas cometidas pelo contratado e informar ao 

gestor do contrato quando as medidas corretivas ultrapassarem sua competência. 
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V - Manter contato com o preposto ou representante da Contratada, durante toda a execução do 

contrato, com o objetivo de garantir o cumprimento integral das obrigações pactuadas. 

VI - Esclarecer as dúvidas do preposto ou representante da Contratada, direcionando-as, quando 

for o caso, ao gestor do contrato ao qual o Fiscal está vinculado. 

VII - Controlar todos os materiais necessários à perfeita execução do objeto contratado no 

tocante à qualidade e quantidade. 

             VIII - Exigir que a Contratada mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, 

organização e conservação nos locais onde serão executados os serviços. 

              IX - Proibir a execução, por parte dos funcionários da Contratada, de serviços diferentes do objeto 

do contrato, tais como: comercialização de produtos, prestação de serviços, dentre outros. 

 X - Proibir, nos locais onde serão executados os serviços, a permanência de materiais, 

equipamentos e pessoas estranhas ao objeto do contrato. 

 XI - Acompanhar os prazos de execução e de entrega de material (observar forma e local 

determinados no contrato). 

 XII - Solicitar aos responsáveis em cada localidade relatório de acompanhamento dos serviços 

contratados, quando o contrato contemplar a execução de serviços em diversas localidades. 

 XIII - Anotar no “Formulário Acompanhamento da Execução dos Serviços Contratados”, Anexo 

D do Decreto nº 2.376 e 2.453/2014, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, em 

especial as que repercutem na qualidade do objeto e que acarretam retenção no pagamento. 

 XIV - Nos contratos de prestação de serviços, solicitar à Contratada, mediante notificação formal 

e devidamente motivada, por meio do “Formulário Substituição de Funcionário” (Anexo E do Decreto nº 

2.376 e 2.453/2014), a substituição, de acordo com os prazos determinados, de qualquer funcionário 

com comportamento julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina ou ao interesse do 

Município. Poderá, por iguais motivos, ser solicitada também a substituição do preposto. 

 XV - Buscar esclarecimentos e soluções técnicas para as ocorrências que surgirem durante a 

execução dos serviços e antecipar-se na solução de problemas que afetem a relação contratual, tais como: 

greve de pessoal, não pagamento de obrigações com funcionários, dentre outros. 

XVI - Não atestar a Nota Fiscal enquanto não for cumprida a total execução, entrega ou correção 

dos bens ou serviços. 

XVII - Verificar se os serviços foram subcontratados, sendo permitida a subcontratação parcial 

do objeto (nunca total) mediante previsão contratual. 

XVIII - Caso a execução não esteja plenamente de acordo com o disposto no contrato, avaliar 

a necessidade de readequação deste, mediante termo aditivo. Caso a readequação seja necessária, 

encaminhar ao gestor do contrato, documento apontando as alterações necessárias acompanhado das 

justificativas pertinentes. 

XIX - Nos casos em que for constatada falha na execução, não havendo acordo de níveis de 

serviço ou a readequação contratual não for necessária, realizar as glosas mediante o “Formulário de Glosa” 

(Anexo F do Decreto nº 2.376 e 2.453/2014), de acordo com os percentuais determinados. 

 XX - Comunicar por escrito ao gestor do contrato a ocorrência de danos causados pela 

Contratada ao Município ou a terceiros durante toda a execução do contrato, mediante preenchimento do 

“Formulário Solicitação de Esclarecimentos e Providências” (Anexo G do Decreto nº 2.376 e 

2.453/2014). 

 XXI - Atestar, quando for o caso, para fins de restituição da garantia, que a Contratada cumpriu 

integralmente todas as obrigações contratuais, inclusive as trabalhistas e previdenciárias. 

XXII – Preencher o “Formulário de Solicitação de Pagamento” (Anexo H do Decreto nº 2.376 

e 2.453/2014) e providenciar a autuação do processo ou encaminhar ao setor responsável. Para os 

contratos de prestação de serviços continuados, abrir um processo de pagamento para cada mês. 

XXIII - Conferir a documentação apresentada para pagamento, utilizando o “Formulário 

CheckList” (Anexo I do Decreto nº 2.376 e 2.453/2014), a fim de verificar se há alguma divergência 

com relação ao serviço prestado, erro ou rasura, adotando as medidas necessárias para a solução da 

pendência detectada, antes de atestá-la e encaminhá-la para pagamento.  



  PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, ES - Av. José Grilo, Nº 426, Centro, Conceição do Castelo, Cep. 29370-000, Tel.: 3547 

1101/1599- E-mail:  contratos.pmcc@gmail.com. 

XXIV – Verificar se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas, o valor cobrado 

corresponde exatamente àquilo que foi fornecido, se existem elementos que justifiquem o desconto do 

valor da Nota Fiscal/Fatura, se foi observado o que dispõe o contrato nos casos de instalação ou teste de 

funcionamento e se a Nota Fiscal tem validade e está completamente preenchida.   

 

 

____________________________________________ 

CHRISTIANO SAPDETTO 

Ordenador de Despesas 

 

 

CIÊNCIA DO(A) SERVIDOR(A) DESIGNADO(A) 

Eu, RONAN PEREIRA MOREIRA, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são 

inerentes em razão da função. 

 

_________________________________ 

Assinatura do Fiscal 

 

Eu, ANDREIA HUPP MINET, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são 

inerentes em razão da função. 

 

_________________________________ 

Assinatura do Fiscal 

 

Eu, ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das 

funções que são inerentes em razão da função. 

 

_________________________________ 

Assinatura do Fiscal 

 

Eu, LUCILENE JUBINE, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes 

em razão da função. 

 

_________________________________ 

Assinatura do Fiscal 

 

Eu, ADRIANA DOS SANTOS, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são 

inerentes em razão da função. 

 

_________________________________ 

Assinatura do Fiscal 

 

 

 

 

 

 


