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Pregão Presencial nº 016/2019 
Processo nº 6016/2019 

Município de Restinga – São Paulo 
Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios, 

conforme Edital e Memorial Descritivo. 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, nas 
dependências da Prefeitura Municipal de Restinga - SP, situada na Rua Geraldo 
Veríssimo, 633, Centro, na cidade de Restinga, Estado de São Paulo, Fone (16) 
3143-1172, CEP 14.430-000, o MUNICÍPIO DE RESTINGA-SP, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.581/0001-42, 
através de seu Prefeito Municipal, AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO, nos 
termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 
016/2019, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito 
Municipal, homologado em 17.07.2019 e publicada no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo no dia 18.07.2019, resolve registrar os preços das empresas com 
preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o 
Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seu respectivo item que se 
segue:- 
 
Detentora: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., com sede 
na Rua Wilk Ferreira de Souza, 251, Distrito Industrial, São José do Rio Preto – 
SP – CEP 15.035-510, representada neste ato, por seu representante legal, 
Jucelino Albino de Souza, RG nº. 29.505.421-9, CPF nº. 195.717.088-36, dos 
seguintes Itens: 
 

Item Qtde Und Material 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

02 1.300 Pct 

Açúcar Tipo Cristal (5 kg): 
Nacional de primeira qualidade; 
obtido da cana-de-açúcar; com 
aspecto, cor, cheiro próprios, 
sabor doce; com teor de 
sacarose mínimo de 99% P/P e 
umidade máxima de 0,3% P/P; 
sem fermentação, isento de 
sujidades, parasitas, materiais 
terrosos e detritos animais ou 
vegetais; acondicionado em 
saco plástico, atóxico, contendo 
informação nutricional; validade 
mínima de 11meses a contar da 
data de entrega; e suas 
condições deverão estar de 

R$7,07 R$9.191,00 

http://www.restinga.sp.gov.br/
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acordo com a NTA-52/53 
(DECRETO 12.486 DE 
20/10/78). UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: Pacote 05 
Quilogramas. 

05 7.000 Pct 

Arroz agulhinha - marca de 
referência: “São Lucas” ou de 
melhor qualidade. Produto 
longo, fino, de primeira 
qualidade. O produto deverá 
obedecer a Portaria nº 269, de 
17/11/88 e anexos, 
complementada pelas Portarias 
nº 01, de 09/01/89, nº80, de 
10/04/92 e nº 10, de 12/04/96, do 
Ministério da Agricultura – M. A., 
para arroz, beneficiado e polido 
do tipo I, para efeito de 
classificação e deverá ser da 
safra corrente. Deverá se 
apresentar em bom estado de 
conservação; isento de 
fermentação e mofo, de odores 
estranhos e de substâncias 
nocivas à saúde. Características 
organolépticas: aspecto: grãos; 
cor: característica; odor: 
característico; sabor: 
característico. O produto, após o 
preparo, conforme instruções da 
embalagem, deverá apresentar-
se com grãos inteiros e 
cozimento uniforme. 
Acondicionado em saco plástico 
transparente contendo 
informação nutricional, atóxico, 
limpo, não violado, resistente; 
embalagem secundaria-fardo 
lacrados). Com validade mínima 
de 06 meses a contar da data de 
entrega. UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: Pacote 05 
Quilogramas. 

R$10,65 R$74.550,00 

06 1.000  Pct 

Aveia em Flocos (200 gr.): 
isenta de mofo, livre de parasitas 
e substâncias nocivas, 
acondicionada em embalagens 
de 200g, atóxica, resistente e 
hermeticamente vedada. Prazo 
de validade 10 meses a contar a 
partir da data de entrega. 

R$1,89 R$1.890,00 

http://www.restinga.sp.gov.br/
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07 100 Und 

Azeite de Oliva (500 ml): 
Classificação/ Características 
gerais: Produto obtido a partir de 
azeitonas sãs por processos 
unicamente mecânicos em 
condições térmicas que não 
elevem sua deterioração, 
embalado em latas ou frascos 
sem sinais de alterações 
(estufamentos, vazamentos, 
corrosões internas), bem como, 
qualquer modificação de 
natureza física, química ou 
organolépticas do produto. Em 
embalagens de 250 gr. 

R$10,80 R$1.080,00 

08 300 Bld 

Azeitona sem caroço picada (2 
kg): Classificação/ 
Característica gerais: 
Ingredientes, azeitona, água, 
sal, acido cítrico e sorbato de 
potássio. Embalado em 
embalagens plásticas e atóxicas, 
congeladas, sem sinais de 
alterações (vazamento e furos), 
bem como, qualquer 
modificação de natureza física, 
química ou organoléptica do 
produto. Validade não inferior a 
06 meses e data de fabricação 
de 30 dias. 

R$22,40 R$6.720,00 

09 6.000 Und. 

Barra de cereal - com frutas 
desidratadas, podendo conter 
castanhas. Que o açúcar não 
seja o primeiro, nem o segundo 
ingrediente na composição da 
barra. Validade mínima de 08 
meses. Embalagem primária 
plástica atóxica; contendo 
informação nutricional. Unidade 
de fornecimento: caixa com 24 
unidades. Cada unidade deverá 
conter 25 gramas do produto 

R$0,70 R$4.200,00 

12 150 Pct 

Biscoito doce, tipo maisena 
Isento de Lactose:  diversas 
formatações, composição básica 
Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, água, açúcar, 
gordura vegetal hidrogenada 
zero trans, açúcar invertido, 
estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos (bicarbonato 

R$3,30 R$495,00 

http://www.restinga.sp.gov.br/
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de sódio, pirofosfato ácido de 
sódio e bicarbonato de amônio), 
sal, metabissulfito de sódio, 
aroma artificial de baunilha , 
proteinase, aroma artificial de 
limão, vitaminas (b1, b2, b6 e 
pp). SEM LACTOSE, ISENTO 
DE PRODUTOS DE ORIGEM 
ANIMAL. Acondicionado em 
saco plástico impermeável, 
fechado, reembalado em caixa 
de papel vedada, com 400 
gramas com sub embalagens 
internas. As embalagens devem 
conter externamente os dados 
de identificação, procedência, 
informações nutricionais, 
número de lote, data de 
validade, quantidade de produto. 
Validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. 

14 6.000 pct 

Biscoito doce, tipo maxi 
cookie: sabor baunilha com 
gotas de chocolate, em 
embalagem individual de 38g. As 
embalagens devem conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, 
número de lote, data de 
validade, quantidade de produto. 
Validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. 

R$1,55 R$9.300,00 

15 6.000 pct 

Biscoito, tipo barrinha maxi 
chocco chocolate, com recheio 
e cobertura de chocolate, em 
embalagens individuais de 
aproximadamente de 30g, em 
caixa com 5 unidades. As 
embalagens devem conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, 
número de lote, data de 
validade, quantidade de produto. 
Validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. 

R$0,59 R$3.540,00 

16 250 Kg 

Caldo de Carne (1 kg): 
Classificação/ Características 
gerais: Constituído por produtos 
de 1ª qualidade (carne bovina, 

R$3,30 R$825,00 

http://www.restinga.sp.gov.br/
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cebola e o alho em pó, salsa, 
realçadores de sabor, sal, amido 
de milho). Isento de corpos 
estranhos. Em embalagens de 1 
kg. 

17 250 Kg 

Caldo de galinha: Produto em 
pó, composto de sal, amido, 
glutamato monossódico, açúcar, 
alho e cebola desidratados, 
gordura vegetal, extrato de carne 
de galinha; acondicionado em 
saco plástico, atóxico, não 
violado, contendo informação 
nutricional; com validade mínima 
de 10 meses a contar da data de 
entrega; suas condições 
deverão estar de acordo com a 
NTA-70 (DECRETO 12.486 de 
20/10/78). UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: Pacote 01 
Quilograma. 

R$3,30 R$825,00 

20 400 Pct 

Canjica Branca (500 gr.): 
Classificação/ Características 
gerais: Produto de boa 
qualidade, branca. Pacote de 
500gr. , embalagem primaria 
saco polietileno atóxico e 
resistente. Validade mínima de 
12 meses a contar da data do 
produto. 

R$2,00 R$800,00 

23 200 Kg 

Colorau (1 kg): Calorífico em pó 
fino homogêneo, obtido de frutos 
maduros de urucum, limpos. 
Cor: vermelho intenso, 
embalagem plástica com 1 kg, 
com cheiro e sabores próprios 
para consumo humano e em 
conformidade com a legislação 
em vigor. 

R$4,70 R$940,00 

27 600 Lata 

Ervilha em conserva (2 kg): 
Produto nacional de primeira 
qualidade. Preparado com frutos 
selecionados, sãos, sem 
corantes artificiais, isento de 
sujeiras, fermentação e de 
indicadores de processamento 
defeituoso; acondicionado em 
lata íntegra e sem danificações, 
com envasamento a vácuo, 
contendo informação nutricional 
e reembalado em caixa de 

R$10,70 R$6.420,00 

http://www.restinga.sp.gov.br/
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papelão resistente; com validade 
mínima de 12 meses a contar da 
data de entrega. Unidade de 
fornecimento lata de 3,1 kg / 2,0 
kg drenado. 

28 1.000 Und 

Extrato de Tomate (1,1 kg): 
Produto de primeira qualidade, e 
que não apresente acidez 
acentuada, resultante da 
concentração da polpa de 
tomate por processo tecnológico 
adequado; Preparado com frutos 
maduros, selecionados, sãos, 
sem pele, sem sementes, sem 
corantes artificiais; isento de 
sujidades, fermentação e de 
indicadores de processamento 
defeituoso; acondicionado em 
embalagem tetra pak sem 
danificações, com envasamento 
a vácuo, contendo informação 
nutricional e reembalado em 
caixa de papelão resistente; com 
validade mínima de 14 meses a 
contar da data de entrega; suas 
condições deverão estar de 
acordo com a NTA- (DECRETO 
12486 de 20/10/78). UNIDADE 
DE FORNECIMENTO: unidade 
embalagem tetra pak 1,1 kg 
Quilogramas. 

R$10,50 R$10.500,00 

29 1.000 Pct 

Farinha de Mandioca torrada 
(500 gr.): Classificação/ 
Características gerais: produto 
obtido das raízes de mandioca 
sadias, devidamente limpas, 
isenta de insetos, materiais 
estranhos não podendo estar 
úmida. Grupo seca, subgrupo 
fina, classe branca, tipo 1. O 
produto a ser entregue não 
poderá ter validade inferior a 6 
meses. Em embalagens de 500 
gr.  

R$1,60 R$1.600,00 

30 400 Pct 

Farinha de Milho (500 gr.): (250 
pacote de 500 gramas) 
Classificação/ Características 
gerais: Produto obtido dos grãos 
de milhos sadios, devidamente 
limpos, isenta de insetos, 
materiais estranhos não 

R$1,40 R$560,00 

http://www.restinga.sp.gov.br/
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podendo estar úmida. Grupo 
seca, subgrupo grossa, classe 
amarela, tipo 1. O produto a ser 
entregue não poderá ter validade 
inferior a 6 meses. Em 
embalagens de 500 gr. 

33 4.000 Pct 

Feijão Carioquinha (1 kg): 
(1500 kg) tipo I, novo, 
constituído de grãos sãos, isento 
de material terroso, mofo, 
sujidades e mistura de outras 
variedades e especiais. 
Acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, com 
informação nutricional e prazo 
de validade. Validade mínima de 
3 meses a contar da data da 
entrega. O produto deverá 
apresentar-se em grãos inteiros, 
não quebradiços e de cozimento 
uniforme. UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: Pacote 01 
Quilograma. 

R$3,77 R$15.080,00 

34 1.000 Pct 

Feijão Preto (1 kg): (180 kg) 
Classe preto, acondicionado em 
sacos plásticos, transparentes, 
atóxicos, isento de sujidades, 
não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá 
conter externamente os dados 
de identificação, procedência, 
informações nutricionais, 
número de lote, prazo de 
validade, quantidade do produto. 
O produto deverá apresentar 
validade mínima de 03 meses a 
partir da data de entrega. 
Unidade de fornecimento: 
pacote de 1kg. 

R$3,77 R$3.770,00 

39 500 pct 

Massa alimentícia - tipo seca 
pré-cozida, formato lasanha: 
cor amarela, obtida pelo 
amassamento da farinha de trigo 
especial, ovos, água e demais 
substâncias permitidas, isenta 
de corantes artificiais, sujidades, 
parasitas, admitindo umidade 
máxima 13%, acondicionada em 
saco plástico transparente, 
atóxico com 500 gramas. Fardo 

5,66 2.830,00 

http://www.restinga.sp.gov.br/
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de 10 kg. Prazo de validade de 
no mínimo 6 meses a partir da 
entrega do produto. 

40 3.000 Litro 

Iogurte (1 Litro):  Classificação/ 
Características gerais: Iogurte 
líquido com sabores variados: 
morango, coco, pêssego, salada 
de frutas, maçã verde; em 
embalagem de plástico 
polietileno atóxico, resistente, de 
1 litro cada, elaborado a partir de 
leite, açúcar; fermentos lácteos, 
polpa de frutas; estabilizante, 
acidulante, conservante; 
conservado entre 1 a 10 graus 
centigrados; validade mínima de 
30 dias a contar da data da 
entrega. O rótulo deverá seguir a 
Instrução Normativa Nº 
22,de24/11/05, do MAPA, 
devendo apresentar 
identificação e contato do 
fornecedor, nome do produto, 
peso, prazo de validade, 
informações nutricionais e selo 
de inspeção sanitária. 

5,03 15.090,00 

43 350 Litros 

Leite UHT integral (Litro): 
Embalagem longa vida contendo 
1 litro, recipiente tipo tetra pack, 
impermeável a germes e ao ar, 
com identificação do produto, 
marca do fabricante e prazo de 
validade de no mínimo 120 dias. 
litros/unid. 

R$2,61 R$913,50 

45 2.000 Pct 

Macarrão tipo “Ave Maria”- 
marca “Basilar” ou de melhor 
qualidade - O macarrão deverá 
ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa e parasitos; 
admitindo umidade máxima de 
13%; acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico, 
com informação nutricional; com 
validade mínima de 10 meses a 
partir da data de entrega. Será 
permitido o enriquecimento do 
produto com vitaminas e 
minerais. O macarrão, ao ser 
colocado na água não deverá 
turvá-la antes da cocção e não 

R$1,60 R$3.200,00 

http://www.restinga.sp.gov.br/
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poderá apresentar-se 
fermentado ou rançoso. Suas 
condições deverão estar de 
acordo com o (RES.RDC12/01 
ANVISA/MS), (RES.385/99 
ANVS), (RES.12/78 
CNNPA/MS), (PORT.74/94 
VS/MS), (PORT.540/97 SVS). 
UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: Pacote 500 
Gramas. 

47 2.000 Pct 

Macarrão Letrinha com ovos 
(500 gr.): Classificação/ 
Características gerais: 
ingredientes 3,23básicos: 
sêmola de trigo enriquecido com 
ferro e ácido fólico, ovos, corante 
natural (urucum e/ou cúrcuma). 
Embalagem primária: pacotes de 
polipropileno ou polietileno 
contendo 500grs. Embalagem 
secundária: sacos plásticos ou 
caixas de papelão resistentes, 
lacrados, com capacidade para 
até 24 quilos. Validade mínima 
de 24 meses.  

R$2,20 R$4.400,00 

52 300 Pct 

Milho para pipoca (500 kg) 
Produto de primeira qualidade, 
acondicionado em sacos 
plásticos, transparentes, 
atóxicos, isento de sujidades, 
não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá 
conter externamente os dados 
de identificação, procedência, 
informações nutricionais, 
número de lote, prazo de 
validade, quantidade do produto. 
O produto deverá apresentar 
validade mínima de 10 meses a 
partir da data de entrega. 
Unidade de fornecimento: 
pacote de 500g 

R$1,65 R$495,00 

53 800 Lata 

Milho em conserva (2 kg): 
Produto nacional de primeira 
qualidade. Preparado com frutos 
selecionados, sãos, sem 
corantes artificiais; isento de 
sujidades, fermentação e de 
indicadores de processamento 

R$9,65 R$7.720,00 

http://www.restinga.sp.gov.br/
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defeituoso; acondicionado em 
lata íntegra e sem danificações, 
com envasamento a vácuo, 
contendo informação nutricional 
e reembalado em caixa de 
papelão resistente; com validade 
mínima de 14 meses a contar da 
data de entrega; suas condições 
deverão estar de acordo com a 
NTA- (DECRETO 12486 de 
20/10/78). UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: Lata 3,1 
Quilogramas/2,0 Quilogramas 
Drenado 

59 1.500 Pct 

Sal refinado 1 kg: Refinado; 
iodado; com, no mínimo, 96,95 
% de cloreto de sódio e sais de 
iodo; acondicionados em saco 
de polietileno resistente e 
vedado, contendo informação 
nutricional; com validade mínima 
de 10 meses a contar da data de 
entrega. Características 
Organolépticas: aparência: 
cristais de granulação uniforme, 
não devendo estar pegajoso ou 
empedrado; cor: branca; sabor: 
característico (salino). Suas 
condições deverão estar de 
acordo com (RESOLUÇÃO RDC 
N 28 DE 28/03/00). UNIDADE 
DE FORNECIMENTO: Pacote: 
01 Quilograma.. 

R$0,73 R$1.095,00 

60 3.000 Pct 

Suco em Pó adoçado Sabores 
Variados 1 kg: Suco em pó 
adoçado, vários sabores, com 
rendimento de 1/10 a 1/25 litros. 
Embalagem pacotes de 1 kg 
devera ser de plástico atóxico, 
será considerada imprópria e 
recusada embalagens 
defeituosas ou inadequadas, 
que exponha o produto a 
contaminação ou a deterioração. 
O produto devera ser rotulado 
conforme portaria 42 de 
14/01/1998, RDC Nº 359 e RDC 
Nº 360 de 23/12/2003 da 
ANVISA. 

R$4,10 R$12.300,00 

61 400 Pct 
Trigo para kibe (500 gr.): 
Produto de primeira qualidade, 

R$2,38 R$952,00 

http://www.restinga.sp.gov.br/
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produzido a partir de matéria 
prima sã. Deverá apresentar-se 
livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante que 
possa alterá-lo ou encobrir 
alguma alteração. Embalagem 
plástica atóxica, intacta, 
contendo informações sobre o 
produto, informação nutricional, 
prazo de validade. Validade 
mínima de 6 meses. Unidade de 
fornecimento: pacote de 500 gr 

62 3.000 und 

Vinagre Branco 750 ml: 
Classificação/ Características 
gerais: Fermentado acético de 
álcool e vinho branco em 
garrafas de plástico 
transparente, resistente, de 750 
ml cada. Prazo mínimo de 
validade 12 meses a contar da 
data da entrega do produto.  

R$1,10 R$3.300,00 

63 1.000 Grf 

Refrigerante 2 litros: 
Classificação/ Características 
gerais: Sabor Guaraná 
(Antártica, equivalente ou 
similar) 

R$2,36 R$2.360,00 

64 700 Grf 

Refrigerante 2 litros: 
Classificação/ Características 
gerais: Sabor Laranja (Fanta, 
equivalente ou similar) 

R$2,36 R$1.652,00 

 
Valor Total: R$190.673,50 (cento e noventa mil seiscentos e setenta e três 
reais e cinquenta centavos) 
 
1 – OBJETO 
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos 
produtos especificados no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão 
Presencial nº 016/2019, que passa a fazer parte integrante dessa Ata, 
independentemente de transcrição. 
 
2 – VIGÊNCIA  
A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, contados 
da data da assinatura da mesma. 
2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto 
3.931/2001, o Município de Restinga não está obrigado a adquirir 
exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os 
produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma 
licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos 
registrados, no caso de igualdade de condições. 
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3 – CONTRATO 
3.1 - Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata 
serão celebrados contratos específicos com as empresas conforme disposto no 
Edital. 
3.2 - O Contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá ser substituído pela 
Nota de Empenho de Despesa na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 
8.666/93. 
 
4 – PREÇOS 
Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de 
Preços constam do “Demonstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa 
Ata. 
 
5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
5.1 – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão 
feitas através do Departamento de Compras através da emissão de Ordem de 
Fornecimento. 
5.2 – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no 
escritório da contratada ou encaminhados por fac-símile. 
5.3 - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 03 (três) dias corridos a 
contar da ordem de fornecimento emitida pela Administração Pública Municipal, 
no Departamento indicado pela Administração. 
5.4 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao 
fornecimento do(s) produto(s) desde que obedecidas as condições da Ordem de 
Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência que precedeu a 
formalização dessa Ata. 
5.5 – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações 
ou condições exigidas no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: 
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e  
b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a 
constatação de irregularidade seja posterior à entrega. 
5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das 
sanções previstas por inadimplemento. 
5.7 – O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no 
mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 
compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação 
da aquisição. 
 
6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
6.1 – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes 
hipóteses: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de 
Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem 
justificativa aceitável; 
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c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, 
sem justificativa aceitável; 
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se 
tornar superior ao praticado no mercado; 
e) por razões de interesse público devidamente justificadas; 
f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar 
impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por 
fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior; 
6.2 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos 
previstos nas alíneas “a” a “e” do item anterior, será formalizada em processo 
próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, 
assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado. 
 
7 – FISCALIZAÇÃO  
7.1 - Cabe ao Município, através de seus Departamentos de Compras, proceder 
à fiscalização rotineira do material recebido, quanto à quantidade, ao 
atendimento de todas as especificações e prazos de entrega. 
7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou 
totalmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que 
esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido. 
7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente 
comunicadas ao Departamento de Licitações do Município, para que sejam 
tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quando for o caso, 
encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades 
previstas. 
 
8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de 
cancelamento da Ata de Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os 
inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar a 
entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do 
contrato: 
a) greve geral; 
b) calamidade pública; 
c) interrupção dos meios de transporte; 
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código 
Civil (Lei nº 10.406/2002). 
8.2 – Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela 
contratada. 
8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força 
maior, o fato deverá ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas 
após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência 
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será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de 
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior. 
 
9 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
9.1. Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e 
Funcional Programática a seguir estabelecidas: A) Departamento: Manutenção 
de Serviços Administrativos. Responsável: Despesas Diversas da 
Administração. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 
041220002.2005. Natureza: 3.3.90.30. Ficha: 016. Saldo: R$ 71.596,75; B) 
Departamento: Manutenção da Merenda Escolar. Responsável: Merenda 
Escolar. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 
123060006.2010. Natureza: 3.3.90.30. Ficha: 078. Saldo: R$ 19.842,64; C) 
Departamento: Serviços do Ensino Fundamental Com Transf. Responsável: 
Salário Educação. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 
123610009.2013. Natureza: 3.3.90.30. Ficha: 089. Saldo: R$ 300.000,00; D) 
Departamento: Alimentação e Nutrição. Responsável: Merenda Escolar 
Estadual. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 
123060006.2010. Natureza: 3.3.90.30. Ficha: 092. Saldo: R$ 50.000,00; E) 
Departamento: Alimentação e Nutrição. Responsável: Merenda Escolar Federal 
– PNAE. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 
123060006.2010. Natureza: 3.3.90.30. Ficha: 093. Saldo: R$ 250.000,00; F) 
Departamento: Assistência Comunitária. Responsável: Serviços de Assistência 
Social. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 
082440004.2008. Natureza: 3.3.90.30. Ficha: 096. Saldo: R$ 49.922,02; G) 
Departamento: Assistência ao Idoso. Responsável: Serviço de Assistência 
Social. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 
082410019.2008. Natureza: 3.3.90.30. Ficha: 097. Saldo: R$ 4.932,15; H) 
Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo Municipal de Assistência 
Social. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 
082440035.2008. Natureza: 3.3.90.30. Ficha: 108. Saldo: R$ 29.527,61; I) 
Departamento: Assistência Comunitária. Responsável: Fundo Municipal de 
Assistência Social. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 
082440035.2008. Natureza: 3.3.90.30. Ficha: 109. Saldo: R$ 10.000,00; J) 
Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo Municipal de Assistência 
Social. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 
082440035.2008. Natureza: 3.3.90.30. Ficha: 110. Saldo: R$ 40.000,00; K) 
Departamento: Desporto e Lazer. Responsável: Esporte e Lazer. Recursos 
orçamentários próprios. Funcional programática: 278120014.2019. Natureza: 
3.3.90.30. Ficha: 152. Saldo: R$ 29.752,50. 
 
10 – FORO 
10.1 – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da 
presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Franca – Estado de São Paulo. 
 
11 – CÓPIAS 
11.1 – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias: 
a) 02 (duas) para o Município; 
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b) 01 (uma) para a empresa registrada; 
c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial   
 
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as 
disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai 
assinada pelo MUNICÍPIO DE RESTINGA-SP, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO, e pelo S Jucelino 
Albino de Souza, RG nº. 29.505.421-9, CPF nº. 195.717.088-36, representando 
a Empresa Registrada, conjuntamente com as testemunhas abaixo assinadas. 
 

Restinga, 19 de julho de 2019. 
 
 
 
 
 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 
 
Testemunhas: 
1)___________________________ 
Nome por extenso: 
RG nº.: 
CPF nº.: 
 
2)___________________________ 
Nome por extenso: 
RG nº.: 
CPF nº.: 
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