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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ARP N. 22/2021/CMP 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 14/2021/CMP. 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 16/2021/CMP. 
 
A CÂMARA MUNICPAL DE PALHOÇA - CMP, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Rua Joci José Martins, n. 101 - Palhoça, SC - CNPJ 75.813.675/0001-59, neste ato 
representada pelo Senhor JOEL FILIPE GASPAR, CPF n. 056.840.759-83, Presidente desta 
Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, considerando o julgamento do PREGÃO 
ELETRÔNICO n. 14/2021/CMP, publicado no DOM do dia 01 de outubro de 2021, e sua 
respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços de produtos de GÊNEROS DE 
ALIMENTAÇÃO (CAFÉ) conforme especificações constantes do Anexo da presente Ata, da 
empresa STILOS CAFÉS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 36.322.373/0001-26, com sede no endereço 
Av. Rio de Janeiro n. 221 – Sala 22 – Bairro Centro – Londrina/PR, CEP 86.010-918, telefone 
(43) 3327-3019, e-mail marcelocafestilos@hotmail.com, neste ato representada por 
DAVIDSON MARCELO GUERBER, RG n. 6.722.626-7 SSPPR CPF n. 022.188.809-89, doravante 
denominado FORNECEDOR, com fundamento nas Leis n. 8.666/1993 e 10.520/2002 e Leis 
Complementares n. 123/2006 e 147/2014, atendendo as condições previstas no instrumento 
convocatório e em conformidade com as disposições a seguir. 
 
1. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:  
1.1 Esta Ata não obriga a CMP a afirmar contratação com o FORNECEDOR, podendo ocorrer 
licitações específicas para os produtos registrados, observada a legislação pertinente, sendo 
assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro em igualdade de condições. 
 
2. DO PEDIDO DE FORNECIMENTO: 
2.1 A requisição dos produtos será formalizada pela CMP mediante a emissão de Nota de 
Empenho/Ordem de Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital de Pregão 
Eletrônico n. 14/2021/CMP. 
 
2.2 O FORNECEDOR registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a 
validade desta Ata de Registro de Preços. 
 
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
3.1 O gerenciamento deste Instrumento caberá à CMP. 
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3.2 O gerenciamento da execução da Ata de Registro de Preços caberá ao Setor de Compras, 
competindo-lhe: 
 
3.3 Notificar a empresa registrada para o fornecimento dos produtos, informado as 
quantidades a serem entregues; 
 
3.4 Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital 
da licitação e na presente Ata. 
 
4. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 
4.1.  Os preços registrados poderão ser revistos em face de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens, cujos preços foram 
registrados. 
 
4.2 Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, tornarem-se 
superiores aos preços praticados no mercado, o Setor de Compras da CMP deverá convocar 
o FORNECEDOR a fim de negociar a redução dos preços de forma a adequá-los à média 
apurada. 
 
4.3 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o 
FORNECEDOR apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode 
cumprir as obrigações assumidas, a CMP poderá acolher o pedido, sem a aplicação de 
penalidade, mediante a confirmação da veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, desde que o requerimento seja apresentado antes da expedição da Ordem de 
Fornecimento/Nota de Empenho, observando-se o constante no item 4, do Termo de 
Referência. 
 
4.4 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do FORNECEDOR e aquele vigente no mercado à época 
do registro – equação econômico-financeira. 
4.5 Serão considerados preços de mercado, os que forem iguais ou inferiores à média 
daqueles apurados pela CMP. 
 
4.6 A alteração de preços oriunda de revisão, no caso de desequilíbrio da equação 
econômico-financeira, será publicada no Diário Oficial dos Municípios. 
 
5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
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5.1 O FORNECEDOR terá o registro de preços cancelado: 
 
5.2Por iniciativa da Administração, quando o FORNECEDOR der causa à rescisão 
administrativa do contrato decorrente deste registro de preços, nas hipóteses previstas nos 
incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993; 
 
5.3 Por iniciativa do FORNECEDOR, mediante solicitação escrita, quando comprovada a 
ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei n. 
8.666/1993. 
 
5.4 O cancelamento do registro de preços, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
será formalizado por despacho da autoridade competente da CMP. 
 
5.5 A notificação do cancelamento dos preços registrados será informada ao FORNECEDOR 
por meio de correspondência com aviso de recebimento, que deverá ser juntado no 
processo administrativo respectivo. 
 
5.6 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios, considerando-se 
cancelado o preço registrado. 
 
5.7 A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com base nas previsões objetivas previstas neste instrumento ou por motivo de 
caso fortuito e/ou força maior. 
 
5.8 Caso se abstenha da prerrogativa de cancelar a Ata, a CMP poderá, a seu exclusivo 
critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das notas fiscais, até que o 
FORNECEDOR cumpra integralmente a condição infringida. 
 
5.9 O cancelamento do preço registrado implica na cessação de todas as atividades do 
FORNECEDOR relativas ao respectivo registro. 
 
5.10 Nos casos em que o FORNECEDOR sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, 
será admitida a continuação deste instrumento desde que a execução da presente Ata não 
seja afetada e que o FORNECEDOR mantenha o fiel cumprimento dos termos deste 
documento e as condições de habilitação. 
 
6. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
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6.1 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data da publicação 
no Diário Oficial. 
 
7. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
7.1 O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial dos 
Municípios, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993 e 
divulgada no sítio eletrônico www.cmp.sc.gov.br. 
 
8. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do produto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I do Edital de Pregão Eletrônico n. 14/2021/CMP. 
 
8. DO FORO:  
8.1 As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de 
Palhoça/SC, com renúncia de qualquer outro. 
 
E por estarem de acordo com as disposições contidas nesta Ata, assinam as partes o 
presente instrumento. 

 

Palhoça, 07 de outubro de 2021. 

 
 

 
 

JOEL FILIPE GASPAR 
Presidente 

 
 

 
_________________________ 
STILOS CAFÉS ESPECIAIS LTDA 
CNPJ n. 36.322.373/0001-26 
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ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n. 22/2021/CMP, celebrada 
entre a CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA e a EMPRESA STILOS CAFÉS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 
n. 36.322.373/0001-26, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da 
realização do Pregão Eletrônico n. 14/2021/CMP. 
 

Item Especificações Unidade 
Marca/ 
Modelo 

Quant. 
V. Unit. 
Máximo 

(R$) 

V. Total 
Máximo 

(R$) 

01 

a)Tipo: pó homogêneo, torrado e 
moído, padrão de qualidade mínimo 
Superior; 
b)Espécie: 100% arábica; 
c)Bebida (sabor): do tipo intenso, 
bebida dura para melhor; 
d)Blend: a composição do produto 
poderá apresentar o porcentual da 
quantidade de PVA e Defeitos de até 
10% (dez por cento) por quilo de 
café, desde que não apresente gosto 
acentuado; 
e)Aspecto: Grãos de café dos tipos 2 
a 6, da COB – Classificação; 
f)Características físicas: grãos 
torrados e moídos, como ponto de 
torra variando entre 50 e 65 pontos 
de Disco Agtron, ou equivalente, 
correspondendo ao intervalo Médio 
Moderadamente Escuro e Médio 
Claro; 
g)Características químicas (exigidas 
para cada g/100g): umidade em 5% 
no máximo; resíduo mineral fixo em 
5% no máximo; resíduo mineral fixo, 
insolúvel em ácido clorídrico a 10% 
v/v em 1,0% no máximo; cafeína em 
0,7 no mínimo; Extrato Etéreo em 

Unidade 
Odebrecht 
Superior 

700 14,65 10.255,00 
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8,0%; no mínimo; 
h)Características organolépticas: 
aroma característico; acidez baixa a 
moderada; amargor moderado; sabor 
característico e equilibrado; livre de 
sabor fermentado, mofado e de 
terra; baixa adstringência; 
razoavelmente encorpado; qualidade 
global mínimo que 6,00 pontos da 
escala sensorial; 
i)Moagem: média; 
j)Torração: moderadamente clara a 
moderadamente escura; 
 
II - Embalagem:  
a)tipo alto vácuo ou vácuo puro 
(tijolinho), em envoltório metalizado, 
com fechamento hermético, dentro 
de uma embalagem de papelão com 
peso de 500 g (quinhentos gramas); 
b)com selo ABIC de qualidade 
tradicional ou superior; 
c)com validade de 12 meses a partir 
da entrega pelo fornecedor, com 
registro da data de fabricação, 
validade  e lote estampadas no rótulo 
da embalagem; 
d)estar acondicionado em caixa de 
papelão de 10 Kg, constando a data 
de fabricação e prazo de validade; 
e)O produto deverá estar em 
conformidade com o estabelecido 
pela Resolução RDC nº 277 – ANVISA, 
de 22/09/2005. 
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