
TERMO DE CANCELAMENTO DE PREÇO 

                           

Que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 

87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor LUÍS HENRIQUE 

KITTEL e de outro lado a empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA 

DE ALIMENTOS LTDA, com alteração da razão social para GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO 

ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 40.738.368/0001-76, com sede na Rua 

Quinze de Novembro, nº 174, Apto 41, Bairro Coral, Município de Lages/SC, CEP.: 88.015-440, Tel.: 49-

9.84000805, Email.: licitacao.cgconexoes@gmail.com, representada nesse ato, por seu sócio-administrador Sr. 

PABLO HENRIQUE GAMBA, portador da cédula de identidade RG nº 2xx68 e CPF nº 009.xxx.xxx-69, 

conforme segue: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em 06 de outubro de 2022, a Ata 

de Registro de Preços nº 27/2022, em decorrência do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 59/2022, 

levado a efeito pelo MUNICÍPIO DE AGUDO denominado de CONTRATANTE, com a empresa 

CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, denominada 

de CONTRATADA. 

 

O objeto da Ata de Registro de Preços tem por finalidade o registro de preços dos itens especificados 

do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022, quais sejam: 

Item 

Qtd. 

Min/Ma

x 

Un. Especificação dos Produtos Marca 
Preço 

Unitário 

Preço 

Total 

24 1/1.000  Kg 

Farinha de trigo Integral, obtido do 

trigo moído, limpo, enriquecido com 

ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Em 

embalagem de 1 Kg, com prazo de 

validade mínimo de 4 meses. 

Apresentando rótulo e registro no órgão 

competente. 

ORQUIDEA 4,41 4.410,00 

TOTAL ESTIMADO R$4.410,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito e de acordo com o 

Artigo 7º, inciso II, do Decreto Municipal nº 41/2015, que regulamenta as Atas de Registro de Preços, as 

partes pactuantes resolvem rescindir a Ata de Registro de Preços Nº 27/2022, a contar de sua assinatura, tendo 

em vista que a empresa comunicou que está com dificuldade em manter a proposta inicialmente ofertada, 

descumprindo as cláusulas “2.” e “5., 5.2” da citada Ata, conforme o Pedido de e-SIC 1.doc, número 003/2023 

recebido em 16/03/2023. Salienta-se ainda que o Empenho nº 70/2023 também será rescindido. Conforme 

informado pela nutricionista do município e fiscal da referida Ata, Srª. Mariana de Paula Azambuja, a falta 

do item não irá causar prejuízo ao fornecimento da alimentação escolar regular nas escolas da rede municipal 

de ensino, pois será possível fazer alterações e complementações com outros itens do mesmo grupo alimentar. 

 

E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual 

valor e forma na presença de duas testemunhas. 

Agudo, 17 de março de 2023. 

 

 

         LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                  PABLO HENRIQUE GAMBA 

                Prefeito Municipal                                                                    Gamba Conexões Comércio  

        Contratante                                                                         Atacadista de Alimentos LTDA 

                                                                                                                               Contratada                

 

 MARIANA DE PAULA AZAMBUJA                                                

        Testemunha e Fiscal da Ata                                              

mailto:licitacao.cgconexoes@gmail.com

