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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/ 2018 

PROCESSO Nº 0002/2018 

PREGÃO PRESENCIAL DE RP Nº 0002/2018 

 

O Município de Serra Azul de Minas, inscrito no CNPJ sob o n. 18.303.230/0001-95 

com sede na Av. Geraldo Gomes de Brito, N° 94, Bairro Centro, Serra Azul de 

Minas/MG, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Leonardo do Carmo 

Coelho, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 

Municipal nº 005/2017, que regulamenta o SRP, e demais disposições legais 

aplicáveis, resolve registrar os preços apresentado pela MARIO CESAR 

VENTURA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.265.901/0001-17, situada na RUA 

SABINOPOLIS 194, CENTRO, SERRA AZUL DE MINAS/MG, a seguir denominada 

DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, neste ato representada por 

seu MARIO CESAR VENTURA, inscrito no CPF sob o nº 557.839.456-68, nos 

termos das cláusulas e condições que seguem: 

 

I – OBJETO 

1.1. Constitui o presente objeto o AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DIVERSOS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS SOLICITANTES, conforme especificações. 
1.2 – Consideram-se registrados os preços da Detentora da Ata acima qualificado, 

no valor total estimado em R$ 80.149,25 (oitenta mil e cento e quarenta e nove 

reais e vinte e cinco centavos), conforme quantitativos e valores abaixo 

especificados: 

CÓD. MATERIAL/SERVIÇOÇO UND  
MARCA 

 
QTDE 

 
VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

19760 

ABÓBORA MORANGA   in 
natura maduro de primeira 
qualidade, casca firme, sem 
rachaduras ou buracos com 
bichos, nem manchas escuras 
ou partes moles. 

KG 
SANTA 
CEIA 

250.0 1,60 400,00 

19812 

ADOÇANTE SUCRALOSE    
adoçnte dietetico liquido de 
25ml, zero calorias, contem 
edulcorantes artificiais: 
sucralose acesulfame-k. 
ingredientes: água, 
edulcorantes artificiais: 
sucralose e acesulfame-k, 
espessante 
carboximetilcelulose, 
conservante benzoato de 
sodio e acidulante acido 

Unidade LINEA 5.0 14,50 72,50 
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citrico.NÃO CONTEM 
GLUTEN. Diabeticos:este 
produto não possui sacarose, 
Fenilcetonuricos:este produto 
não possui asparte.igual ou 
supeior ao Linea 

19574 

ÁGUA MINERAL PURA 
FRASCO 500ML   Água 
Mineral, Natural, Sem gás, 
garrafas de 500 ml, fardo com 
12 unidades. , Registro no  
Ministério da Saúde  e de 
acordo com CNNPA, rótulo 
contendo a origem da água, 
como:  nome d afonte, 
natureza da água, localidade, 
data e numero de concessão 
da lavra, nome e endereço do 
concessionário, constantes 
físico-química, composição 
analítica e classificação, ano, 
mês de engarrafamento e 
prazo de validade. 
Embalagem lacrada, não 
danificada. 

Fardo IGARAPÉ 120.0 12,20 1.464,00 

19573 

ÁGUA MINERAL PURA GALÃO   
Água Mineral Natural, sem 
gás, galão com 20 litros, 
Registro no Ministério da 
Saúde  e de acordo com 
CNNPA, rótulo contendo a 
origem da água, como:  nome 
d afonte, natureza da água, 
localidade, data e numero de 
concessão da lavra, nome e 
endereço do concessionário, 
constantes físico-química, 
composição analítica e 
classificação, ano, mês de 
engarrafamento e prazo de 
validade. Embalagem lacrada, 
não danificada, conter no 
rótulo descrição nutricional. 

GALÃO IGARAPÉ 185.0 8,40 1.554,00 

19823 

APRESUNTADO    carne 
suina,agua, amido, malto 
dextrina, sal, proteina isolada 
de soja, proteina concentrada 
de soja, estabilizante 
polifosfato de sodio (ins 45 

KG PIF PAF 15.0 11,25 168,75 
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2i), conservadores nitrato de 
sodio (ins 250) temperos 
(cebola, cravo, pimenta preta 
e jamaica, noz moscada), 
realçador de sabor, 
glutamato monossodico (ins 
621), antioxidante eritorbato 
de sodio (ins 316) nao 
contem gluten 

19592 

BALA MACIA    De 1º 
qualidade, acondicionado em 
embalagem plástica de 700g 
(setecentos gramas), com 
todas as informações 
pertinentes ao produto, 
previsto na legislação vigente, 
constando data de fabricação 
e validade nos pacotes 
individuais. Bala com 
qualidade igual ou superior a 
DORIMASC FRUTSY 

Pacote(s) 
DORI 
FRUTSY 

110.0 4,95 544,50 

19765 

BATATA INGLESA    in natura 
de primeira qualidade, sem 
buracos, sem bichos, nem 
manchas escuras ou partes 
moles. 

KG 
SANTA 
CEIA 

730.0 2,20 1.606,00 

19851 
BISCOITO MAIZENA    caixa 
1,5 kg com 12 pacotes 
individuais 

Caixa 
KROKER
O 

10.0 11,75 117,50 

19624 

CANJICA BRANCA   
EMBALAGEM 500 G. 
subproduto do grão de milho 
de cor branca sendo 
constituído no mínimo 95% 
de grãos inteiros e íntegros 
da cor característica, 
maduros, limpos e secos de 
produção de última safra. 
Devendo estar isento de 
sujidades, parasitas, 
fragmentos estranhos, larvas 
e detritos animais e vegetais. 
Com aparência e cheiro 
próprios. Com validade 
mínima de 04 meses após a 
data de 
entrega.(APRESENTAÇÃO DE 
AMOSTRA) 

Pacote(s) 
ANCHIET
A 

332.0 1,45 481,40 

19625 CANJIQUINHA   PCT 500G DE Pacote(s) ANCHIET 300.0 0,80 240,00 
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COR AMARELA, FINA 
subproduto do grão de milho 
de cor amarela, fina isento de 
sujidades, parasitas, 
fragmentos estranhos e 
larvas e detritos animais e 
vegetais. Com aparência e 
cheiros próprios. Validade 
mínima de 06 meses após a 
data de entrega. 
(APRESENTAÇÃO DE 
AMOSTRA) 

A 

19632 

CARNE SUÍNA   PERNIL DE 1ª 
QUALIDADE CONG. A -18ºC 
sem ossos, proveniente de 
animais sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária. Durante 
o processamento deve ser 
realizada aparagem 
(eliminação dos excessos de 
gorduras). Ter aspecto 
próprio, não amolecido e 
nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, 
parasitas, larvas e de 
qualquer substância 
contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. Constando 
obrigatoriamente registro no 
Ministério da Agricultura no 
Sistema de Inspeção Federal 
ou Sistema de Inspeção 
Estadual. Acondicionado em 
embalagem de 2 kg, plástica 
transparente; atóxico; 
resistente (identificado o tipo 
do corte, data da embalagem, 
registro do produto de 
acordo com a legislação 
vigente). 

KG 
BOM 
SUCESSO 

690.0 9,50 6.555,00 

19768 

CEBOLA DE CABEÇA,   de 
primeira, branca. 
Apresentando grau de 
maturação tal que lhe 
permita suportar a 
manipulação, o transporte e a 

KG 
SANTA 
CEIA 

415.0 1,90 788,50 
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conservação em condições 
adequadas para o consumo. 
Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo 
com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. Deve ser entregue 
acondicionados em saco em 
rede. 

19770 

CENOURA AMARELA    in 
natura, coloração laranja 
escura, pele lisa. Sem 
podridão mole, rachaduras, 
coloração esverdeada/roxa 
ou deformações, primeira 
qualidade. 

KG 
SANTA 
CEIA 

200.0 3,75 750,00 

19692 

CEREAL INFANTIL   "tipo 
mucilon" sabor multi - cerais, 
sachê 230g. Ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, 
açúcar, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico, farinha de arroz, sais 
minerais (carbonato de cálcio, 
fosfato de sódio dibásico, 
fumarato ferroso, sulfato de 
zinco), vitaminas (vitamina C, 
niacina, vitamina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, 
vitamina B1, vitamina B6, 
ácido fólico, vitamina D) e 
aromatizante vanilina. 
Contém glúten. Contém 
trações de leite. 

Caixa(s) 
NUTRIBO
M 

150.0 3,80 570,00 

19627 

CHÁ DE CAMOMILA     
Capítulos florais de 1º 
qualidade, acondicionado em 
caixas compostas de 10 
sachês de 15g (quinze 
gramas), com todas as 
informações pertinentes ao 
produto, previsto na 
legislação vigente, constando 
data de fabricação e validade 
nos pacotes individuais. 

Unidade(s) LEAO 200.0 2,75 550,00 

19628 

CHÁ DE ERVA DOCE     
Capítulos florais de 1º 
qualidade, acondicionado em 
caixas compostas de 10 

Unidade(s) LEAO 200.0 2,75 550,00 
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Saches de 15g (quinze 
gramas),com todas as 
Informações pertinentes ao 
produto, previsto na 
legislação vigente, constando 
data de fabricação e validade 
nos pacotes individuais. 

19771 

CHUCHU,   in natura, casca 
verde clara, liso, sem 
rugosidades e espinhos, 
primeira qualidade. 

KG 
SANTA 
CEIA 

100.0 1,60 160,00 

16744 

CREME DE LEITE   Embalagem 
300 GR Produto deve ser 
produzido a partir de 
matérias primas de boa 
qualidade, contendo no 
rótulo a descrição das 
características do produto. 
Com validade mínima de 03 
meses após a data de 
entrega. Parâmetro de 
qualidade: Itambé, Cemil ou 
equivalente. 

Unidade(s) 
YOGUED
ES 

170.0 2,10 357,00 

19696 

CREME DE MILHO    De 1º 
qualidade, acondicionado em 
embalagem plástica de 1Kg 
(um quilograma), com todas 
as informações pertinentes 
ao produto, previsto na 
legislação vigente, constando 
data de fabricação e validade 
nos pacotes individuais. 
(APRESENTAÇÃO DE 
AMOSTRA) 

Pacote(s) 
ANCHIET
A 

400.0 1,95 780,00 

19698 

EXTRATO DE TOMATE 340 G   
Simples concentrado, 
preparado com frutos 
maduros, escolhidos, sem 
pele e sementes. Isento de 
fermentações e não indicar 
processamento defeituoso. 
Conter adição de açúcar de 
1% e 5% de cloreto de sódio 
isento de sujidades, parasitas, 
larvas e detritos animais e 
vegetais. Aparência de massa 
mole com cor vermelha e 
cheiro e sabor próprio. 
Contendo em seus 

Unidade(s) 
MINAS 
MAIS 

636.0 1,30 826,80 
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ingredientes apenas tomate, 
sal e açúcar. Com validade 
mínima de 06 meses após a 
data de entrega. Parâmetro 
de qualidade: Elefante ou 
equivalente. 

16746 

FARINHA DE MILHO   
embalagem 500g, subproduto 
do grão de milho de cor 
amarela, fina, inseto de 
umidade, sujidades, parasitas, 
larvas animais e vegetais 
.Com aparência e cheiro 
próprios.Com validade 
mínima de 04 meses após a 
data de entrega . 

Pacote(s) 
ANCHIET
A 

220.0 1,75 385,00 

19702 

FARINHA DE TRIGO 
S/FERMENTO   EMBALAGEM 
01 KG Com dados de 
identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade e peso lÍquido, de 
acordo com a Portaria 354/98 
- ANVISA e Portaria 74/94 do 
MS/SNVS.Subproduto do 
trigo de cor branca, não 
torrada, fina, inseto de 
umidades, parasitas, larvas e 
distritos animais e vegetais. 
Enriquecida com ferro fólico 
após e cheiro próprios. Com 
validade mínima de 03 meses 
após a data de entrega 

Pacote(s) GLOBO 180.0 1,95 351,00 

19704 

FEIJÃO   Carioca, Tipo 1, de 1º 
qualidade, acondicionado em 
pacotes de 01Kg (um 
quilograma), com todas as 
informações pertinentes ao 
produto, previsto na 
legislação vigente, constando 
data de fabricação e validade 
nos pacotes individuais. 
(APRESENTAÇÃO DE 
AMOSTRA) 

Pacote(s) G.MINAS 2200.0 2,95 6.490,00 

19705 

FERMENTO   BIOLOGICO 
500G seco, produto obtido de 
culturas puras Saccharomyces 
cerevisias por processo 
tecnológico adequado; pó 

LATA 
FLEISCH
MANN 

160.0 13,60 2.176,00 
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granulado, de cor clara e 
seco; não deve possuir cheiro 
de mofo e sabor amargo; não 
deve conter nenhum tipo de 
conservante artificial. 

16773 

FOLHA DE LOURO   
embalagem 5g Produto 
desidratado com cor e cheiro 
característico. Devendo estar 
inseto de sujidades, parasitas, 
aparência e cheiro próprios. 
Com validade mínima de 06 
meses após a data de 
entrega. 

Unidade(s) PIRATA 55.0 0,60 33,00 

16735 

FRANGO COXA E SOBRECOXA 
DE 1ª QUALIDADE    
congeladas a -18 °C, 
proveniente de animais 
sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária. Durante o 
processamento deve ser 
realizada aparagem 
(eliminação dos excessos de 
gorduras). Ter aspecto 
próprio, não amolecido e 
nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, 
parasitas, larvas e de 
qualquer substância 
contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. Constando 
obrigatoriamente registro no 
Ministério da Agricultura no 
Sistema de Inspeção Federal 
ou Sistema de Inspeção 
Estadual. Validade mínima de 
6 meses a contar a partir da 
entrega.  Acondicionado em 
embalagem de 2 kg, plástica 
transparente; atóxico; 
resistente (identificado o tipo 
do corte, data da embalagem, 
registro do produto de 
acordo com a legislação 
vigente). 

KG FRIAL 1440.0 5,40 7.776,00 

19710 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA Unidade(s) CEMIL 1964.0 2,55 5.008,20 
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UHT   Leite de vaca integral, 
homogeinizado, submetido 
ao processo de 
ultrapasteurização, UHT, 
envasado sob condições 
assépticas, em embalagens 
estarializadas e 
hermeneticamente fechadas, 
embalagem 1 litro cada. 

19717 

MACARRÃO CORTADO TIPO 
AVÉ MARIA   Ingredientes: 
Sêmola de trigo, contendo 
vitaminas A, Complexo B e 
Ferro, sem ovos. Embalagem: 
sacos de polietileno 
transparentes e resistentes, 
contendo quinhentos (500) 
gramas e reembalados em 
fardos de papel multifolhado 
ou plástico reforçado. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e o endereço do 
fabricante, nome, 
classificação e marca do 
produto, data de fabricação, 
prazo de validade, peso 
líquido, número de registro 
no órgão competente, 
empilhamento máximo de 
armazenamento. Validade 
mínima de 9 meses a partir 
da data de fabricação. 

Pacote(s) OREGON 100.0 1,85 185,00 

19714 

MACARRÃO ESPAGUETE Nº 
01   Massa com ovos, de 1º 
qualidade, acondicionado em 
pacotes de 01Kg (um 
quilograma), com todas as 
informações pertinentes ao 
produto, previsto na 
legislação vigente, constando 
data de fabricação e validade 
nos pacotes individuais. 
(APRESENTAÇÃO DE 
AMOSTRA) 

Pacote(s) YARA 360.0 2,75 990,00 

19715 

MACARRÃO PARAFUSO 
SÊMOLA   (Fusili), de 1º 
qualidade, cor amarela, 
produzido com farinha de 
trigo especial de sêmola ou 

Pacote(s) VILMA 240.0 1,90 456,00 
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semolina, massa sem ovos, se 
possuir corantes devem ser 
naturais, isento de sujidades 
e parasitas, não fermentada 
ou rançosa, embalagem 
plástica transparente atóxica 
de 500g, na embalagem deve 
constar os ingredientes, 
tabela nutricional a data da 
fabricação, validade e 
número do lote. 
(APRESENTAÇÃO DE 
AMOSTRA) 

19719 

MACARRÃO TIPO TUBETTI   
Macarrão tipo “tubetti”, 
massa com ovos, embalagem 
parcialmente transparente 
com 500 gramas; validade 
mínima de 6 meses.  
(APRESENTAÇÃO DE 
AMOSTRA) 

Pacote(s) VILMA 300.0 2,65 795,00 

19720 

MAIONESE   tradicional. 
Embalagem com no mínimo 
480 g. Com dados de 
identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade, peso liquido e de 
acordo com a Resolução 
12/78 da Comissão Nacional 
de Normas e Padrões para 
Alimentos - CNNPA.com 
qualidade igual ou superior a 
hellmans 

Unidade(s) SOYA 210.0 3,35 703,50 

19775 

MAMÃO PAPAIA   in natura, 
cor acentuada e brilhante, 
polpa firme, pesada, sem 
partes moles, furos ou 
rachaduras, primeira 
qualidade. 

KG 
SANTA 
CEIA 

350.0 5,50 1.925,00 

19722 

MANTEIGA CASEIRA   
Manteiga com sal, obtida do 
creme de leite (nata), 
padronizada, pasteurizada, 
maturada, adicionada de 
cloreto de sódio, primeira 
qualidade, acondicionada em 
potes de 500g (quinhentos 
gramas).  (APRESENTAÇÃO DE 
AMOSTRA) 

Unidade(s) 
MARIA 
JOSÉ 

200.0 7,50 1.500,00 
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MARGARINA COM SAL 500G 
IGUAL OU SUPERIOR A 
DORIANA  

Unidade SOYA 40.0 3,40 136,00 

16781 

MARGARINA VEGETAL EXTRA 
CREMOSA, EMBALAGEM 
500G com sal, composição 
básica: óleos vegetais líquidos 
e interesterificados, água, sal, 
leite em pó desnatado e/ou 
soro de leite em pó, Vitamina 
A (1.500 U.I./100g), 
estabilizante: mono e 
diglicerídeos de ácidos 
graxos, lecitina de soja e 
ésteres de poliglicerol de 
ácidos graxos, conservadores: 
sorbato de potássio e/ou 
benzoato de sódio, aroma 
idêntico ao natural de 
manteiga, acidulante ácido 
cítrico, antioxidantes. Não 
contém glúten, 0% gorduras 
trans. Com validade mínima 
de 04 meses após a data de 
entrega. Parâmetro de 
qualidade: Delícia ou 
equivalente. 

Unidade(s) SOYA 100.0 3,40 340,00 

19786 

MELANCIA.   in natura , casca 
firme, sem rachaduras ou 
buracos com bichos, nem 
manchas escuras, sem folhas, 
sem raízes ou partes moles 
em condiçoes adequadas 
para o consumo 

KG 
SANTA 
CEIA 

300.0 1,65 495,00 

19725 

MILHO DE PIPOCA  De 1º 
qualidade, acondicionado em 
lata de 500g (quinhentas 
gramas), preparado com 
matéria- prima sã, limpa, 
isenta de matérias terrosas, 
parasitas e detritos animais 
ou vegetais, com no máximo 
15% de umidade, com todas 
as informações pertinentes 
ao produto, previsto na 
legislação vigente, constando 
data de fabricação e validade 
nos pacotes individuais. 
(APRESENTAÇÃO DE 

Pacote(s) 
ANCHIET
A 

550.0 1,60 880,00 
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AMOSTRA) 

19726 

MILHO VERDE LATA DE 200G  
milho verde em conserva – 
ingredientes: milho, água, e 
sal, sem conservantes. 
Embalagem e lata deve estar 
intacta, resistente, vedada 
hermeticamente, com peso 
líquido de 280g. Prazo de 
validade mínimo 02 anos a 
contar a partir da data de 
entrega. Parâmetro de 
qualidade : Goiás Verde, 
Quero ou equivalente. 

LATA 
MINAS 
MAIS 

490.0 1,40 686,00 

19724 

MISTURA DE BOLO 400g 
mistura de ingredientes em 
pó que, após passar por 
processamento adequado, se 
torna apropriada para ser 
adicionada de leite, ovos e 
margarida ou manteiga, ser 
misturada manualmente ou 
em batedeira elétrica por 
tempo adequado e formar 
uma massa grossa, porem 
fluida e aerada, paser 
desenformada e levada ao 
forno originando deliciosos 
bolos assados. Pacote 
contento 01 kg, sabores: 
cenoura, abacaxi, chocolate, 
coco, laranja, baunilha, na 
embalagem deverá conter 
data de fabricação, prazo de 
validade, modo de preparo e 
tabela nutricional.  Parâmetro 
de qualidade Vilma ou 
equivalente 

Pacote(s) VILMA 400.0 2,60 1.040,00 

19730 

MORTADELA,  embutido feito 
de carnes especialmente 
suínos e bovinos, fatiado. O 
produto deve conter 
identificação do produto, 
identificação do fabricante, 
data de fabricação, validade e 
de acordo com as Normas 
e/ou Resoluções da 
ANVISA/MS. O produto 
deverá ter registro no 

Unidade(s) 
CONFIAN
ÇA 

146.0 2,99 436,54 
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Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

19733 

ORÉGANO  embalagem no 
mínimo 5g Validade do 
produto não poderá ser 
inferior a 06 meses, contada a 
partir da data da entrega. O 
produto deverá estar em 
conformidade com as normas 
e/ou legislação vigente do 
Ministério da Agricultura. 
Rotulagem contendo, no 
mínimo peso liquido, nome e 
CNPJ do fabricante e data ou 
prazo de validade 

Unidade(s) PIRATA 55.0 0,60 33,00 

19736 

OVOS BRANCO   de galinha 
tipo extra, classe A, branco. 
Branco tipo extra, fresco, 
limpo, isenta de sujidades, 
fungos e substanciam tóxicas, 
pesando aproximadamente 
50 g cada. A embalagem, data 
de validade, condição de 
armazenamento, qualidade 
do produto, numero do 
registro no MINISTERIO da 
AGRICULTURA/DISPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. 
Prazo mínimo de validade de 
15 dias ate a data de entrega. 

Unidade(s) 
SANTA 
CEIA 

4440.0 0,30 1.332,00 

19792 
PÃO PARA CACHORRO 
QUENTE PCT COM 10 PÃES  

Pacote 
ZE 
CONGON
HA 

80.0 4,30 344,00 

19737 

PIRULITO PEQUENO   De 1º 
qualidade, acondicionado em 
pacotes com 50 Und 
(cinquenta unidades), sabores 
variados, com todas as 
informações pertinentes ao 
produto, previsto na 
legislação vigente, constando 
data de fabricação e validade 
nos pacotes individuais. 

Pacote(s) SUPIMPA 10.0 3,85 38,50 

19738 

PÓ DE GELATINA   De 1º 
qualidade, acondicionado em 
caixas de 45g (quarenta e 
cinco gramas), sabores 
variados, com todas as 
informações pertinentes ao 

Caixa(s) APTI 350.0 0,75 262,50 
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produto, previsto na 
legislação vigente, constando 
data de fabricação e validade 
nas caixas individuais. 
(APRESENTAÇÃO DE 
AMOSTRA) 

19740 

PÓ DE GELATINA INCOLOR   
Gelatina em pó incolor – 
Embalagem com 24 gramas. 
Embalagem apresentando 
externamente dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, 
número de lote data de 
validade, quantidade do 
produto, e número do 
registro no Ministério da 
Agricultura. Data de validade 
mínima de 2 anos. 
Embalagens plásticas seladas 
sem furos ou rasgos, 
contendo 24 gramas (2 
envelopes com 12g cada). 

Unidade(s) APTI 150.0 3,56 534,00 

16794 

QUEIJO MINAS FRESCAL   
tradicional, de primeira 
qualidade, com bordas retas, 
consistência macia, cor 
interna branco-creme, sabor 
levemente ácido ao suave, 
obtido de leite pasteurizado, 
embalado individualmente, 
em plástico transparente, 
atóxico, limpo, não violado, 
resistente ou material 
compatível, própria para uso 
alimentar, que garanta a 
integridade do produto até o 
momento do consumo com 
rótulo impresso. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informação nutricional, 
número de lote, data de 
validade, quantidade do 
produto, número do registro 
no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção. 

Unidade(s) 
R.BARRO
S 

760.0 15,00 11.400,00 
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Validade mínima de 10 dias a 
partir da data de entrega. 

16795 

REFRIGERANTE 2 Lts   de 
primeira qualidade nos 
sabores: laranja, guaraná e 
cola (qualidade equivalente a 
Coca-cola, Guaraná, Antártica 
e Fanta) 

Unidade(s) DEL REY 2300.0 3,45 7.935,00 

19749 

SAL REFINADO IODADO   
Refinado, extrato de iodado, 
1º qualidade, para fins 
alimentícios, acondicionado 
em pacotes de 01Kg (um 
quilograma), com todas as 
informações pertinentes ao 
produto, previsto na 
legislação vigente, constando 
data de fabricação e validade 
nos pacotes individuais. 
(APRESENTAÇÃO DE 
AMOSTRA) 

Pacote(s) CAIÇARA 177.0 0,75 132,75 

19747 

SALAME   BISNAGA DE 
SALAME EMB DE 
APROXIMADAMENTE 
3,520KG 

Unidade(s) 
YOGUED
ES 

30.0 17,45 523,50 

12406 

SALSICHA IGUAL OU 
SUPERIOR SADIA  de carne 
bovina e/ou suína, com 
condimentos triturados, 
misturados e cozidos, com 
aspecto característico e boa 
qualidade, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionada em 
embalagem de 3 kg em 
sistema a vácuo mantida sob 
refrigeração, inspecionada 
pelo SIF.Acondiciona em 
embalagem de 3 kg atóxico; 
(identificado data da 
embalagem, registro do 
produto de acordo com a 
legislação vigente). 

PCT 
HOT 
DOG 

130.0 5,45 708,50 

19748 

SARDINHA EM LATA   
sardinha em conserva 
embalagem aprox. 420g 
Preparada com pescado 
fresco, limpo, eviscerado, 
cozidos, imersa em óleo 

Unidade(s) NAVE 530.0 2,50 1.325,00 
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vegetal comestível. A 
embalagem devera conter 
extremamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, 
número do lote, data de 
validade, quantidade do 
produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima 
de 06 meses a partir da data 
de entrega na unidade 
requisitante.sardinha em 
conserva embalagem aprox. 
420g Preparada com pescado 
fresco, limpo, eviscerado, 
cozidos, imersa em óleo 
vegetal comestível. A 
embalagem devera conter 
extremamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, 
número do lote, data de 
validade, quantidade do 
produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima 
de 06 meses a partir da data 
de entrega na unidade 
requisitante. 

19788 
SUCO EM PÓ PACOTE 1 KG 
IGUAL OU SUPERIOR AO 
VILMA  

Pacote VILMA 325.0 6,75 2.193,75 

19755 

TEMPERO  Caseiro de 1º 
qualidade, acondicionado em 
pacotes de 1Kg(um 
quilograma), composto de 
alho e sal, sem pimenta, com 
todas as informações 
pertinentes ao 
produto,previsto na 
legislação vigente,constando 
data de fabricação e validade 
nos pacotes individuais. 
(APRESENTAÇÃO DE 
AMOSTRA). 

Pacote(s) PILÃO 250.0 3,75 937,50 

19758 

TOUCINHO SALGADO   sem 
impurezas ou pedaços, sem 
excesso de sal, sem partes 
moles, em cubos. 
(APRESENTAÇÃO DE 

KG 
BOM 
SUCESSO 

100.0 6,99 699,00 
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AMOSTRA) 

19757 

VINAGRE   De vinho branco, 
de 1º qualidade, 
acondicionado em frascos de 
750ml (setecentos e 
cinquenta), composto de 
fermentado acético de álcool 
(90%), fermentado acético de 
vinho branco (10%), água, 
conservante ins 224, corante 
natural ins 150d, acidez 
volátil 4,0%, com todas as 
informações pertinentes ao 
produto, previsto na 
legislação vigente, constando 
data de fabricação e validade 
nos pacotes individuais. 

Frasco 
ANCHIET
A 

262.0 1,63 427,06 

VALOR TOTAL: 80.149,25 

 
 

 

II – DO GERENCIAMENTO E UTILIZAÇÃO DA ATA  

2.1. O gerenciamento desta Ata, caberá a Secretaria Municipal de  Serra Azul de 

Minas por meio do Setor de Compras, que juntamente com o responsável ou pessoa 

indicada pela secretaria solicitante dos produtos que efetuará o recebimento e a 

conferência quanto a sua correta especificação e atendimento ao item 1.2. 

2.2. A presente contratação será fiscalizada e gerenciada em especial pelo Setor de 

Compras vinculado a Secretaria Municipal de Serra Azul de Minas, assim como as 

demais Secretarias municipais que requisitarem os produtos. 

2.3. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para solicitações do 

respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do 

Município. 

2.4.Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade 

da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que 

devidamente comprovada a vantagem. 

2.5. As aquisições ou contratações adicionais durante a vigência da ata de registro 

de preços, por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 3 (três) vezes os quantitativos dos itens 

do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes.                         

2.6.  O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 

exceder, na totalidade, a 9 (nove) vezes o quantitativo de cada item registrado na 
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ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

III - DA AQUISICAO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As solicitações decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota 

de Empenho/Autorização de Fornecimento ou documento equivalente para licitante 

vencedora pela Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas através do setor ou 

secretaria requerente. 

3.2. As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta da dotação 

orçamentárias do presente exercício e do exercício seguinte sendo aquelas 

descritas nas ordens de Fornecimento. 

 

IV – DOS PREÇOS 

4.1. Os preços a serem pagos à Detentora, serão conforme a classificação do 

Pregão Presencial que a antecedeu, sendo que serão os vigentes na data da 

“Requisição/Pedido”, independentemente da data de entrega dos produtos. 

4.2. Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa 

remuneração pela entrega dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços. 

4.2.1. Os produtos com seus respectivos valores registrados integram a presente 

Ata de Registro de Preços em seu anexo ÚNICO. 

4.3. Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa 

remuneração pelo fornecimento dos materiais objeto desta Ata de Registro de 

Preços, incluído frete até os locais a serem designados pelo Município. 

 

V - REAJUSTES/REVISÕES DOS PREÇOS 

5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 

ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando 

álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram 

inicialmente entre os encargos do Fornecedor Registrado e a retribuição do 

Município de Serra Azul de Minas para a justa remuneração dos materiais, poderá 

ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da 

Ata de Registro de Preços. 

5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como 

a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, 

implicarão a revisão destes, para mais ou menos, conforme o caso. 

5.3. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado, 

este deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por 

meio de apresentação de planilha (s) detalhada (s) de custos nas quais constarão a 

situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste da Ata 

de Registro de Preços, bem como documentação correlata (lista de preços, notas 
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fiscais de aquisição e de serviços) que comprovem que o registro dos preços tornou-

se inviável nas condições inicialmente avençadas. 

5.4. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de SERRA 

AZUL DE MINAS-MG, esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio 

econômico-financeiro do Registro de Preços, sem prejuízo da Municipalidade. 

5. 5. Fica facultado ao Município de Serra Azul de Minas - MG, realizar ampla 

pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos 

itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo Fornecedor 

Registrado. 

5.6. A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após 

analise técnica e jurídica do Município de SERRA AZUL DE MINAS-MG, porém 

contemplará as entregas realizadas a partir da data do recebimento do pedido de 

reajuste. 

5.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 

analisadas, o Fornecedor Registrado não poderá suspender o fornecimento, e os 

pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 

5.6.2. Após a autorização de reajuste pelo município, será lavrado termo Aditivo com 

os novos preços a serem praticados. 

 

VI - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a 

partir da data de sua assinatura. 

 

VII –DA FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA/EXECUÇÃO 

7.1. As aquisições decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota 

de Empenho/Autorização de Fornecimento para licitante vencedora pela Prefeitura 

Municipal de SERRA AZUL DE MINAS através do setor ou secretaria requerente. 

7.2. A empresa contratada deverá entregar os materiais/produtos nas condições e 

especificações constantes no Edital em especial o Termo de Referência e na 

Proposta Vencedora. 

7.2.1. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no edital e a 

descrição do objeto constante na Nota de Empenho e/ou OF (Ordem de 

Fornecimento), prevalecerá, sempre, a descrição do edital. 

7.3. Recebida a Autorização de Fornecimento a contratada/detentora deverá 

entregar os produtos em um prazo máximo de 05 (cinco) dias. Sendo o pedido 

realizado de acordo com a demanda da Secretaria/setor solicitante. 

7.4. Todos os produtos devem estar em perfeitas condições de consumo e com data 

de fabricação o mais próximo possível da data de entrega, garantindo assim que a 

CONTRATANTE disponha de um prazo de utilização extenso. 

7.5. Todos os produtos devem atender às normas e leis vigentes, principalmente 

aqueles destinados à Merenda Escolar. 
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7.6. O produto a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a 

permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.  

7.7. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados sem custo de frete para 

o Município 

7.8. No fornecimento dos produtos licitados, a Contratada/Detentora deverá manter-

se em dia com todas as normas que regulam a atividade, sob pena de rescisão 

contratual e aplicação das penalidades cabíveis. 

7.9. Todos os produtos serão recebidos e conferidos, por funcionários 

designados/informados pela Prefeitura Municipal de SERRA AZUL DE MINAS - MG, 

que rejeitarão os que não estiverem de acordo com os pedidos de fornecimento 

quanto às especificações, quantidades e qualidade. 

7.10. A Contratada/Detentora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material 

que vier a ser recusado, sendo que o simples ato do recebimento não importará a 

sua aceitação. 

7.10.1. No momento da entrega o material que apresentar qualquer imperfeição ou 

estar em desacordo com o solicitado deverá ser substituído no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, contados da comunicação feita pelo setor requisitante. 

7.11 - Corre por conta da detentora qualquer prejuízo causado ao material em 

decorrência do transporte. 

 

VIII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 - O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias a contar da data final do 

período de adimplemento de cada parcela, ou do objeto do contrato, em caso de 

entrega única. 

§ 1° - O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal de 

venda e dar-se-á em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto contratado e a 

apresentação das respectivas notas fiscais. 

§ 2° - Os preços poderão ser corrigidos a cada trimestre, conforme 

estabelecido no instrumento convocatório.  

§ 3° - Em caso do proponente não enviar nova tabela a cada trimestre, fica 

tendo validade à tabela anterior. 

§ 4° A existência deste certame não obriga a Administração a adquirir todas 

as mercadorias objeto dessa contratação, ficando-lhe facultada a utilização de 

outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 

contratado do registro preferência em igualdade de condições. 

8.2. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte 

da detentora, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a 

partir da data em que estas forem cumpridas.  

8.3. Os pedidos de pagamentos deverão vir devidamente instruídos com a seguinte 

documentação:   

8.3.1. Cópia da requisição do fornecimento do material; 

8.3.2. 1ª via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal - Fatura; 
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8.3.3. Fatura, no caso de Nota Fiscal; 

8.3.4. Cópia reprográfica da Nota de Empenho; 

8.3.5. Na hipótese de existir nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) 

deverá(ão) acompanhar os demais documentos. 

8.4. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a 

ordem de fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em 

débito para com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, 

poderá a mesma optar pela rescisão contratual. 

8.5. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte 

da detentora, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a 

partir da data em que estas forem cumpridas.  

8.6 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades 

contratuais, nem implicarão na aceitação dos materiais. 

8.7 - Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos 

termos da legislação específica aplicável. 

 

IX - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA/DETENTORA 

9.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente 

previstas neste instrumento. 

9.2. Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os 

parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, 

expedidas pelo Poder Público; 

9.3. Responsabilizar-se pelo transporte do produto de seu estabelecimento até o 

local determinado pela Contratante, bem como pelo seu descarregamento e 

acondicionamento; 

9.4. Comunicar a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que 

impossibilite o seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessários à Contratante, em até 48 (quarenta e oito), 

antes do prazo previsto para a entrega; 

9.5. Arcar com todos os ônus necessários a completa entrega que efetuar, incluindo 

o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e 

trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em 

repartições públicas, registros e demais atos pertinentes. 

9.6. Permitir o acesso à documentos necessários e pertinentes pela Prefeitura e 

Órgão concedentes de Convênios. 

9.7. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que 

venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a PREFEITURA, em razão de 

acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da 

CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e de 

armazenamento dos produtos. 

9.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo 

ou em parte, o objeto de entrega, em que se verificarem vícios, defeitos ou 
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incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, 

provocado por uso indevido. 

9.9. Em tudo agir, segundo as diretrizes da PREFEITURA. 

9.10. Manter durante a execução do Contrato/Ata, todas as condições de habilitação 

exigidas para contratação, previstas na legislação em vigor. 

9.13. Aceitar por parte da Administração, nas mesmas condições contratuais, 

realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato ou Ata de RP, conforme estabelecido no §1º do artigo 

65. 

9.14. Assinar Contrato ou documento equivalente originário da Ata de Registro de 

Preços. 

 

X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE/PREFEITURA 

10.1. Receber e conferir os produtos quando da entrega pela Contratada; 

10.2. Comunicar e exigir a correção imediata de qualquer anormalidade nos 

produtos por ela (Contratada/Detentora) fornecidos. 

10.3. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Instrumento. 

10.4. Proceder, sempre que julgar necessário, a análise (teste de qualidade) do 

produto fornecido pela Contratada para fins de verificação de qualidade. 

10.5. Notificar a Contratada/Detentora, fixando prazo para correção das 

irregularidades ou defeitos encontrados. 

10.6. Observar o disposto no Edital do Pregão Presencial. 

 

XI - PENALIDADES 

11.1. Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93, no 

Edital de Licitação que precedeu esta Ata e demais normas pertinentes, a Detentora 

estará sujeita às penalidades abaixo discriminadas: 

11.1.1. Multa pela recusa da Detentora da Ata de Registro de Preços em assinar o 

Termo de Contrato, quando cabível, ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo 

estabelecido: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da contratação; 

11.1.1.1. Incide na mesma multa prevista no subitem anterior a detentora que estiver 

impedida de assinar o Termo de Contrato ou retirar a Nota de Empenho pela não 

apresentação dos documentos devidamente atualizados quando solicitado. 

11.1.2. Multa por dia de atraso na entrega do material programado: 1,0% (um por 

cento) por dia sobre o valor da quantidade entregue com atraso, até o máximo de 10 

(dez) dias; A partir desta data será considerado o atraso como inexecução parcial ou 

total do ajuste, conforme o caso, observado o disposto na Cláusula 9.1 desta Ata de 

R.P., incidindo as consequências legais e contratuais daí advindas. 

11.1.3. Multa pela entrega de material em desconformidade com as condições desta 

Ata: 15% (quinze inteiros por cento) sobre o valor do material a ser entregue, 

independentemente da obrigação de trocá-lo. 
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11.1.4. Multa por descumprimento de cláusula contratual e/ou exigência da Unidade 

Requisitante: 1,0% (um inteiro por cento) sobre o valor da Nota de Empenho. 

11.1.5. Multa pela inexecução parcial da Ata: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o 

valor da parcela inexecutada, ou sobre o valor da quantidade executada com atraso 

superior a 10 (dez) dias e inferior a 30 (trinta) dias; a partir desta data será 

considerado como inexecução total do contrato. 

11.1.6. Multa pela inexecução total da Ata: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o 

seu valor; 

11.1.7. Sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Prefeitura de SERRA AZUL DE MINAS-MG, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, por 

falha ou fraude na execução do objeto do contrato. 

11.2. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 

11.3. O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar 

da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, 

o valor devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da 

Prefeitura Municipal de SERRA AZUL DE MINAS -MG. Não havendo pagamento 

pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo 

executivo. 

 

XII - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas da Lei Federal 8.666/93 e 

posteriores alterações, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, 

garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa quando: 

12.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 

Preços e da legislação, notadamente nas hipóteses de inexecução total ou parcial 

ou rescisão dos ajustes dela decorrentes; 

12.1.2. A Detentora não formalizar o Termo de Contrato, quando cabível, decorrente 

da Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido, sem justificativa aceitável; 

12.1.3. A Detentora não aceitar reduzir os seus preços registrados na hipótese de 

tornarem-se superiores aos praticados no mercado; 

12.1.4. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração. 

12.2.A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente 

ou por outro tipo de aviso. 

12.2.1. Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, 

a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) 

vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 

publicação. 

12.3. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada nas hipóteses previstas 

para a rescisão dos contratos em geral. 

 

XIII - AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO 
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13.1. Caberá à Secretaria Municipal de Serra Azul de Minas por meio do Setor de 

Compras, o gerenciamento, a administração e o controle do Sistema de Registro de 

Preços devendo proceder conforme Decreto Municipal N°005/2017. 

13.2. A contratação e a emissão de empenho serão autorizadas, caso a caso, pelo 

titular da Pasta à qual pertencer a setor Requisitante, ou pela autoridade por ele 

delegada, ficando o setor responsável pelo cumprimento das disposições da 

presente Ata, bem assim da estrita observância das normas aplicáveis à matéria. 

13.3. O cancelamento total ou parcial do empenho obedecerá a mesma regra. 

 

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 

as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação 

específica para a aquisição pretendida, devidamente justificada, sendo assegurada 

ao detentor do registro de preços a preferência em igualdade de condições. 

14.2 - A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar ao Departamento 

de Compras e Licitações, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para 

atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência da Ata de Registro de 

Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação que a precedeu. 

14.3 – Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica a aceitação de 

todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer 

desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de 

Registro de Preços. 

14.4 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e 

rescisões obedecerão ao Decreto N° 005/2017(SRP), Lei Federal nº 8.666/93, 

demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a 

precedeu, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente aos casos omissos. 

14.5 - Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o Edital de 

Licitação nº 0002/2018, seus Anexos e a Ata da Sessão Pública do Pregão 

Presencial. 

 

XV – DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da Comarca do Serro, Estado de Minas Gerais, para dirimir 

eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de 

Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por 

mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata 

de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 

(duas) testemunhas. 

 

Serra Azul de Minas, Quarta-feira , 21 de Fevereiro de 2018 
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_____________________________                                        ____________________________ 

Leonardo do Carmo Coelho                                                              MARIO CESAR VENTURA 

Prefeito Municipal                                                                                     MARIO CESAR VENTURA - 

ME 

 

 

Testemunhas: 

 

1. ____________________________________________CPF:_________________ 

 

2._____________________________________________CPF:_________________ 


