
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/2020 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de 

Corinto/MG, à Avenida Getúlio Vargas, nº 200, Bairro Centro, Corinto/MG, 

considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão Presencial, Registro de 

Preços nº 005/2020, foram registrados nesta Ata, os preços da(s) empresa(s) 

classificada(s), bem como as demais especificações constantes da(s) sua(s) proposta(s); 

quando as partes, de um lado representando o Município de Corinto, o Prefeito Municipal, 

Sócrates de Lima Filho, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade nº. 

M - 692.502, inscrito no CPF sob o nº. 187.057.076-68, residente e domiciliado a Rua 

Frei Rafael, nº 480, Centro, Corinto/MG, denominado CONTRATANTE, e a empresa 

LÚCIO JOSÉ DE ALMEIDA - ME, inscrita no CNPJ nº 01.493.077/0001-03, com sede 

à Rua Angélica Magalhães, nº 30, Centro, Corinto/MG, CEP: 39.200-000, denominada 

DETENTORA, representada neste ato pelo Sr. Lúcio José de Almeida, brasileiro, 

casado, inscrito no CPF nº 602.615.526-00, carteira de identidade M 3.866.850, residente 

à Rua Angélica Magalhães, nº 58, Centro, Corinto/MG, CEP: 39.200-000, assinam a 

presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para consecução do objeto adiante 

descrito, conforme licitação mencionada, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

junho de 2002, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 

Municipal nº 031/2013, Lei 7892/2013, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 

 

1.1 – O presente Pregão Presencial, tem por objeto o registro de preços para futura e 

eventual aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para atender aos usuários 

da assistência social (CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SCFV), exclusivo para 

microempresas, empresa de pequeno e/ ou equiparadas, conforme as especificações 

do Termo de Referência do Pregão Presencial. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGISTRO DE PREÇOS. 

 

2.1 – Os preços (descontos) registrados e as respectivas empresas são os descritos nos 

quadros abaixo: 

 

Item Quant. Unid. Descrição do Produto Marca 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 37 PACOTES 

ACHOCOLATADO PACOTE 400 GR. 
Achocolatado (Alimento achocolatado 
em pó, instantâneo, adoçado, solúvel, 
enriquecido com 8 vitaminas. 
Embalagem: pacotes de sacos 
plásticos contendo 400 gramas.  

Pachá 2,89 106,93 

2 30 FARDOS 

AÇÚCAR CRISTAL FARDO COM 6 
PACOTES 5 KG CADA. Açúcar cristal 
branca. A embalagem deve estar 
intacta, acondicionada em sacos de 
polietileno atóxico- pacotes de 

Delta 59,00 1.770,00 



 
5Kg.Acondicionados em fardos com 6 
pacotes de 5kg cada. 

3 30 FARDOS 

ARROZ FARDO COM 6 PACOTES 5 
KG CADA. Arroz de boa qualidade 
(Produto: Arroz Branco. Subgrupo: 
Polido. Classe: Longo Fino. Tipo: 
T1.Embalagem de 5Kg cada. 
Acondicionados em fardos com 6 
pacotes de 5kg de cada.  

Gladiador 83,00 2.490,00 

4 20 PACOTES 

AMENDOIM 500 GRAMAS 
Amendoim, sem casca, de primeira 
qualidade, beneficiado, polido, limpo, 
isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos, fermentação, mofo e odores 
estranhos, livre de umidade. 
Embalagem: de plástico polipropileno 
transparente contendo 500g, com 
especificação do fabricante e data de 
vencimento estampado na 
embalagem.  

Pachá 11,90 238,00 

5 25 PEÇAS 

APRESESUNTADO PEÇA 3,5 KG                       
Apresuntado de boa qualidade 
(Produto cozido de carne de pernil e 
paleta suíno com valor nutritivo de 
13% e proteína de 5% de carboidrato. 
Embalagem devidamente lacrada 
Peça inteira 3,5 KG.  

Pif Paf 53,25 1.331,25 

6 30 PACOTES 

 BALAS MACIAS PACOTE COM 600 
GR. Balas macias c/ 600 gr tipo 
sortidas com identificação do produto, 
data de fabricação, prazo de validade. 

Riclan 5,45 163,50 

8 50 CAIXAS  

BISCOITO SALGADO 1ª LINHA 
EMBAL. CAIXA DE 1,5 KG 
Biscoito salgado, tipo cream cracker 
de primeira qualidade, vitaminado 
acondicionado em embalagem de 
papel original de fábrica com 1,5 kg, 
contendo pacotes individuais. Deverá 
constar tabela de composição 
nutricional e rotulagem de acordo com 
a legislação vigente. Embalagem: 
caixa de 1,5 kg cada. Reposição do 
produto: caso ocorra alteração do 
mesmo antes do vencimento e 
embalagens danificadas.  

Aymoré 13,99 699,50 



 

9 60 CAIXAS 

BISCOITOS SORTIDOS DOCES  1ª 
LINHA EMBAL. CAIXA DE 1,5 KG 
(LEITE, MAISENA OU COCO) 
Composição básica: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 
creme de milho, açúcar invertido, sal, 
fermentos químicos bicarbonato de 
sódio, bicarbonato de amônio e 
pirofosfato ácido de sódio, 
emulsificante de lecitina de 
soja,estabilizantediacetil tartarato de 
mono e diglicerídeos e aromatizantes. 
Deve conter glúten, sem recheio. 
Embalagem: deve estar intacta, 
primaria (protetora) em sacos de 
polietileno atóxico – lacrado e pacotes 
individuais embalados, reembalados 
em caixas de papel ondulado, 
contendo no máximo 1,5 kg.  Deverá 
constar tabela de composição 
nutricional e rotulagem de acordo com 
a legislação vigente. Prazo de validade 
mínimo: 09 meses a partir da data de 
entrega.    
Reposição do produto: caso ocorra 
alteração do mesmo antes do 
vencimento e embalagens 
danificadas.  
 

Krokero 11,90 714,00 

10 25 PACOTES 

BOMBOM BOLA PACOTE COM 50 
UNIDADES. Bombom bola com 
recheio a base de castanha de caju, 
envolvido por uma camada de biscoito 
waffer e coberto com uma camada de 
chocolate ao leite, ou chocolate branco 
com primeira embalagem aluminizada 
e segunda de papel resistente, com 
peso médio de 20 gramas por unidade. 
Pacote com 50 unidades. 

Lacta 33,40 835,00 

11 30 FARDOS 

CAFÉ FARDO COM 10 PACOTES 
COM 500 GR CADA. Café (café, tipo 
torrado, apresentação moído, tipo 
embalagem alto vácuo, validade prazo 
mínimo de 1 ano, normas técnicas 
laudo de classificação de café feito 
pela abic, rendimento 
aproximadamente 20 garrafas de 900 
ml/kg de café, características 
adicionais: preferência 100% café 
arábica ou até 20% conillon. Café. 
Acondicionados em fardos com 10 
pacotes com 500 gramas cada.  

Doutor 86,30 2.589,00 

12 100 KG 

CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA  
Carne bovina de segunda qualidade, 
fresca, magra, apresentado cor e 
cheiro característico, isenta de 
cartilagem, livre de gordura e 
inervações. Tipo músculo, paleta ou 
acém. Podendo ser moída (duas 
vezes). Embalagem: saco de plástico 

Friboi 19,00 1.900,00 



 
transparente, atóxico, acondicionada 
em dupla embalagem de 1 Kg 
mercadorias originários de 
abatedouros registrados no sif 
(serviços de inspeção federal) ou ima 
(instituto mineiro de agropecuária)  

13 10 KG 

COLORAU EM PÓ KG.                                          
Colorau em pó, contendo no mínimo 1 
kg, com identificação do produto, data 
de fabricação e prazo de validade.  

Pilão de Minas 13,40 134,00 

14 50 PACOTES 

FARINHA DE TRIGO COM 
FERMENTO PACOTE 1 KG. Farinha 
de trigo - especial, para panificação 
obtida do trigo moído, de cor branca, 
com fermento, acondicionada em 
embalagem com 1 kg. O produto 
deverá estar de acordo com as 
especificações da portaria nº. 354/MS, 
18/07/96, o que se refere à norma 
técnica referente à farinha de trigo; 
ANVISA; MAPA E INMETRO; com 
aspectos, cor, sabor e textura 
características, a partir de matérias 
primas sãs e limpas; livre de sujidades, 
materiais terrosos, parasitas e larvas, 
embalagem com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso liquido.  

Vilma 3,65 182,50 

15 30 PACOTES 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 
EMBAL. 1 KG   
Produto De Primeira Qualidade, Extra. 
Os Grãos Deverão Ser Limpos, 
Isentos De Matéria Terrosa, Parasitos 
E Dendritos Animais E Vegetais, Com 
Tamanhos E Formatos Naturais, 
Secos, Limpos E Com Umidade 
Máxima De 15%, Ausência De 
Fermentação. Deverá Conter No 
Mínimo 90% De Seus Grãos Na Cor 
Característica, Os Mesmos Não 
Devem Apresentar Furos De Insetos 
Ou Qualquer Outra Alteração. 
Embalagem: Sacos De Polietileno 
Transparentes E Resistentes, 
Reembalados Em Fardos De Papel 
Multifoliado Contendo No Máximo 30 
Kg. Deverá Constar Tabela De 
Composição Nutricional E Rotulagem 
De Acordo Com A Legislação Vigente. 
Prazo De Validade Mínimo: 03 Meses 
A Partir Da Data De Entrega.  
Reposição Do Produto: Caso 
Ocorra Alteração Do Mesmo Antes 
Do Vencimento E Embalagens 
Danificadas.  

Codil 5,99 179,70 

16 30 PACOTES 

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA TIPO 
01 EMBAL.  1 KG 

Farinha de cor branca, a base de 
mandioca, cheiro e sabor próprios. Não 
deverá apresentar resíduos e impurezas, 
bolor ou cheiro não característico. 

Acigal 3,30 99,00 



 
Embalagem: sacos de polietileno 

transparentes e resistentes, reembalados 
em fardos de papel multifoliado contendo 
no máximo 30 kg. Deverá constar 
rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. Prazo de validade mínimo: 03 
meses a partir da data de entrega.  
Reposição do produto: caso ocorra 

alteração do mesmo antes do vencimento 
e embalagens danificadas.  

17 100 CAIXAS 

LEITE DE VACA INTEGRAL (UHT). 
Leite integral fluido, homogeneizado, 
longa vida, esterilizado, submetido ao 
processo de ultrapasteurização (UHT). 
Composição nutricional: gordura – 
mínimo de 3% em peso, proteína – 
mínimo de 3,1% em peso, glicídios 
(lactose) – mínimo de 4,8% em peso. 
Ausência de qualquer tipo de 
impurezas ou elementos estranhos. 
Odor e sabor característicos. 
Embalagem: Envasado sob condições 
assépticas, em embalagens 
esterilizadas, tetra pak, 
hermeticamente fechada, caixa 
contendo 12 embalagens de leite 
contendo 1 litro. Registro do produto 
no Ministério da Agricultura ou SIF. 
Reposição do produto: caso ocorra 
alteração do mesmo antes do 
vencimento e embalagens 
danificadas.  

Camponesa 36,50 3.650,00 

18 30 UNIDADES 

MARGARINA VEGETAL EXTRA 
CREMOSA EMBAL. 500 GRAMAS   
Margarina vegetal cremosa, com sal, 
constando em sua composição 
porcentagem de lipídeos igual ou 
acima de 65%. Composição básica: 
óleos vegetais, água, sal, leite em pó 
desnatado e/ou soro de leite em pó, 
vitamina A, estabilizantes, 
conservadores, antioxidantes, corante 
natural de urucum e cúrcuma. Não 
contem glúten. Embalagem: 
acondicionada em potes de plástico 
atóxico e estéril de 500g. Deverá 
constar tabela de composição 
nutricional e rotulagem de acordo com 
a legislação vigente.  Deverá 
apresentar registro no M.A, 
inspecionado pelo SIF. Prazo de 
validade mínimo: 06 meses a partir da 
data de entrega.   
Reposição do produto: caso ocorra 
alteração do mesmo antes do 
vencimento e embalagens 
danificadas.  

Delícia 5,60 168,00 

19 50 PACOTES 

MISTURA PARA BOLO PACOTE 
400. Mistura para bolo (massa para 
bolo) sabor variados, contendo farinha 
de trigo,  

Santa Amalia 3,19 159,50 



 
Açúcar, gordura vegetal hidrogenada 
(óleos vegetais  
Hidrogenados, estabilizantes 
monoestearato de propileno 
glicol,mono e diglicerídeos e ácidos 
graxos, polisorbato e antioxidante bht 
e ácido graxo), sal, fermento químico  
(Bicarbonato de sódio, fosfato ácido de 
alumínio e sódio e fosfato 
monocálcico). Pacote contendo 400 
gramas.  

20 30 FARDO 

MILHO DE PIPOCA FARDO COM 20 
PACOTES DE 500 GR. Milho de 
pipoca de 500 g. (Milho de pipoca tipo 
1.embalagem :Polietileno transparente 
e bem vedado, reembalados em 
plástico resistente). Fardo contendo 20 
pacotes de 500 gramas cada. 

Anchieta 35,00 1.050,00 

21 60 PACOTES 

MILHO DE CANJICA PACOTE COM 
500 GR.              Milho Canjica- Canjica 
de milho branco tipo 1, contendo 80% 
de grãos inteiros, preparados com 
matérias primas sãs, limpas, isentas 
de materias terrosas, parasitas e 
detritos animais ou vegetais com no 
máximo de 15% de umidade - emb. 
500 g. 

Pachá 1,70 102,00 

22 30 FARDOS 

MACARRÃO ESPAGUETE TIPO 01 
EMBAL. 500G. Macarrão tipo 

espaguete, massa com ovos, de primeira 
qualidade, obtida pelo amassamento de 
farinha de trigo especial, ovos e demais 
substâncias permitidas, isentas de 
corantes artificiais, sujidades, parasitos, 
livre de umidade. Embalagem: sacos de 
polietileno atóxicos, transparentes e 
resistentes, reembalados em fardos de 
plástico reforçado. Deverá constar tabela 
de composição nutricional e rotulagem de 
acordo com a legislação vigente. Prazo de 
validade mínimo: 09 meses a partir da 

data de entrega.   
Reposição do produto: caso ocorra 

alteração do mesmo antes do vencimento 
e embalagens danificadas. Fardo contendo 
10 pacotes de 500 kg cada. 

Ninfa 28,90 867,00 

23 50 
CAIXAS DE 

340 G 

MOLHO PRONTO A BASE DE 
TOMATE CAIXA DE 340 G.                  
Molho pronto a base de tomate 
tradicional contendo, tomate, polpa de 
tomate, cebola, amido, sal, óleo de 
soja, açúcar, alho e salsa. Dados de 
identificação do produto, marca de 
fabricante, prazo de validade. Caixa 
com 340gr.  

Predilecta 1,85 92,50 

24 30 PEÇAS  

MUSSARELA PEÇA INTEIRA 3,5 KG 
Mussarela (Queijo tipo mussarela de 
massa fresca, massa filiada, não 
maturado, consistência firme, sabor 
suave e levemente ácido. Embalem 
devidamente lacrada. Peça inteira 3,5 
KG. 

Abaeté 87,20 2.616,00 



 

25 100 DUZIAS 

 OVO DE GALINHA Ovos brancos, 
grandes, tipo A, com peso liquido de 
aproximadamente 50 g. Embalagem: 
integra e livre de deformidades, com 
identificação do nome e endereço do 
fornecedor e registro no Ministério da 
Agricultura.  Reposição do produto: 
caso ocorra alteração do mesmo antes 
do vencimento e embalagens 
danificadas.  

Gontijo 3,90 390,00 

26 10 CAIXAS 

OLEO DE SOJA EMBAL.  PET 900 
ML 
Óleo de soja refinado, isento de 
ranço e outras características 
indesejáveis. Composição básica: óleo 
de soja e antioxidantes. Embalagem: 
garrafa plástica pet, isentas de 
amassados ou qualquer outro defeito. 
Deverá constar tabela de composição 
nutricional e rotulagem de acordo com 
a legislação vigente.  Deverá 
apresentar registro no Ministério da 
Agricultura. Prazo de validade 
mínimo: 09 meses a partir da data de 
entrega.   
Reposição do produto: caso ocorra 
alteração do mesmo antes do 
vencimento e embalagens 
danificadas. Caixa contendo 20 
unidades de 900 ml cada. 

Concordia 88,00 880,00 

27 100 KG 

PEITO DE FRANGO  
De primeira qualidade, cortes de 
frango resfriado (peito). Embalagem: 
íntegra, livre de água e gelo, 
devidamente registrado no Ministério 
da Agricultura. O produto deve ser 
entregue semanalmente. Prazo de 
validade mínimo: 06 meses a partir da 
data de entrega, resfriado em 
temperatura até 4Co.    
Reposição do produto: caso ocorra 
alteração do mesmo antes do 
vencimento e embalagens 
danificadas.  

Avivar 9,70 970,00 

30 30 PACOTES 

PIRULITOS PACOTE COM 50 
UNIDADES. Pirulito sortidos de frutas 
de boa qualidade (pacote com 50 
unidades) embalados 
individualmente.  

Supimpa 4,20 126,00 

31 30 PACOTES 

POLVILHO DOCE PACOTE DE 1 KG. 
Polvilho doce, contendo 1 kg com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. 

Matuto 5,60 168,00 

32 120 FARDOS 

REFRIGERANTE DE 2 LITROS 2ª 
LINHA. Refrigerante de 2 litros 2ª 
Linha. Composto de: água 
gaseificada, açúcar, extrato vegetal 
aromático, extrato vegetal de guaraná, 
aroma composto sintético idêntico ao 

IT 19,20 2.304,00 



 
natural; a Não alcoólico. Fardo com 6 
refrigerante. 

33 30 KG 

SALAME FATIADO. Produto livre de 
parasitase de qualquer substância 
contaminante que possa alterar os 
aspectos normais do produto 
Ou qualquer aparato que venha 
encobrir possíveis alterações, 
embalagens que contenham 
especificados o local de origem do 
Produto, peso, data de embalagem e 
data de vencimento, deve estar 
devidamente embalados.  

Confiança 7,49 224,70 

34 60 PACOTES 

SALSICHA PACOTE 3 KG                                    
Salsicha para cachorro quente 
embalagem de 3 Kg. Produto feito à 
base de carne crua, ervas e 
especiarias e outros ingredientes. 
Embalagem de polietileno, de 3KG. 

Pif Paf 22,90 1.374 

35 300 FARDOS 

SUCO DE FRUTAS ARTIFICIAL 
SABORES DIVERSOS EMBAL. 
PACOTE 240 Gr  
Preparado sólido artificial adoçado em 
pó para refresco de frutas sabores 
diversos, rendimento de 2 litros. 
Composição básica: açúcar, 
acidulante, antiumectante, 
antioxidante, corantes e aroma natural 
de frutas. Embalagem: Polietileno   
bem vedado, reembalados em plástico 
resistente. Acondicionados em fardos 
com 12 pacotes de 240 gramas.  

Pachá 19,08 5.724,00 

36 30 PACOTES 

TEMPERO VERDE - Completo- 
Preparado com matérias-primas sãs, 
limpas, de boa qualidade, livre de 
parasitas, fungos, larvas e detritos 
animais e vegetais. Composição 
básica: alho e sal em pimenta. 
Embalagem: saco de polietileno 
atóxico ou pote plástico, resistente, 
bem vedado. Prazo de validade 
mínimo: 09 meses a partir da data de 
entrega.  Com identificação do 
produto, data de fabricação, prazo de 
validade, pacote com 500 gramas. 
Reposição do produto: caso ocorra 
alteração do mesmo antes do 
vencimento e embalagens 
danificadas.  

Pilão de Minas 2,50 75,00 

37 20 KG 

CEBOLA BRANCA  
 De primeira qualidade, tamanho 
médio a grande, casca íntegra, limpa, 
com cor brilhante, livre de fungos, sem 
indicio de germinação, consistência 
firme. A haste deve estar bem seca.  

Ceasa 2,95 59,00 

38 300 KG 

LARANJA PÊRA  
De primeira qualidade, tamanho médio 
de 200g, casca lisa, íntegra, livre de 
fungos, consistência firme. 
 

Ceasa 3,80 1.140,00 



 

39 300 KG 

MAMÃO FORMOSO  
De primeira qualidade, tamanho 
médio, casca livre de fungos, integra, 
consistência firme, maturação natural.  

Ceasa 2,99 897,00 

40 200 KG 

MAÇA NACIONAL  
De primeira qualidade, peso médio de 
150g, casca lisa, íntegra, livre de 
fungos, consistência firme, embalada 
em caixa de papelão, protegida contra 
impactos.  

Ceasa 6,70 1.340,00 

41 10 KG 

PIMENTÃO VERDE 
De primeira qualidade, tamanho médio 
a grande, casca lisa e íntegra, 
consistência firme, isenta de fungos. 
Deve apresentar coloração verde-
escuro.  

Ceasa 3,95 39,50 

42 20 KG 

TOMATE  
De primeira qualidade, tamanho médio 
a grande, casca lisa e íntegra, 
consistência firme, isento de fungos. 
Não deve apresentar manchas ou 
rachaduras.  

Ceasa 4,95 99,00 

43 10 CAIXAS 

COPO DESCARTÁVEL                                             
Copo descartável em polietileno para 
líquidos 200 ml, pacote com 100 
unidades acondicionados em caixa de 
2500unidades que atendam todas as 
normas da ABNT com todos os dados 
do fabricante na caixa. 

Totlplast 80,00 800,00 

44 30 PACOTES 

COLHER DE PLÁSTICO                                          
Colher de plástico descartável 
confeccionada em plástico resistente 
na cor cristal. Medindo 15 a 16 cm de 
comprimento, acondicionadas 
higienicamente em saco plástico e 
reembaladas. Pacotes com 50 
unidades. 

Belocopo 2,75 82,50 

 
2.2 - Dá-se ao presente registro de preços o valor total de todos os itens de R$ 38.830,08 (trinta 

e oito mil, oitocentos e trinta reais e oito centavos). 

 

CLÁUSLA TERCEIRA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL 

 

3.1 – A partir da ordem de compra, a empresa vencedora do item então desejado pela 

Administração Municipal gozará do prazo de 02 (dois) dias úteis para entrega dos produtos 

diretamente na Secretaria Municipal de Ação Social, salvo autorização expressa para dilatação 

deste prazo.  

 

Parágrafo Único - Não se dando a entrega no prazo acima exposto, ficará sujeita às sanções 

administrativas dispostas na lei federal de licitações e no edital que originou esta ata.  

 

3.2 – Local de Entrega: Corinto, MG, nos dias úteis, nos locais determinados e no horário de 

expediente da Secretaria Municipal de Ação Social. 

 

3.3 – Prazo para Entrega: Entrega imediata a critério da Administração, ou, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, contados da data da solicitação de compra. 

 



 
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE. 

 

4.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da 

data se sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação, sendo que durante o prazo de 

validade deste Registro de Preço o Município de Corinto não será obrigado a utilizar-se dos 

fornecimentos que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a 

aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 

condições.  

 

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO. 

 

5.1 – A manutenção das mesmas condições de habilitação exigidas no Pregão de Registro de 

Preços que originou esta Ata no ato da emissão de cada ordem de compra. 

 

5.2 – A manutenção dos requisitos de habilitação apresentados na licitação durante a validade da 

Ata de Registro de Preços. 

 

5.3 – A concordância por parte da empresa vencedora em cumprir todas as cláusulas da presente 

Ata. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VINCULAÇÃO 

 

6.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Edital do Pregão SRP 005/2020 – 

Registro de Preços e seus anexos, documentos esses que passam a fazer partes integrante deste 

instrumento, independentemente de sua transcrição. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

 

7.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar ao 

CONTRATADO o que dispõe o art. 87, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, isolada 

ou cumulativamente. Será também penalizada pelo descumprimento das cláusulas deste pacto, 

com: 

 

a) advertência; 

b) multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município 

de Corinto/MG, no prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a 

defesa prévia no prazo improrrogável de 10 (dez) dias.  

 

Parágrafo Primeiro: São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, com 

as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94 e demais normas pertinentes, bem como as 

seguintes: 

I -) Pelo atraso injustificado no cumprimento do prazo para entrega dos produtos, multa de 10% 

(dez por cento), por dia de atraso, sobre o valor global do respectivo produto; 

II -) Por inexecução total do contrato, multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor global 

do objeto contratado, podendo, se for o caso, haver a rescisão contratual; 

III -) As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras quando 

cabíveis. 

 

7.2 – O prazo para pagamento das multas é de 07 (dias), a contar da intimação da CONTRATADA 

apenada. O valor devido, a critério da Administração, será descontado da importância que a 

CONTRATADA tenha a receber. Não havendo o pagamento, o débito será inscrito na dívida ativa 

municipal, sujeitando a CONTRATADA a processo executivo judicial. 



 
 

7.3 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do 

recolhimento da multa ou da prova da sua não aplicabilidade por ato formal do Prefeito Municipal 

de Corinto. 

 

7.4 – As penalidades serão obrigatoriamente registrados no Cadastro Municipal de Fornecedores, 

e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem 

prejuízo das multas previstas nesta ata e das demais cominações legais. 

 

7.5 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. Em qualquer hipótese de aplicação 

de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO. 

 

8.1 – Será designada a Secretária Municipal de Ação Social para fiscalização da presente ata, 

Sra. Carla Aparecida Lisboa Lima. A CONTRATADA será notificada através de Ofício, cuja 

cópia, devidamente assinada pelo representante da CONTRATADA, será apostilada ao Processo 

Administrativo. 

 

8.2 – A fiscalização deverá: 

8.2.1 – Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução desta Ata, 

determinando o que for necessário para a regularização das faltas observadas. As decisões e 

providências que ultrapassem a sua competência deverão ser solicitadas aos CONTRATANTES, 

em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

8.2.2 – Verificar de modo sistemático o cumprimento das disposições aqui contratadas, bem como 

das ordens complementares emanadas pelo CONTRATANTE. 

8.2.3 – Inspecionar periodicamente o recebimento do produto e comunicar por escrito qualquer 

providência a ser tomada pela CONTRATADA. 

8.2.4 – Em hipótese alguma a fiscalização, ainda que diante de justificativas plausíveis, poderá 

acordar com a CONTRATADA a dilatação de prazos previstos neste Termo. 

8.3 – A Administração Pública de Corinto deverá gerenciar a Ata de Registro de Preços, 

providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às 

necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de 

contratação definidos pelos participantes da Ata. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

 

9.1 – SÃO DE RESPONSABILIDADE DA DETENTORA: 

 

9.1.1 – Manter, permanentemente, representante credenciado para atuar em seu nome e 

representá-lo junto ao CONTRATANTE e à fiscalização, com autoridade para resolver problemas 

relacionados com a execução da presente Ata. 

9.1.2 – Executar a entrega dos produtos em conformidade com as especificações exigidas no 

Termo de Referência do Edital da licitação que originou a presente Ata e/ou as normas técnicas 

regulamentares oficiais que se apliquem ao caso, bem como as orientações do CONTRATANTE. 

9.1.3 – Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução da Ata, e também por todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos 

mesmos, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, 

vales-refeição, vales-transporte, e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo 

Governo. 

9.1.4 – Responder, civil e/ou criminalmente, pelos danos causados diretamente ao patrimônio do 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 



 
9.1.5 – Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, 

comunicando, por escrito, sobre quaisquer anormalidades de caráter urgente que venha afetar a 

execução da ATA. 

9.1.6 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta ata. 

9.1.7 – Recolher aos cofres do CONTRATANTE, conforme lhe seja instruído na devida 

oportunidade, as importâncias referentes às multas que lhe forem aplicadas ou às indenizações 

devidas, sob pena de serem descontadas do pagamento de suas faturas. 

9.1.8 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução desta Ata. 

9.1.9 – Aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado da Ata. 

9.1.10 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados a Administração, provocados por ineficiência 

ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 

9.1.11 - Se responsabilizar pelos danos causados diretamente à Administração decorrentes de sua 

culpa ou dolo quando da aquisição dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração. 

9.1.13.1 - Responder por todo o ônus e obrigações concernentes. 

9.1.14 - O contratado fica obrigado a substituir, sem ônus para Administração os produtos que 

porventura estejam em desacordo com o edital de licitação ou com prazo de validade expirado. 

9.1.15 - Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência dos 

produtos que forem solicitados. 

9.1.16 – Os produtos deverão ser de boa procedência, atender às exigências de qualidade, 

observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1 – SÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: 

 

10.1.1 - encaminhar a autorização de compra ao CONTRATADO de forma a atender as 

necessidades; 

10.1.2 - fiscalizar a execução do contrato e a qualidades dos produtos fornecidos; 

10.1.3 - efetuar o pagamento no prazo estabelecido; 

10.1.4 - receber os produtos em conformidade com as especificações da proposta e do Edital; 

10.1.5 - entregar imediatamente ao CONTRATADO qualquer intimação, multa ou exigência de 

autoridade pública, ainda que dirigida a ele, CONTRATANTE; 

10.1.6 - acompanhar o desenvolvimento e conferir os fornecimentos executados, podendo sustar, 

recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer irregularidade manifestada na entrega e na qualidade 

dos produtos; 

10.1.7 - paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução dos fornecimentos de forma parcial 

e temporária ou total, caso o mesmo declinar na qualidade e pontualidade, com direito a 

ressarcimento pelo prejuízo efetivo sofrido; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 

 

111. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno 

direito nas seguintes situações: 

11.1.1. Pelo Município: 

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro 

de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 

8.666/93; 



 
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados 

no mercado; 

e) por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados pelo Município. 

 

11.1.2. Pelo Fornecedor/Detentora: 

a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar 

impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços; 

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso 

fortuito ou força maior. 

 

11.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 

correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da 

presente Ata. 

 

11.3. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 

pelo Município, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata. 

 

11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, 

relativas ao fornecimento dos itens. 

 

11.5. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, o 

Município adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO. 

 

12 -) O contrato ficará, de pleno direito, rescindido, em caso de inexecução, total ou parcial (arts. 

77 e 78 da Lei nº 8.666/93), ficando a Administração com o direito de aplicar multas no 

CONTRATADO, além de exigir, se for o caso, indenização. 

12.1 -) Os casos de rescisão administrativa são os previstos na Lei nº 8.666/93 (arts. 77 e 78), 

aplicando-se as penalidades contratuais previstas e as penalidades da mencionada legislação (art. 

80 da Lei nº 8.666/93). 

 

12.2 -) A rescisão do presente contrato terá lugar de pleno direito, independente de ação ou 

interpelação judicial, se: 

a) A CONTRATADA falir ou dissolver-se; 

b) A CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o contrato e os direitos dele decorrentes, 

sem autorização expressa do CONTRATANTE; 

c) A CONTRATADA suspender o fornecimento de produtos, sem prévia ordem judicial ou sem 

recorrer das decisões das autoridades competentes, ficando sujeito a multa, mais perdas e danos; 

d) A CONTRATADA tornar-se inadimplente com relação a qualquer das condições do presente 

pacto; 

e) Vencido o prazo da vigência contratual. 

 

12.3 – O CONTRATANTE poderá a qualquer tempo alterar ou rescindir o presente contrato no 

interesse das aquisições e na conveniência administrativa, não cabendo ao CONTRATADO 

direito a qualquer indenização, salvo os pagamentos referentes aos materiais já fornecidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1 - A renúncia da entrega será somente aceita por escrito com firma reconhecida do 

representante legal da empresa que estiver impossibilitada de entregar os bens ou serviços, 

podendo, ainda, a empresa ser desclassificada se houver constância de atrasos ou notificada por 

três vezes.  



 
13.2 – Integram esta Ata o Processo Licitatório nº 006/2020 referente ao Edital de Pregão 

Presencial pelo sistema Registro de Preços nº 005/2020 e seus anexos, bem como as propostas 

das empresas que firmam a presente.  

 

Fica eleito o foro da Comarca de Corinto/MG, para dirimir quaisquer 

questões decorrentes da utilização da presente ata.  

 

Corinto/MG, 11 de fevereiro de 2020.  

____________________________________________________ 
 

SÓCRATES DE LIMA FILHO 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

____________________________________________________ 

LUCIO JOSÉ DE ALMEIDA - ME 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

  
NOME:_________________________________________ 

CPF: 

NOME:_________________________________________ 

CPF: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020 

 

PROCESSO Nº: 006/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL N°: 005/2020.  

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORINTO-MG 

 

DETENTORA: LUCIO JOSÉ DE ALMEIDA – ME. 

 

REQUISITANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 

 

SINTESE DO OBJETO: “Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

gêneros alimentícios e descartáveis para atender aos usuários da assistência social 

(CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SCFV)”.  

 

VALOR GLOBAL:  

R$ 38.830,00 (trinta e oito mil, oitocentos e trinta reais). 

 

VIGÊNCIA: 11/02/2020 à 11/02/2021. 

 

Publicado em 11 de fevereiro de 2020. 

 

  

Prefeitura Municipal de Corinto, 11 de fevereiro de 2020. 

 

 


