Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará – Minas Gerais
CNPJ – 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 – Centro – CEP 35.544-000.
Telefone: (37) 3234-1224|E-Mail: licitacao@saogoncalodopara.mg.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018
DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO PARÁ/MG.
Processo Licitatório: 40/2018
Pregão Presencial: 21/2018

Aos 26 dias do mês de novembro de 2018, o Município de São Gonçalo do
Pará, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ: 18.291.369/0001-66, com
sede da Prefeitura localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, 100,
Centro, São Gonçalo do Pará/MG, nos termos do estabelecido pela Lei n° 10.520,
de 17 de julho de 2002, Decreto n°4221, de 02 de agosto de 2018,
subsidiariamente, pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores, além das demais disposições legais aplicáveis, e do
disposto no respectivo Edital, de acordo com o resultado da classificação das
propostas apresentadas, publicado no dia 13/11/2018 e transcurso o prazo para
interposição de recursos, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.
Antônio André Nascimento Guimarães, solteiro, agente político, inscrito no CPF
922.284.296-00 e RG nº MG -6.250.788 SSP/MG a seguir denominado Município,
resolve registrar o preço da empresa abaixo identificada, a
seguir
denominada simplesmente FORNECEDOR/DETENTORA, observadas as
disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.
FORNECEDOR/DETENTORA:
Mercearia Campos e Rabelo Ltda, pessoa jurídica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 25.836.495/0001-14, sediada na Rua
Sete de Setembro, n.º373, bairro Garcias, CEP: 35.681-014 cidade Itaúna/MG,
neste ato representado (a) por seu (a) sócio (a) – gerente Orivaldo Wanderlei
Rabelo Gonçalves, brasileiro (a), portador (a) da Carteira de Identidade RG n.º M
– 4.918.656 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 620.778.646-72, residente e
domiciliado na Rua José Beba, n.º 104, bairro Lourdes CEP: 35.680-201 na cidade
de Itaúna/MG.
A presente ata tem o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS E MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS
SECRETARIAS E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO PARÁ,
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CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA
(ANEXO III), conforme quadro abaixo:

Ítem Especificação do Objeto

5

6

7

8

10

BISCOITO, tipo cream cracker, a base de:
farinha de trigo / gordura vegetal hidrogenada /
açúcar / amido de milho / sal refinado / fermento
/ leite ou soro / outros, composição nutricional
mínima: 12% de proteínas / valor calórico 440
kcal, embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados,
os biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais. Marca
igual ou semelhante à Aymore. Deve ser
entregue de acordo com as planilhas de entrega
e em embalagens de 0,400kg.
BISCOITO, tipo MAISENA, a base de: farinha
de trigo / gordura vegetal hidrogenada / açúcar /
amido de milho, composição nutricional mínima
(100g): 8,5g proteína / 9g lipídios / 74g hidrato
de carbono / valor calórico 411 kcal, embalagem
tipo 3 em 1. Marca igual ou semelhante a
Aymore. Deve ser entregue de acordo com as
planilhas de entrega e em embalagens de
0,400kg.
BISCOITO, tipo ROSQUINHA, sabor coco, a
base de: farinha de trigo / açúcar / gordura
vegetal hidrogenada / lecitina de soja / amido de
milho / açúcar invertido / leite de coco / coco
ralado / leite integral / sal / aroma artificial de
coco. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de características organolépticas
anormais. Marca igual ou semelhante a Aymore.
Deve ser entregue de acordo com as planilhas
de entrega e em embalagens de 0,400kg.
BISCOITO, tipo ROSQUINHA, sabor leite, a
base de: farinha de trigo / açúcar / gordura
vegetal hidrogenada/ lecitina de soja / amido de
milho / açúcar invertido / leite integral / sal.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de características organolépticas
anormais. Marca igual ou semelhante a Aymore.
Deve ser entregue de acordo com as planilhas
de entrega e em embalagens de 0,400kg.
EXTRATO DE TOMATE, a base de: tomate /
açúcar (máximo de 1%) / sal (máximo de 5% de
cloreto de sódio), isento de fermentações. Não
deve indicar processamento defeituoso. Marca
igual ou semelhante a Elefante. Deve ser

UN

QTD

V. Unit.

V. Total

Marca

Pcte

200

R$2,52

R$504,00

Vilma

Pcte

300

R$2,52

R$504,00

Vilma

Pcte

200

R$2,88

R$576,00

Dunga

Pcte

200

R$2,88

R$576,00

Dunga

Un

1.300
R$2,35

R$3.055,00

Colonial

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará – Minas Gerais
CNPJ – 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 – Centro – CEP 35.544-000.
Telefone: (37) 3234-1224|E-Mail: licitacao@saogoncalodopara.mg.gov.br

entregue de acordo com as planilhas de entrega
e em embalagens tipo tetra brik de 350kg.

11
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FARINHA DE MANDIOCA, torrada, de primeira
qualidade, seca, fina, branca, composição
nutricional mínima: 82% de carboidratos e 320
kcal. Deve ser entregue de acordo com as
planilhas de entrega e em embalagens de
0,500kg.
FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, limpo, extra, 1ª
qualidade, constituído de mínimo 90% de grãos
na
cor
característica
a
variedade
correspondente, tamanho e formatos naturais,
maduros, limpos e secos, sendo permitido no
máximo 2% de impurezas e materiais estranhos
e livres de parasitas. Marca igual ou semelhante
a Codil tipo 1. Deve ser entregue de acordo com
as planilhas de entrega e em embalagens de
1kg.
GELATINA SABOR ABACAXI, embalagem de
35g, sem perfurações, amassados ou sujidades.
Embalagem com data de validade e fabricação
visíveis. Deve ser entregue de acordo com as
planilhas entregues. EMBALAGEM 35GR.
GELATINA SABOR LIMÃO, embalagem de
35g, sem perfurações, amassados ou sujidades.
Embalagem com data de validade e fabricação
visíveis. Deve ser entregue de acordo com as
planilhas entregues. Embalagem 35gr.
GELATINA SABOR MORANGO, embalagem de
35g, sem perfurações, amassados ou sujidades.
Embalagem com data de validade e fabricação
visíveis. Deve ser entregue de acordo com as
planilhas entregues. Embalagem 35gr.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, embalagem
aluminizada, composição nutricional: 26% no
mínimo de gordura e proteína. Deve ser
entregue de acordo com as planilhas de entrega
e em embalagens de 0,400kg.
MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, a base
de: farinha de trigo de sêmola ou semolina /
ovos / corante natural de urucum ou outras
substâncias permitidas e submetido a processos
tecnológicos adequados, composição nutricional:
máximo 76 g de hidrato de carbono . NÚMERO
08. Marca igual ou semelhante a Vilma. Deve
ser entregue de acordo com as planilhas de
entrega e em pacotes contendo 0,500kg
MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS, a base
de: farinha de trigo de sêmola ou semolina /
ovos / corante natural de urucum ou outras
substâncias permitidas e submetido a processos
tecnológicos adequados, composição nutricional:

Pcte

400

R$1,68

R$672,00

Pacha

Pcte

3.000

R$2,50

R$7.500,00

Codil

Un

1.000

R$0,75

R$750,00

Apti

Un

1.000

R$0,75

R$750,00

Apti

Un

4.000

R$0,75

R$3.000,00

Apti

Lata

80

R$7,90

R$632,00

Integrally

Pcte

500

R$1,70

R$850,00

Dom Sapore

Pcte

1.500
R$1,70

R$2.550,00

Dom Sapore
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máximo 76 g de hidrato de carbono. Marca igual
ou semelhante a Vilma. Deve ser entregue de
acordo com as planilhas de entrega e em
pacotes contendo 0,500kg
MARGARINA COM SAL 500g.
Margarina contém gordura vegetal. 0% de Pote
gorduras trans. Com sal. 80% de lipídeos. 500g.
MILHO DE PIPOCA, de primeira qualidade,
beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades e Pcte
outras misturas de espécies, acondicionado em
sacos plásticos de 500gr.
ÓLEO DE SOJA, produto derivado de soja
comestível, e refinado. Marca igual ou
semelhante a ABC, ou Lisa. Deve ser entregue Un
de acordo com as planilhas de entrega em pets
contendo 0,900ml.
ÓLEO DE GIRASSOL 900 ml,
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, obtida
por processamento tecnológico adequado, a
partir de farinha de soja desengordurada,
proteína isolada de soja e proteína concentrada
de soja. Deve apresentar umidade máxima de
8% e proteína em base seca mínima de 50%.
Deve ser entregue de acordo com as planilhas
de entrega, e embaladas industrialmente e em
embalagens contendo 0,400kg.
LEITE A BASE DE SOJA desidratado. Alimento
com soja rico em vitaminas e minerais. Sem
lactose. Peso líquido 1.000g. Ingredientes:
extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado,
vitaminas E, B1, B2, B6, A, K, D e B12, ácido
pantotênico, manganês, cobre, ácido fólico, iodo,
biotina. Maltodextrina, sal refinado, L-metionina,
aroma idêntico ao natural de baunilha,
estabilizante lecitina de soja e espessante goma.
Deve ser entregue de acordo com as planilhas
de entrega e em pacotes de 1kg. SOYMILKE ou
marca similar.
SUCO EM PÓ. Preparo fácil e rápido. Já vem
adoçado. Faz 2 litros. Pacote 240g. Sabores
variados.
TEMPERO PRONTO COMPLETO SEM
PIMENTA, a base de: alho / sal / cebola / salsa/
coentro/ outros ingredientes mencionados em
embalagem. Deve ser entregue de acordo com
as planilhas de entrega e em potes plásticos de
0,500kg.
VINAGRE DE VINHO BRANCO, composição:
fermentado acético de vinho branco / água.
Apresentando 4% de acidez volátil. Deve ser
entregue de acordo com as planilhas de entrega

1.000

R$4,58

R$5.496,00

Doriana

200

R$1,68

R$336,00

Pacha

1.000

R$3,60

R$3.600,00

ABC

R$5,90

R$1.475,00

Vitaliv

Un

250

Pcte

100

R$4,25

R$425,00

Pacha

Pcte

50

R$55,00

R$2.750,00

Soymilke

Pcte

2.500

R$1,30

R$3.250,00

Pacha

Un

300

R$3,60

R$1.080,00

Anjo Branco

Un

100

R$1,60

R$160,00

Dicasa
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e em frascos de 0,750L.
KIT CESTA BASICA: 02 un Sabonete branco
90gr 02 un
Sabão em pedra glicerinado.
Composição: sabão de ácidos graxos de
coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo,
sabão de ácidos graxos de soja, coadjuvante,
glicerina, agente anti-redepositante e água.
Embalagem deve conter rótulo comprovando
produto testado dermatologicamente. 01 pcte
Papel higiênico, branco, macio, picotado, 100%
fibra celulósicas, folhas simples, com 60m x 10
cm, embalagem plástica com 04 (quatro) rolos,
informação do fabricante estampado na
embalagem. A empresa vencedora deste item
deve apresentar o laudo microbiológico de
analise laboratoriais em atendimento a portaria
de n. 1480/90 do ministério da saúde para
assinatura da ata de registro de preço, podendo
ser durante ou após o certame. 02 un ÓLEO
DE SOJA, produto derivado de soja comestível,
e refinado. Marca igual ou semelhante a ABC,
ou Lisa latas ou pets contendo 0,900ml. 01 pct
FARINHA DE MANDIOCA, torrada, de primeira
qualidade, seca, fina, branca, composição
nutricional mínima: 82% de carboidratos e 320
kcal 1kg 01 pct FARINHA DE MILHO, de
primeira qualidade, seca, amarela, composição
nutricional mínima: 82% de carboidratos e 320
kcal. Embalagens de 1kg. 01 pct MACARRÃO
ESPAGUETE COM OVOS, a base de: farinha
de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante
natural de urucum ou outras substâncias
permitidas e submetido a processos
tecnológicos adequados, composição nutricional:
máximo 76 g de hidrato de carbono . NÚMERO
08. Marca igual ou semelhante a Vilma.
Contendo 0,500kg. 01 pct
MACARRÃO
PARAFUSO COM OVOS, a base de: farinha de
trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante
natural de urucum ou outras substâncias
permitidas e submetido a processos
tecnológicos adequados, composição nutricional:
máximo 76 g de hidrato de carbono. Marca igual
ou semelhante a Vilma. Contendo 0,500kg.
02 pctes
CAFÉ, tipo moído, torrado, extra,
embalagem aluminizada interna e externamente,
embalado a vácuo – CRAYOVAC, contendo o
selo ABIC. Marca igual ou semelhante a 3
Corações. Embalagens de 0,500kg. 01 um
EXTRATO DE TOMATE, a base de: tomate /
açúcar (máximo de 1%) / sal (máximo de 5% de
cloreto de sódio), isento de fermentações. Não
deve indicar processamento defeituoso. Marca

Kit
150
(Cesta
básica
)

R$72,30

R$10.849,50

Rabelo
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70

igual ou semelhante a Elefante. Embalagens tipo
tetra brik de 0,250kg 01 pct SAL IODADO DE
MESA, contendo sal iodado não tóxico, com
dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15mg
de acordo com a legislação federal vigente.
Marca igual ou semelhante a MOC. Embalagens
de 1kg. 01 pct FUBÁ DE MILHO, submetido a
processos de maceração, secagem, moagem,
peneiração e laminação adequados e isentos de
sujidades. Marca igual ou semelhante a
Rocinha. 1 kg 01 pct AÇUCAR - tipo cristal,
granulado, cor clara, e sem umidade e sujidade,
sem perfurações. Deve ser entregue de acordo
com as planilhas de entregas. Marca igual ou
semelhante a Masterçúcar. Embalagens de 5kg.
01 pct ARROZ, tipo agulhinha, cor branca
polida, longo, fino, tipo 1, e sem sujidades /
parasitas / larvas / bolores. Marca igual ou
semelhante ao Codil tipo 1. Embalagens de 5kg.
02 pct FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, limpo,
extra, 1ª qualidade, constituído de mínimo 90%
de grãos na cor característica a variedade
correspondente, tamanho e formatos naturais,
maduros, limpos e secos, sendo permitido no
máximo 2% de impurezas e materiais estranhos
e livres de parasitas. Marca igual ou semelhante
a Codil tipo 1. Embalagens de 1kg. 01 pct
BISCOITO, tipo MAISENA, a base de: farinha de
trigo / gordura vegetal hidrogenada / açúcar /
amido de milho, composição nutricional mínima
(100g): 8,5g proteína / 9g lipídios / 74g hidrato
de carbono / valor calórico 411 kcal, embalagem
tipo 3 em 1. Marca igual ou semelhante a
Aymore. Embalagens de 0,400kg.
LEITE integral, por processamento UHT (ultra
hight temperature), composição nutricional (100
g): máximo de 3 g de lipídios / 5 g de
carboidratos / mínimo de 3 g de proteínas / valor
calórico de 60 kcal. Deve ser entregue de Un
acordo com as planilhas de entrega em
embalagens tipo Tetra Brik de 1 litro.
A marca ofertada deve possuir registro no
IMA ou SIF.
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, leite integral,
composição nutricional (100 g): máximo de 3 g
de lipídios / 5 g de carboidratos / mínimo de 3 g
de proteínas / valor calórico de 60 kcal.
Transporte refrigerado, com selo do órgão de Un
fiscalização competente. Deve ser entregue de
acordo com as planilhas de entrega e
embalados em saco plástico contendo 1 litro. A
marca ofertada deve possuir registro no IMA
ou SIF.

1.000

R$2,40

15.000 R$2,50

R$2.400,00

Quata

R$30.000,00

Cooperita
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OVOS, grandes, de galinha isentos de
sujidades, parasitas ou larvas; não deve
apresentar quaisquer lesões de ordem física,
mecânica ou biológica. Deve ser entregue de
acordo com as planilhas de entrega e
embalagens contendo dúzias. Os ovos deve
apresentar-se com aspecto próprio, cor, cheiro
próprio, sem manchas esverdeadas, livres de
71 parasitas, sujidades e qualquer substância Dz
3.000 R$3,58
R$10.740,00
contaminante que possa altera-lo ou encobrir
qualquer alteração, de acordo com a legislação
sanitária e Ministério de agricultura, contendo na
embalagem o SIF, nome do produto, lote, data
de fabricação e validade, número de registro no
órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e
quantidade (peso).
POLPA DE FRUTA SABOR DE MANGA,
congelada em embalagens de 1.000g de
plástico, contendo data de fabricação e validade,
etiquetado identificando instituição que esta
73 sendo entregue e quantidade total, transporte Kg
40
R$10,80 R$432,00
refrigerado e fechado. Deve ser entregue de
acordo com as planilhas de entrega. Deve conter
no rótulo a proporção de dissolução da polpa de
fruta em litros de água.
IOGURTE CHUPETINHA. Sabores variados.
84 120gramas. A marca ofertada deve possuir Un
1.500 R$0,60
R$900,00
registro no IMA ou SIF.
R$10,90 R$872,00
85 BATATA PALHA. Pacote 1kg.
Pct
80
CREME DE LEITE. Embalagem 1L. A marca
R$12,50 R$625,00
86 ofertada deve possuir registro no IMA ou SIF. Un
50
LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE, por
processamento UHT (ultra high temperature).
88 Deve ser entregue de acordo com as planilhas Un
500
R$3,60
R$1.800,00
de entrega em embalagens tipo Tetra Brik de 1
litro.
SEM SAL 500g Ingredientes:
R$4,69
R$56,28
89 MARGARINA
Pote 12
Água, Óleo Vegetal, Vitaminas E, A e D,
Valor Total: R$99.417,78 (noventa e nove mil quatrocentos e dezesete e setenta e oito centavos)

São Geraldo

Polpa e Cia

Belinho
Belo Sabore
Quata

Camponesa
Qualy

CLAUSULA 1 – DA VIGÊNCIA
1.1 – A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vigência pelo prazo de 01
(um) ano, contados a partir da data de assinatura.
CLAUSULA 2 – DOS PREÇOS
2.1
– A Gerência de registro de preços do Município monitora,
periodicamente, o preço dos serviços avaliara constantemente o mercado e
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poderá rever os preços registrados a qualquer tempo em decorrência da redução
daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos materiais
registrados;
–O Município convocara o fornecedor para negociar os preços registrados
e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registro
estiver acima do preço de mercado.
2.2

– Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão
ultrapassar aqueles praticados no mercado, mantendo-se a diferença porcentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta do fornecedor e aquele
vigente no mercado à época do registro, mantendo-se o equilíbrio econômicofinanceiro;
2.2.1

– Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
2.2.2

– Antes de receber o pedido e caso seja frustrada a negociação, o
fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove,
mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas
fiscais de aquisição de matérias- primas, lista de preços de fabricantes etc.), que
não poderá cumprir as obrigações assumidas devido à superioridade do preço de
mercado em relação ao preço registrado;
2.3

– não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, em
determinado item, o pregoeiro poderá convocar os demais fornecedores
classificados nas mesmas condições ou revogar a ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS.
2.3.1

2.4 – As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicados trimestralmente
no site do município.
CLAUSULA 3 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
3.1 – Poderá utilizar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia
do órgão gerenciador e anuência da empresa beneficiária, desde que
devidamente comprovada à vantagem e respeitadas, no que couberem, as regras
contidas na Lei Federal nº8. 666/93.
CLAUSULA 4 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
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– A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada, a pedido do
beneficiário, nos seguintes casos:
4.1

– o beneficiário comprovar que está impossibilitado de cumprir as
exigências da ata devido à ocorrência de caso fortuito ou força maior;
4.1.1

– seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível, em
função da elevação dos preços de mercado dos materiais.
4.1.2

– A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será cancelada pela Administração
nos seguintes casos:
4.2

seu beneficiário descumprir as obrigações assumidas;
– seu beneficiário não confirmar o recebimento da respectiva nota de
empenho, no prazo estabelecido no edital, sem justificativa aceitável;
4.2.1
4.2.2

– seu beneficiário der causa á rescisão da contratação decorrente do
registro de preços;
4.2.3

– seu beneficiário não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de
este se tornar superior aqueles praticados no mercado;
4.2.4

4.2.5- por razões de interesse público devidamente de mostradas pela
Administração.
4.3
– O cancelamento da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas
hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho do Chefe Administrativo do Município.
CLAUSULA 5 – DO PAGAMENTO
5.1
– Pela perfeita entrega do objeto licitado, o Município efetuara o
pagamento ao beneficiário da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS em até 30 (trinta)
dias úteis após a apresentação da nota fiscal/faturada devidamente descriminada,
que será conferida e atestada pela unidade responsável, por meio de deposito na
conta corrente indicada na proposta através de ordem bancaria;
5.1.1 – O atestado da nota fiscal pela unidade responsável, apenas ocorrera após
o recebimento definitivo, ou seja, após a entrega e conferencia do produto
adquirido sem defeito.
– O número do CNPJ, constante da nota fiscal/faturada, deverá ser aquele
fornecido na fase de habilitação;
5.2
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– A Divisão de Execução Orçamentária e Financeira do Município deverá
conferir toda a documentação referente à comprovação da quitação das
obrigações impostas ao licitante vencedor, bem como efetuar, na fonte, todos os
descontos legais;
5.3

5.4.1 – Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza.
CLAUSULA 6- DAS PENALIDADES
6.1 A recusa pelo licitante em assinar a ata de registro e para a entrega dos itens
adjudicados acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
proposta, além da aplicação da penalidade prevista na Lei Federal 8.666/93 em
seu art. 64, parágrafo 2º.
O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos serviços,
acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso,
limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi
adjudicado.
6.2.

Nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17-07-2002, o
licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União,
Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos
casos de:
6.3.

ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c)
retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
d)
não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e)
comportamento inidôneo;
f)
cometimento de fraude fiscal;
g)
fraudar a execução da ata de registro;
h)
falhar na execução da ata de registro.
6.4.
Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do
licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas
a)
b)
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justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei Federal nº
8.666/93.
6.5.

As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o

caso.
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao licitante em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
6.6.

CLAUSULA 7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
7.1 – As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta
de Dotações Orçamentárias de Nºs.
Lotação
Gabinete
Administração
Policia Civil
Policia Militar
Policiamento do Meio
Ambiente
Policiamento Rodoviario
Secretaria de Meio Ambiente
Senai
Usina Reci.e Compostagem
de Lixo
Conselho Tutelar
Conselhos Municipais
Programa Terceira Idade
Centro de Geração de
Rendas

Dotações - Material de Consumo
Dotação
Ficha Fonte de Recurso
02.01.01.04.122.0002.2010.3.3.90.30.00 30 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.04.01.04.122.0002.2027.3.3.90.30.00 57 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.04.02.06.181.0026.2023.3.3.90.30.00 84 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.04.02.06.181.0026.2024.3.3.90.30.00 88 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.04.02.06.181.0026.2025.3.3.90.30.00

90

1.00.00 - Rec. Ordinários

02.04.02.06.181.0026.2026.3.3.90.30.00 92 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.05.01.04.122.0002.2033.3.3.90.30.00 107 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.05.01.11.334.0007.2035.3.3.90.30.00 114 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.05.01.18.542.0009.2036.3.3.90.30.00 121 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.06.01.04.243.0024.2055.3.3.90.30.00 155 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.06.01.04.244.0024.2129.3.3.90.30.00 164 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.06.01.08.241.0024.2042.3.3.90.30.00 171 1.00.00 - Rec. Ordinários

Proteção Social Especial
SUAS

02.06.02.08.122.0024.2130.3.3.90.30.00 182 1.00.00 - Rec. Ordinários
1.00.00 – Rec. Ordinários
02.06.02.08.244.0024.2131.3.3.90.30.00 194 1.29.00 - FNAS
1.56.00 - FEAS
- FNAS
02.06.02.08.244.0024.2132.3.3.90.30.00 203 1.29.00
1.56.00 - FEAS

Conselho Municipal
Assistência Social

- Rec. Ordinários
02.06.02.08.244.0024.2133.3.3.90.30.00 211 1.00.00
1.29.00 - FNAS

Benefícios Eventuais SUAS

02.06.02.08.244.0024.2138.3.3.90.30.00 219 1.00.00 - Rec. Ordinários

Assistência a Criança e
Adolescente

02.06.03.08.243.0024.2043.3.3.90.30.00 231 1.00.00 - Rec. Ordinários

Proteção Social Básica
SUAS
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Secretaria de Educação
Ensino Fundamental
Manutenção do EJA
Merenda Escolar
Educação Infantil

02.07.01.12.122.0002.2058.3.3.90.30.00 245 1.01.00 - Educação 25%
- Educação 25%
02.07.02.12.361.0012.2061.3.3.90.30.00 265 1.01.00
1.47.00 - Tran. Salar. Edu.
02.07.04.12.366.0027.2073.3.3.90.30.00 287 1.01.00 - Educação 25%
1.01.00 - Educação 25%
02.07.05.12.306.0011.2074.3.3.90.30.00 291 1.44.00 - PNAE
1.47.00 - Tran. Salar. Edu.
- Educação 25%
02.07.07.12.365.0013.2066.3.3.90.30.00 302 1.01.00
1.47.00 - Tran. Salar. Edu.

Secretaria de Saúde

02.08.01.10.122.0002.2076.3.3.90.30.00 344 1.02.00 - Saúde 15%
1.02.00 - Saúde 15%
1.48.00 - Tran. SUS - At.
Programa Atenção Básica
02.08.01.10.301.0017.2082.3.3.90.30.00 380 Ba
1.54.00 - Outr. Tran. SUS
1.55.00 - Fund. Est. Saúde
1.02.00 - Saúde 15%
1.23.00 - Conv. V. Saúde
Saude da Família
02.08.02.10.301.0017.2088.3.3.90.30.00 413 1.48.00 - Tran. SUS - At.
Ba
1.55.00 - Fund. Est. Saúde
VigilanciaEpidemiologica
02.08.04.10.305.0023.2090.3.3.90.30.00 429 1.02.00 - Saúde 15%
1.50.00 - Vigilância Saúde
- Saúde 15%
VigilanciaSanitaria
02.08.04.10.305.0023.2091.3.3.90.30.00 437 1.02.00
1.50.00 – Vigilância Saúde
1.02.00 – Saúde 15%
1.23.00 – Conv. V. Sáude
- Tran. SUS - At.
Policlínica e Pronto Atendim. 02.08.05.10.302.0017.2127.3.3.90.30.00 455 1.48.00
Ba
1.54.00 - Outr. Tran. SUS
1.55.00 - Fund. Est. Saúde
Secret. Obras, Trans. e Serv. 02.09.01.04.122.0002.2092.3.3.90.30.00 488 1.00.00 - Rec. Ordinários
Públicos
Manut. Praças Parques
Jardins
Manut. Passeios e Vias
Públicas
Manut. Cemiterio e Velorio
Manut. das Estradas
Municipais
Secretaria de Esporte
Promoção atividades
esportivas
Secretaria de Cultura
Biblioteca Publica

02.09.01.15.452.0018.2098.3.3.90.30.00 508 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.09.01.15.452.0018.2099.3.3.90.30.00 512 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.09.01.15.452.0022.2051.3.3.90.30.00 519 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.09.01.26.782.0021.2101.3.3.90.30.00 530 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.10.01.04.122.0002.2102.3.3.90.30.00 565 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.10.01.27.812.0015.2104.3.3.90.30.00 570 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.11.01.04.122.0002.2109.3.3.90.30.00 601 1.00.00 - Rec. Ordinários
02.11.01.13.392.0016.2112.3.3.90.30.00 612 1.00.00 - Rec. Ordinários
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CLAUSULA 8 – DO PREÇO
8.1 – Pelo fornecimento dos serviços, o Município pagará ao beneficiário a
importância indicada como preço unitário do item constante nesta ATA DE
REGISTRO DE PREÇO resultante do edital do Pregão n º 021/2018, multiplicada
pela quantidade de serviços adquiridos indicados na requisição ou nota de
empenho.
CLAUSULA 9 – DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO:
9.1 – Todos os objetos deverão ser entregues mediante recebimento da NAF
(Nota de Autorização de Fornecimento). As mercadorias referentes à secretária
municipal de Saúde devem ser entregue no Pronto Atendimento Central localizado
na Av. Presidente Tancredo Neves, nº 473, Centro, São Gonçalo do Pará. Por
outro lado, as mercadorias referentes às demais secretárias deve ser entregues
no Parque de Exposições na Rua Pio, S/N, São Francisco, no Município de São
Gonçalo do Pará MG, acompanhada da nota fiscal para conferência, que ocorrerá
no ato da entrega no local de recebimento por funcionário competente sendo que
a responsabilidade da entrega será por conta e risco do licitante adjudicado.
9.1.1 - Prazo de entrega: em até 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento
por parte da contratada da Ordem de Fornecimento (NAF).
– O Município de São Gonçalo do Pará se reserva o direito de não receber
os itens em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo
cancelar a Ata em decorrência da sua inexecução parcial ou total, sem prejuízo
das demais cominações legais aplicáveis.
9.3

– A Detentora é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, os
itens em que se verifiquem irregularidades.
9.4

– A Detentora sujeitar-se-á fiscalização dos itens no ato da entrega,
reservando-se a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará o direito de não
proceder ao recebimento,
9.5

caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.
9.6
- Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões).
- Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará – Minas Gerais
CNPJ – 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 – Centro – CEP 35.544-000.
Telefone: (37) 3234-1224|E-Mail: licitacao@saogoncalodopara.mg.gov.br

– A Detentora deverá manter a regularidade fiscal e tributária que lhe
foram exigidas quando da habilitação.
9.7

– A Administração da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará,
reserva o direito de reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades
pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros,
devidamente comprovado.
9.8

- O Município de São Gonçalo do Pará efetuará os pagamentos em até 30
posterior a entrega do objeto e a apresentação das notas fiscais de fornecimento.
9.9

- A Nota/Fiscal/Fatura emitida pela detentora deverá conter, em local de
fácil visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de
Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior
liberação do documento fiscal para pagamento.
9.10

– As empresas que participarem com as filiais deverão emitir a nota fiscal
em nome da filial.
9.11

CLAUSULA 10 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
10.1 – São obrigações do Município:
10.1.1 – efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados neste
instrumento, desde que não haja qualquer impedimento legal para o fato;
10.1.2- acompanhar e fiscalizar a execução desta ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
10.1.3 – arcar com as despesas de publicação do extrato desta ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS no Diário Oficial, bem como a emissão da nota de
empenho, que será providenciada pela Administração de acordo com a
necessidade do Município.
– A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do
produto adjudicado constante do Anexo III (Termo de Referência) do edital e desta
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
10.2

– Assinada esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e publicado seu
extrato, e facultado a Administração emitir nota de empenho em favor da empresa
adjudicatória, que juntamente com o edital e seus anexos, terão força de contrato.
10.3
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CLAUSULA 11 – DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIARIO DA ATA DETENTORA
- Será de responsabilidade do beneficiário o fornecimento do(s) produto(s)
por meio desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas condições constantes do
edital do Pregão nº 021/2018 de todas aquelas oferecidas em sua proposta;
11.1

– Constituirão ainda obrigações do beneficiário desta ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS:
11.2

– fornecer os serviços em escrita conformidade com o ANEXO III do edital
e adequadamente acondicionados;
11.2.1

– fornecer os serviços no endereço e horário indicado no item 9.1 e no
prazo indicado no item 9.2 desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem que isso
implique a majoração dos preços constantes da proposta ou cobrança de taxas;
11.2.2

– substituir, em 12 horas e às suas expensas, mercadorias em que se
verificarem irregularidades.
11.2.3

– comunicar ao Município qualquer modificação em seu endereço, sob
pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante
nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
11.2.4

– manter, durante a execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas
para contratação, conforme determina o art.55 inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93;
11.2.5

–Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e
trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS ou decorrentes de sua execução, serão de exclusiva
responsabilidade do beneficiário.
11.2.6

CLAUSULA 12 – DA RESCISÃO
12.1
–A inexecução total ou parcial da presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS enseja rescisão do objeto, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento, mediante a formalização e assegurados o
contraditório e a ampla defesa;
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Constituem motivos para a rescisão do objeto:
I
– inadimplemento do beneficiário desta ATA DE REGISTO DE PREÇOS,
caracterizado nas seguintes hipóteses:
12.1.1

não cumprimento ou comprimento irregular de cláusulas desta ata,
especificações, projetos ou prazos;
a)

subcontratação total ou parcial, associação do beneficiário desta ata com
outrem, cessão ou transferência total;
b)

cometimento reiterado de faltas na execução , anotadas na forma do
parágrafo primeiro do art.67 da Lei Federal n 8.666/93;
c)

desatendimento das determinações da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
assim como a de seus superiores;
d)

descumprimento do disposto no art.7, XXXIII, da Constituição Federal,
sem prejuízos das sanções penais cabíveis;
e)

a decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
g)
a dissolução da sociedade;
h)
alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execução do contrato.
f)

– razão de interesses pública, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que
está subordinada ao Município e exaradas no processo administrativo a que se
refere esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
II

– ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovados, impeditivos da execução do objeto oriundo desta ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS;
III

– No caso de rescisão do objeto, sem culpa do beneficiário desta ata,
caberá a esta o valor referente à execução desta ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS até a data da dissolução do vínculo contratual, conforme disposto no art.
79, parágrafo 2, inciso II, da Lei Federal n º 8.666/93.
12.1.2

CLAUSULA 13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1

- E eleito o foro da Comarca de Pará de Minas, o competente para dirimir
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eventuais legítimos decorrentes da contratação;
– Aplica-se a execução do objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇO
e, em especial aos casos omissos, a Lei Federal n 8.666/93 e alterações, bem
como, no que couber, a legislação aplicável ao caso concreto.
13.2

São Gonçalo do Pará/MG 26 de novembro de 2018
Antônio André Nascimento Guimarães
Prefeito Municipal
Contratante:
Testemunhas

Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves
Mercearia Campos & Rabelo Ltda
Contratado:

1) .......................................................

2) .....................................................
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