
 

FLS. Nº______ 

 

 

_________ 

RUBRICA 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA 
 

 

    1 
 

Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila 
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000 

Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br 

PREGÃO PRESENCIAL “SRP” N.º 017/2018 

                                                       ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Aos vinte e três  dias do mês de abril  de 2018, de um lado o MUNICIPIO DE GUIRATINGA, 

com sede na Av. Rotary Internacional, n.º 944, Santa Maria Bertila, nesta cidade, 

devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 03.347.127/0001-70, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr. HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA, brasileiro, casado, 

portador do R.G. n.º 1705951-8 SSP/MT e inscrito no CPF nº 410.232.777-00, residente 

e domiciliado na Rua Teófilo Alves Ribeiro n°1190, bairro Santa Maria Bertila, nesta 

cidade, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO 

DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, e de outro 

lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 23/04/2018, doravante 

denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando 

publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Art. 15 da  Lei  nº  

8.666/93  e  suas  alterações,  observada  as  condições  estabelecidas  no  ato  

convocatório  e consoante as cláusulas que se seguem: 

 

1. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Prefeitura 

Municipal de GUIRATINGA – MT, o preço do fornecedor registrado a seguir 

relacionado, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA 

ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS e de acordo 

com as especificações e nas condições estabelecidas no ato convocatório. 

 

FORNECEDOR: ROBERTO GONÇALVES MACHADO - ME CNPJ:37.485.372/0001-65 
ENDEREÇO: AVENIDA PARANA  N.º:1870 
BAIRRO:SANTA Mª BERTILA CIDADE:GUIRATINGA CEP:78.760-000 
REPRESENTANTE LEGAL:ROBERTO GONÇALVES MACHADO CPF:424.623.981-04 
E-MAIL:mercadomachado.gga@hotmail.com TELEFONE:(66) 34312103 

 

 

Item ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

MARCA 

1.  

ABACAXI PÉROLA, in natura; 
tamanho e coloração uniformes; 
peso médio entre 1,2kg e 1,5kg; 
polpa firme e madura; livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante; acondicionadas em 
sacos de polietileno, transparentes, 

KG 770 6,29 4.843,30 PEROLA 
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atóxico e intacto. Consumo imediato 
e em escala, no decorrer da semana 
no máximo 7 dias antes do 
vencimento. 

2.  

ABÓBORA KABOTIÃ, in natura; 
tamanho e coloração uniformes; 
peso médio entre 2,0kg e 2,5kg; 
polpa firme; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas em 
sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. Consumo imediato 
e em escala, no decorrer da semana 
no máximo 7 dias antes do 
vencimento. 

KG 550 1,59 874,50 
NOVO 

MUNDO 

3.  

ABÓBRINHA ITALINA VERDE, in 
natura; tamanho e coloração 
uniformes; peso médio entre 
0,200kg e 0,300kg; polpa firme; 
livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e em 
escala, no decorrer da semana no 
máximo 07 dias antes do 
vencimento. 

KG 320 5,19 1.660,80 GOIANO 

4.  AÇAFRÃO, cúrcuma em pó. KILO 35 35,59 1.245,65 VERDÃO 

5.  

AÇÚCAR - obtido da cana de açúcar, 
tipo cristal, com aspecto cor, cheiro 
próprios, sabor doce, com teor de 
sacarose mínimo de 99,3%p/p e 
umidade máxima de 0,3%p/p, sem 
fermentação, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e 
detritos animais ou vegetais, 
acondicionado em saco plástico 
atóxico, contendo 2 kg do produto. 

PACOTE 700 3,34 2.338,00 BARRALCOOL 

6.  

ALFACE CRESPA, in natura; 
tamanho e coloração uniformes; 
peso médio entre 0,200kg e 
0,300kg; folhas firmes; livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante; acondicionadas em 
sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. Consumo imediato 
e em escala, no decorrer da semana 

KG 550 4,56 2.508,00 GOIANO 
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no máximo 07 dias antes do 
vencimento. 

7.  

ALHO ROXO NOBRE CLASSE 6 A 
QUILO, in natura; tamanho e 
coloração uniforme; polpa firme;  
livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e em 
escala, no decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do vencimento. 

KG 180 17,89 3.220,20 GOIANO 

8.  

ARROZ - agulhinha, tipo 1, longo, 
constituído de grãos inteiros, com 
teor de unidade máxima 15%, 
isento de sujidades e materiais 
estranhos, acondicionado em 
embalagem apropriada (pacote com 
5 kg). 

UNIDADE 670 9,84 6.592,80  

9.  

BANANA MAÇÃ, in natura; tamanho 
e coloração uniformes; peso médio 
entre 0,100kg e 0,150kg; polpa 
firme e madura; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas em 
sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. Consumo imediato 
e em escala, no decorrer da semana 
no máximo 7 dias antes do 
vencimento. 

KG 1.170 4,64 5.428,80 GOIANO 

10.  

BANANA TERRA, in natura; 
tamanho e coloração uniformes; 
peso médio entre 0,150kg e 
0,200kg; polpa firme e madura; 
livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e em 
escala, no decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do vencimento. 

KG 462 6,19 2.859,78 GOIANO 

11.  

BATATA DOCE, in natura; tamanho 
e coloração uniformes; peso médio 
entre 0,300kg e 0,350kg; polpa 
firme; livre de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 

KG 260 2,59 673,40 GOIANO 
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polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e em 
escala, no decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do vencimento. 

12.  

BATATA INGLESA, in natura; 
tamanho e coloração uniformes; 
peso médio entre 0,250kg e 
0,300kg; polpa firme; livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante; acondicionadas em 
sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. Consumo imediato 
e em escala, no decorrer da semana 
no máximo 07 dias antes do 
vencimento. 

KG 795 2,99 2.377,05 GOIANO 

13.  

BETERRABA, in natura; tamanho e 
coloração uniformes; peso médio 
entre 0,100kg e 0,150kg; polpa 
firme; livre de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e em 
escala, no decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do vencimento. 

KG 330 2,97 980,10 GOIANO 

14.  

BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - 
TIPO ROSQUINHA DE COCO, 
composição básica farinha de trigo, 
gordura vegetal, sal, açúcar e outras 
substancias permitidas, 
acondicionado em embalagem filme 
bopp, pesando 160 gr gramas 
(pacote com 800gr). Equivalente, 
similar ou de melhor qualidade 
marca (MABEL). 

PACOTE 680 7,69 5.229,29 ADORALLE 

15.  
CALORÍFICO COLORAU - (urucum) 
pó fino, homogêneo, coloração 
vermelho intensa (pacote 500gr). 

PACOTE 66 3,96 261,40  

16.  

CARNE BOVINA - TIPO ACEM, 
MOIDA -resfriada, e no máximo 
10% de sebo e gordura com 
aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, embalada em saco plástico 
transparente, atóxico. 

KG 1.860 14,57 27.044,40 MACHDO 
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17.  

CARNE SUINA - TIPO LOMBO, em 
peca inteira, congelado, sem osso, 
acondicionada em saco plástico 
transparente, atóxico. 

KG 860 18,94 16.288,40 FRG. RABICO 

18.  

CEBOLA BRANCA, in natura; 
tamanho e coloração uniforme; 
peso médio entre 0,150kg e 200 kg; 
polpa firme; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas em 
sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. Consumo imediato 
e em escala, no decorrer da semana 
no máximo 7 dias antes do 
vencimento. 

KG 275 2,89 794,75 GOIANO 

19.  

CENOURA, in natura; tamanho e 
coloração uniforme; peso médio 
entre 0,120kg e 0,130kg; polpa 
firme; livre de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e em 
escala, no decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do vencimento. 

KG 700 3,44 2.408,00 GOIANO 

20.  

CHA - ERVA MATE queimado, 
constituído de folha novas, de 
espécimes vegetais genuínos 
ligeiramente tostados e partidos, de 
cor verde amarronzada escura, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprios, 
isento de sujidades, parasitas e 
larvas, acondicionado em 
embalagem a granel, embalado em 
caixa de papelão apropriada (caixa 
250gr). Equivalente, similar ou de 
melhor qualidade marca (MATTE 
LEÃO). 

UNIDADE 130 8,79 1.142,70 MATTE LEÃO 

21.  

COCO RALADO - amêndoas de coco 
puro, parcialmente desidratado, 
obtido por processo tecnológico 
adequado, com umidade máxima de 
4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, 
isento de impurezas, sujidades e 
ranço, acondicionado em 

PACOTE 300 3,44 1.032,00 DUCOCO 
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embalagem apropriada, embalado 
em caixa de papelão (pacote 
c/100gr). Equivalente, similar ou de 
melhor qualidade marca 
(DUCOCO). 

 

22.  

EXTRATO DE TOMATE - 
concentrado, produto resultante da 
concentração da polpa de tomate 
por processo tecnológico, 
preparado com frutos maduros 
selecionados sem pele, sem 
sementes e corantes artificiais, 
isento de sujidades e fermentação, 
acondicionado em caixa cartonada, 
peso mínimo 1.080 gramas. 
Equivalente, similar ou de melhor 
qualidade marca (ELEFANTE). 

UNIDADE 280 15,38 4.306,40 CARGILL 

23.  

FARINHA DE MANDIOCA - torrada, 
seca, fina, tipo 1, branca, isenta de 
sujidades, acondicionada em saco 
plástico, transparente contendo 01 
kg. 

KG 380 6,84 2.599,20 
CASA DA 
FARINHA 

24.  

FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, 
obtida do trigo moído, de cor 
branca, isenta de sujidade, sem 
fermento, embalado em kg (tipo 1). 

UNIDADE 280 2,89 809,20 LUMAR 

25.  

FEIJAO - CARIOCA, TIPO 1, novo, 
constituído de grãos inteiros e 
sadios, com a umidade permitida 
em lei, isento de material terroso, 
sujidades e misturas de outras 
espécies, acondicionado em saco 
plástico, contendo 1kg. 

PACOTE 580 3,57 2.070,60 
PRODUTOS 

REI 

26.  

FERMENTO BIOLOGICO - TIPO 
GRANULADO SECO 
INSTANTANEO, composto de 
saccharornyces cerevisial, agente de 
reidratação, acondicionado em 
embalagem apropriada (pacote com 
125g). Equivalente, similar ou de 
melhor qualidade marca (SAF 

UNIDADE 145 6,89 999,05 SAF 
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INSTANT). 

27.  

FERMENTO QUIMICO - tipo em pó, 
composto de pirofosfato acido de 
sódio, bicarbonato de sódio, fosfato 
monocalcico, acondicionado em 
embalagem apropriada (frasco 250 
gr). Equivalente, similar ou de 
melhor qualidade marca (ROYAL). 

UNIDADE 50 6,96 348,00 ROYAL 

28.  

FRANGO SEMI-PROCESSADO - EM 
PECA, CONGELADO, PEITO EM 
FILÉ, SEM OSSO E SEM PELE, com 
aspecto cor e sabor próprios, sem 
manchas e parasitas, acondicionado 
em saco plástico transparente, 
atóxico. 

KILO 2.150 11,74 25.241,00 SEARA 

29.  

FUBA DE MILHO - simples, do grão 
de milho moído, de cor amarela, 
com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios, com ausência de umidade, 
fermentação, ranço, isento de 
sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico (pacote com 
1kg). 

PACOTE 123 4,44 546,12 MIKA 

30.  

LEITE LONGA VIDA - UHT 
INTEGRAL, teor de matéria gorda 
composto carboidratos, proteínas, 
gorduras totais e saturadas, 
gorduras trans 0g, fibra alimentar 
0g, sódio e cálcio, recipiente 
hermético em tipo tetra pak com 1 
litro e validade de no mínimo 90 
dias, com registro no ministério da 
agricultura. 

UNIDADE 9.076 3,19 28.952,44 NENE 

31.  

MAÇÃ NACIONAL, in natura; 
tamanho e coloração uniforme; 
peso médio entre 0,150kg e 
0,180kg; polpa firme e madura; 
livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e em 

KG 830 6,57 5.453,10 GOIANO 



 

FLS. Nº______ 

 

 

_________ 

RUBRICA 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA 
 

 

    8 
 

Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila 
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000 

Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br 

escala, no decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do vencimento. 

32.  

MAMÃO FORMOSA, in natura; 
tamanho e coloração uniforme; 
peso médio entre 1,200kg e 
1,400kg; polpa firme e madura; 
livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e em 
escala, no decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do vencimento. 

KG 660 5,79 3.821,40 FORMOSA 

33.  

MANDIOCA BRANCA, in natura; 
tamanho e coloração uniforme; 
peso médio da raiz entre 0,300kg e 
0,350kg; polpa firme e sem 
manchas; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas em 
sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. Consumo imediato 
e em escala, no decorrer da semana 
no máximo 7 dias antes do 
vencimento. 

KG 550 4,59 2.524,50 SÃO PEDRO 

34.  

MARACUJÁ - AZEDO, de primeira, 
tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido e 
maduro, com polpa intacta e firme, 
livre de resíduos de fertilizantes 
sujidades, parasitos e larvas, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte, 
acondicionado em embalagem 
apropriada. 

KG 250 11,29 2.822,50 GOIANO 

35.  

MASSA ALIMENTICIA - TIPO 
ESPAGUETE, formato fino, cor 
amarela, obtida pelo amassamento 
da farinha de trigo especial e 
sêmola, vitaminado, isenta de 
corantes artificiais, sujidades e 
parasitas, acondicionada em saco 
plástico transparente e atóxico, com 
selo da abimapi (pacote com 
500gr). Equivalente, similar ou de 
melhor qualidade marca (LIANE). 

PACOTE 1.350 3,19 4.306,50 IND.LIANE 
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36.  

MELANCIA, in natura; tamanho e 
coloração uniforme; peso médio 
entre 7,0kg e 8,0kg; polpa firme e 
madura; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas em 
sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto ou caixas 
apropriadas em plástico atóxico. 
Consumo imediato e em escala, no 
decorrer da semana no máximo 7 
dias antes do vencimento. 

KG 2.240 1,69 3.785,60 
MUNDO 
NOVO 

37.  

MILHO DE CANJICA BRANCA - de 
primeira qualidade, beneficiado 
,polido, limpo, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, admitindo 
umidade máxima de 14% por peso, 
acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico (pacote de 
500gr) 

PACOTE 350 3,24 1.134,00 MIKA 

38.  

MILHO VERDE EM CONSERVA - 
simples, grãos inteiros, imerso em 
liquido de cobertura, tamanho e 
coloração uniforme acondicionado 
em lata com no mínimo 320 gramas, 
devendo ser considerado como peso 
liquido o produto drenado. 

UNIDADE 470 1,86 874,20 SÓ FRUTA 

39.  

OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, 
obtido de espécie vegetal, isento de 
ranço e substancias estranhas, 
acondicionado em frasco plástico 
com 900 ml. 

UNIDADE 920 3,71 3.413,20 CONCORDIA 

40.  

OVO - DE GALINHA, BRANCO, 
grande, isento de sujidades, fungos 
e substancias toxicas, 
acondicionado em embalagem 
apropriada com o codigo do sif. 

DUZIA 200 5,79 1.158,00 GOIANO 

41.  

PIMENTÃO VERDE, in natura; 
tamanho e coloração uniforme; 
peso médio entre 0,180kg e 
0,200kg; polpa firme; livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante; acondicionadas em 
sacos de polietileno, transparentes, 

KG 165 7,67 1.265,55 GOIANO 



 

FLS. Nº______ 

 

 

_________ 

RUBRICA 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA 
 

 

    10 
 

Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila 
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000 

Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br 

atóxico e intacto. Consumo imediato 
e em escala, no decorrer da semana 
no máximo 7 dias antes do 
vencimento. 

42.  

PÓ PARA PREPARO DE GELATINA 
- SABORES DIVERSOS, açúcar 
cristal, gelatina em pó, sal, 
acidulante, aromatizante, fosfato tri 
cálcico e dióxido de silício, ferro e 
vitaminas, edulcorantes artificiais e 
corantes artificiais, sem glúten, 
acondicionado em embalagem 
apropriada de 35 gramas. 
Equivalente, similar ou de melhor 
qualidade marca (SOL). 

UNIDADE 2.700 1,19 3.213,00 SOL 

43.  

POLPA DE FRUTA - congelada sem 
açúcar, sabor maracujá, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, 
ausente de substancias estranhas, 
acondicionadas em saco plástico 
transparente. 

KG 1.056 17,99 18.997,14 BRASFRUT 

44.  

POLVILHO - DOCE, branca, 
acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, isento de 
sujidades, parasitas e larvas (pacote 
c/ 1kg). 

PACOTE 100 7,29 729,50 MIKA 

45.  

QUEIJO - TIPO MINAS MEIA 
CURA,RALADO, coloração 
uniforme, sabor e odor 
característicos, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, acondicionadas 
em sacos de plástico adequado, 
transparente, atóxico e intacto. 
identificação do registro sanitário e 
prazo de validade. Embalagem 1 kg. 

KG 60 24,69 1.481,40 MACHADO 

46.  

REPOLHO VERDE, in natura; 
tamanho e coloração uniforme; 
peso médio entre 1,5kg e 2,0kg; 
polpa firme; livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante; acondicionadas em 
sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.  Consumo 
imediato e em escala, no decorrer 
da semana no máximo 7 dias antes 

KG 430 2,91 1.251,30 GOIANO 
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do vencimento. 

47.  

SAL - REFINADO, iodado, extraído 
de fontes naturais, ausência de 
sujidades impurezas orgânicas, com 
no mínimo 96,95% de cloreto de 
sódio e sais de iodo, umidade 
máxima de 0,2%, acondicionado em 
saco plástico de 1kg. 

KG 235 1,49 350,15 POP 

48.  

TOMATE LONGA VIDA, in natura; 
tamanho e coloração uniforme; 
peso médio entre 0,150kg e 
0,200kg; polpa firme e com grau de 
maturação intermediária; livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante, manchas, 
perfurações ou amassados; 
acondicionadas em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto. Consumo imediato e em 
escala, no decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do vencimento. 

KG 550 5,49 3.019,50 GOIANO 

 

VALOR TOTAL: R$ 220.392,78 ( DUZENTOS E VINTE MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS 

REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) 

 

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será 

formalizado pela Prefeitura Municipal de GUIRATINGA mediante assinatura de Contrato 

e/ou retirada da Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Pregão 

Presencial nº 017/2018. 

2.1. O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato 

e/ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão 

Presencial nº 017/2018. 

2.2. O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a 

atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 

2.3. Os produtos, quando solicitados, deverão ser entregues nas Escolas Municipais, Creche 

Municipal, ou Secretaria Municipal de educação, conforme especificadas em requisição, que 

poderão ser emitidas diariamente ou de acordo necessidade de consumo. 

2.4. O prazo de entrega dos produtos é de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do 

recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal. 

2.5. Todas as penalidades e as sanções contidas no Edital do Pregão Presencial nº 

017/2018 aplicam-se sob a Ata de Registro de Preço. 
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2.6. A fiscalização do contrato será feita por meio do seu respectivo fiscal, servidores 

abaixo nomeados através da Portaria n.º __________. 

 

SECRETARIA FISCAL DO CONTRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

EDSON WANDER RIBEIRO  SILVA 
 

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de GUIRATINGA 

adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata. 

 

3.1. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei 8.666/93 a Prefeitura Municipal de GUIRATINGA não 

está obrigada a adquirir exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu 

período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar 

para tanto, uma licitação especifica, assegurando-se, todavia, a preferência de 

fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições. 

 

3.2. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada pelo Órgão Gerenciador ou 

qualquer outro órgão e entidade da Administração que não tenha participado do certame 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador da Ata, desde que devidamente 

comprovada a vantagem. 

 

4. DOS PREÇOS: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às 

disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

4.1. O preço registrado para cada item poderá ser revisto em face de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

 

4.1.1. Quando o preço inicialmente registrado para cada item, por motivo 

superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura 

Municipal de GUIRATINGA convocará o licitante registrado visando à negociação 

para redução de preços e sua adequação àquele praticado pelo mercado. 

4.1.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido. 

4.1.2.1. Na hipótese do subitem anterior, a Prefeitura Municipal de 

GUIRATINGA convocará os demais fornecedores, na ordem de classificação 

do processo licitatório para o item em questão, visando igual oportunidade 

de negociação. 

 

4.2. Quando o preço de mercado para determinado item tornar-se superior aos preços 

registrados e, o fornecedor registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, 
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não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal poderá: 

 

4.2.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, 

desde que o requerimento ocorra antes do pedido de fornecimento. 

4.2.2. Convocar os demais fornecedores classificados para o item, visando igual 

oportunidade de negociação. 

4.3. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de GUIRATINGA procederá 

à revogação do item em questão, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

4.4. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão 

reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie. 

 

4.5. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a 

pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal de Guiratinga à época da 

licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos. 

 

5. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PAGAMENTO: A presente Ata 

terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura. O 

pagamento será efetuado conforme edital na seguinte dotação orçamentária: 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta 

Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, Diário Oficial de Contas TCE/MT que é 

condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 

quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

 

7. DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 

fornecimento será o Foro da Comarca de Guiratinga - MT, com prejuízo a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias 

de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas 

testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. 
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HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA  ______________________________________________ 

Prefeito Municipal     ROBERTO GONÇALVES MACHADO - ME 

                                                                                                CNPJ: 37.485.372/0001-65 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ TEODORO FILHO                                                     HELIANE PAIXÃO NEVES  
RG nº. 14.345.476 SSP/SP                                                 RG nº. 1663475-6 SSP/MT  
CPF nº. 044.595.688-70                                                     CPF nº. 006.654.071-22 
 
 
 
 
 
 
 
EDSON WANDER RIBEIRO  SILVA 
Fiscal de Contrato 
Portaria 111/2017 

 

 

 

 

 

 


