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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019 

PROCESSO SA/DL Nº 14/2019 

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado  a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MONTE ALTO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.816.247/0001-11, doravante 

denominada PREFEITURA, representada pelo senhor ADAIR TEIXEIRA, Secretário de 

Governo, RG: 5.305.063-0 e CPF nº 594.044.698-15, de acordo com a atribuição que 

lhe foi conferida pelo artigo 13, do Decreto nº 2.127, de 11 de outubro de 2.005 e 

ulteriores alterações, e de outro lado a empresa “EDSON GONZAGA MONTE ALTO 

ME”, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.602.133/0001-99, sediada na Rua Suíça, nº 41, 

Bairro Jardim das Nações, da cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, CEP 15910-

000, telefone (16) 99776 5426, e-mail: gislaine_102@yahoo.com.br, adjudicatária do 

Pregão para Registro de Preços nº 4/2019, representada pelo senhor EDSON 

GONZAGA, portador do RG nº 29.567.438-6 e CPF/MF nº 278.644.068-82, daqui por 

diante denominada FORNECEDORA, resolvem REGISTRAR os preços, com integral 

observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações 

posteriores e do Decreto nº 2.127, de outubro de 2.005 e ulteriores alterações, 

mediante as cláusulas e condições seguintes:  

1 – DO OBJETO E PREÇOS 

1.1 – Constitui objeto da presente Ata o registro de preços dos itens dela constantes, 

nos termos do artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93, e do Decreto Municipal nº 2.127, 

de 11 de outubro de 2.005 e ulteriores alterações. 

1.2 - Os preços registrados têm caráter orientativo (preço máximo), cabendo aos 

Órgãos Participantes a obrigação de promover pesquisa de mercado antes da 

utilização desta Ata, pesquisa essa cujo resultado deverá constar do campo próprio da 

requisição. 

1.3 – Os preços registrados na presente Ata referem-se aos seguintes itens: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN 
QUANT 

ESTIMADA 
PREÇO 
UNIT R$ 

SUBTOTAL 
R$ 

2 
Abacaxi pérola tipo A graúdo, com 
aproximadamente 1,2 Kg cada, 
conforme classificação do Boletim do 

KG 3.495 4,99 17.440,05 

mailto:gislaine_102@yahoo.com.br
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CEAGESP. 

3 

Abóbora moranga, de qualidade, 
acondicionada em caixa, com 
aproximadamente 20 kg, conforme 
classificação do boletim do CEAGESP. 

KG 327 1,58 516,66 

4 

Abobora; japonesa (cabotia); de 
primeira (boa qualidade); tamanho e 
coloração uniformes; isenta de 
enfermidades materiais terrosas e 
umidade externa anormal; sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; acondicionada 
em saco de polietileno (850x520)mm; 
pesando aproximadamente 1,20kgs. 

KG 728 2,44 1.776,32 

5 

Abobrinha brasileira de primeira, 
acondicionada em caixa, com 
aproximadamente 20 kg, conforme 
classificação do boletim do CEAGESP. 

KG 3.297 2,82 9.297,54 

6 

Acelga, de primeira, em maço, 
acondicionada em caixa, c/ 
aproximadamente 12 kg, conforme 
classificação do boletim do CEAGESP. 

KG 572 5,09 2.911,48 

7 

Agrião Hidropônico de primeira - com 
folhas tenras e coloração verde escuro, 
o lote deverá ter homogeneidade visual 
de tamanho, não apresentar defeitos 
como: amarelado, passado e murcho; 
devendo ser entregue em caixas 
plásticas vazadas, isento de 
enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal; isento de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

KG 382 9,10 3.476,20 

8 

Alface crespa, de primeira, 
acondicionada em engradado com 
aproximadamente 08 kg. Conforme 
classificação do boletim do CEAGESP. 

KG 2.645 11,28 29.835,60 

9 

Alho processado; tipo branco; embalado 
em saco plástico a vácuo; pesando 1 
kg; acondicionado para transporte em 
caixas plásticas brancas vazadas; 
apresentação grãos descascados; com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprio; 
qualidade firme e intacta; livre de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas. 

KG 470 13,37 6.283,90 
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10 

Almeirão; fresco; de primeira; tamanho 
e coloração uniformes; devendo ser 
bem desenvolvido; firme e intacto; 
isento de enfermidades, material terroso 
e umidade externa anormal; isento de 
resíduos de fertilizantes sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte; acondicionado em maços; 
em caixa pesando aproximadamente 
6kgs. 

KG 329 7,75 2.549,75 

13 

Batata doce; rosada; fresca e firme; 
graúda; cada unidade deve ter peso 
maior igual 300g; o lote devera 
apresentar homogeneidade visual de 
tamanho; diferença entre o menor e o 
maior deve ser no Max. De 20%; não 
apresentar def. Int. E ext. Que 
prejudiquem deformação grave, broca 
acima de cinco perfurações; podridao, 
esverdeamento, brotada, murcho, 
passado; queimado e lesão com 
exposição da polpa; devendo ser 
entregue em embalagem sub múltipla 
de (1,00x1,20)m; contendo identificação 
do produto peso liquido, nome e 
telefone do fornecedor;  

KG 1.366 2,10 2.868,60 

14 

Berinjela de primeira, acondicionada em 
caixa com aproximadamente 12 Kg, 
conforme classificação do boletim do 
CEAGESP. 

KG 180 2,25 405,00 

15 

Beterraba de primeira, acondicionada 
em caixa com aproximadamente 20 Kg, 
conforme classificação do boletim do 
CEAGESP. 

KG 1.008 2,64 2.661,12 

16 
Brócolis tipo extra, conforme 
classificação do boletim do CEAGESP. 

KG 866 4,87 4.217,42 

19 Cheiro verde, em maços. KG 356 10,64 3.787,84 

20 

Chuchu, de primeira, acondicionado em 
caixa com aproximadamente 22 Kg, 
conforme classificação do boletim do 
CEAGESP. 

KG 1.388 4,15 5.760,20 

21 
Couve flor tipo extra, em maços com 
aproximadamente 6 kg, conforme 
classificação do boletim do CEAGESP 

KG 647 6,57 4.250,79 

22 
Couve tipo extra, em maços com 
aproximadamente 6 Kg, conforme 
classificação do boletim do CEAGESP. 

KG 266 5,47 1.455,02 
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23 

Espinafre comum, de primeira, na cor 
verde escuro brilhante; o lote deverá 
apresentar homogeneidade visual de 
tamanho; não apresentar defeitos como: 
amarelado, murcho; devendo ser 
entregue em caixas plásticas vazadas; 
isento de enfermidades, material terroso 
e umidade externa anormal; isento de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Produto sujeito a verificação 
no ato da entrega. 

KG 609 12,04 7.332,36 

25 

Laranja pera tipo A, acondicionada em 
caixa contendo 10 a 13 dúzias, com 
aproximadamente 25 Kg, conforme 
classifica, ao do CEAGESP. 

KG 1.590 2,19 3.482,10 

26 

Limão; Taiti; de primeira; fresco; livre de 
resíduos de fertilizantes sujidades, 
parasitas e larvas; tamanho e coloração 
uniformes; devendo ser bem 
desenvolvido e maduro; com polpa firme 
e intacta; acondicionado com 32 a 38 
dúzias, aproximadamente. 

KG 440 2,29 1.007,60 

28 
Mamão formosa tipo A, acondicionado 
em caixa com 17 Kg, conforme 
classificação do CEAGESP. 

KG 4.465 3,72 16.609,80 

29 
Mandioca graúda, em caixa com 
aproximadamente 23 Kg, conforme 
classificação do Boletim do CEAGESP. 

KG 3.280 2,30 7.544,00 

30 

Mandioquinha de primeira, 
acondicionada em caixa com 
aproximadamente 22 Kg, conforme 
classificação do boletim do CEAGESP. 

KG 832 6,15 5.116,80 

31 

Maracujá de primeira, acondicionado 
em caixa pesando aproximadamente 22 
kg, conforme classificação do Boletim 
CEAGESP. 

KG 700 6,74 4.718,00 

32 
Melancia redonda ou comprida, graúda, 
acondicionada em caixa, conforme 
classificação do Boletim do CEAGESP. 

KG 9.275 2,05 19.013,75 

33 

Melão Amarelo, acondicionado em caixa 
com 6 a 7 unidades, com 
aproximadamente 13 kg, conforme 
classificação do Boletim CEAGESP. 

KG 2.610 3,41 8.900,10 

34 

Pepino japonês, de primeira, 
acondicionado em caixa com 
aproximadamente 23 Kg, conforme 
classificação do boletim do CEAGESP. 

KG 2.655 2,30 6.106,50 
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35 

Pera; d'agua; nacional; de primeira; 
tamanho e coloração uniformes; 
devendo ser bem desenvolvida e 
madura; com polpa firme e intacta; sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; acondicionada 
em caixas de papelão 
(480x310x260)mm, com 80 a 100 
unidades; pesando aproximadamente 
20kgs. 

KG 5.070 7,25 36.757,50 

36 

Pimenta; vermelha; picante; de primeira 
(boa qualidade); tamanho e coloração 
uniformes; isentam de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; isenta de 
enfermidades materiais terrosas e 
umidade externa anormal; 
acondicionada em caixa de papelão 
(33cx22lx8a)cm; pesando 
aproximadamente 2.400 gramas. 

KG 15 5,90 88,50 

37 

Pimenta doce, de primeira; tamanho e 
coloração uniformes, sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações 
e cortes, acondicionadas em caixas, 
pesando aproximadamente 11kgs. 

KG 245 5,65 1.384,25 

38 

Pimentão; verde; de primeira; tamanho 
e coloração uniformes; sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações 
e cortes; acondicionado em caixas de 
madeira (495x355x220)mm; pesando 
aproximadamente 11kgs. 

KG 104 3,90 405,60 

39 

Pimentão; vermelho; de primeira; 
tamanho e coloração uniformes; sem 
lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes; acondicionado em 
caixas de madeira (495x355x220)mm; 
pesando aproximadamente 11kgs. 

KG 29 6,55 189,95 

40 

Pimentão; amarelo; de primeira; 
tamanho e coloração uniformes; sem 
lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes; acondicionado em 
caixas de madeira (495x355x220)mm; 
pesando aproximadamente 11kgs. 

KG 29 6,65 192,85 

41 

Quiabo de primeira, acondicionado em 
caixa pesando aproximadamente 22 kg, 
conforme classificação do Boletim 
CEAGESP. 

KG 225 4,05 911,25 

42 

Repolho liso tipo extra, acondicionado 
em engradado, com aproximadamente 
25 Kg, conforme classificação do 
boletim do CEAGESP. 

KG 3.735 2,76 10.308,60 
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46 

Vagem macarrão tipo extra AA, 
acondicionada em caixa com 
aproximadamente 18 Kg, conforme 
classificação do boletim do CEAGESP. 

KG 1.490 8,44 12.575,60 

VALOR TOTAL 242.138,60 

2 – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 6 (seis) meses, 

contados a partir da data de sua assinatura. 

3 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA  

3.1 – A FORNECEDORA deverá providenciar a retirada da Ordem de Fornecimento ou 

a assinatura de termo contratual, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) dias corridos 

a partir da data do recebimento da notificação do Departamento de Administração de 

Materiais, órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços. 

3.1.1 – O compromisso de fornecimento ou execução só estará caracterizado mediante 

o recebimento de um ou do outro instrumento contratual referidos no item 3.1, desta 

cláusula. 

3.1.2 – Se a FORNECEDORA se negar a receber a Ordem de Fornecimento/Execução 

ou o termo contratual, estes deverão ser enviados pelo correio, considerando-se como 

efetivamente recebidos na data do registro da correspondência, para todos os efeitos 

legais. 

3.2 – No ato da assinatura do contrato ou da retirada da Ordem de 

Fornecimento/Execução, a FORNECEDORA deverá apresentar cópia autenticada dos 

seguintes documentos: 

3.2.1 – Certidão Negativa de Débito – CND, para com o Sistema de Seguridade Social; 

3.2.2 – Certidão de Regularidade de Situação – CRS, para com o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS; 

3.2.3 – Certidão Negativa de débitos tributários mobiliários, expedida pelo 

Departamento de Tributos e Rendas do Município de Monte Alto, ainda que a empresa 

tenha sede em outro Município. No caso da empresa não estiver inscrita no Cadastro 
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de Contribuintes deste Município, declaração firmada por seu representante legal, 

especificando que nada deve à Fazenda de Monte Alto, relativamente aos tributos ou 

taxas relacionados com o objeto licitado. 

3.3 – O prazo para a entrega dos produtos será o constante do termo contratual, da 

Ordem de Fornecimento, correndo por conta da FORNECEDORA, todas as despesas 

decorrentes de frete, embalagem, seguros, obrigações sociais, mão-de-obra, impostos, 

taxas e demais encargos não especificados, não podendo invocar dúvida ou hipótese 

para a modificação dos preços registrados. 

3.4 – O objeto da presente Ata será entregue na Rua dos Diamantes nº 185, de 

segunda a sexta, das 7:00 às 12:00 horas, que promoverá ampla conferência das 

especificações e quantidades recebidas. Concluindo pela conformidade e aceitação, 

aporá recibo no verso do documento fiscal correspondente, caracterizando assim o 

recebimento definitivo de que trata o artigo 73, da Lei Federal nº 8.666/93.   

3.4.1 – Se, durante o prazo de vigência da presente Ata, o material/produto entregue 

apresentar quaisquer alterações que impeçam ou prejudiquem sua utilização, a 

FORNECEDORA deverá providenciar a substituição, por sua conta e risco, no prazo 

estabelecido pela PREFEITURA. 

3.5 - A FORNECEDORA fica obrigada a atender todas as Ordens de Fornecimento 

recebidas durante a vigência da Ata, ainda que o efetivo cumprimento ocorra após o 

término deste prazo. 

4 – DAS PENALIDADES 

4.1 – Pelo descumprimento do ajuste, a FORNECEDORA sujeitar-se-á às multas 

moratórias previstas no Decreto nº 1.624, de 26 de junho de 2.001, garantido o 

exercício da prévia e ampla defesa. 

4.1.1 – Se o impedimento à retirada da Ordem de Fornecimento/Execução ou à 

assinatura do termo contratual, decorrer da não apresentação dos documentos 

elencados no item 3.2, da cláusula anterior desta Ata, aplicar-se-á a multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da Nota de Empenho correspondente. 
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4.1.2 – É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no artigo 87, 

da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 – O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data do efetivo 

recebimento do objeto, atestado na forma do item 3.4, da cláusula terceira desta Ata. 

5.1.1 – A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e 

encerramento em dias de expediente normal na sede administrativa da PREFEITURA. 

5.1.2 – Caso haja a necessidade de providências complementares por parte da 

FORNECEDORA, ou ocorram outras situações impeditivas à liquidação da despesa, a 

fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em 

que estas foram cumpridas. 

5.2 - A FORNECEDORA deverá atentar às normas estabelecidas no protocolo ICMS 

42/09, que estabelece a obrigação de emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, 

em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A,  os contribuintes (Exceto MEI) que, 

independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à 

Administração Pública direta ou indireta. 

5.3 – O pagamento do objeto desta Ata será efetuado por crédito em conta bancária 

indicada pela FORNECEDORA. 

6 – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS 

6.1 – Durante o período de vigência da Ata, os preços registrados não sofrerão 

reajustamentos, ressalvada a superveniência de normais federais ou estaduais 

aplicáveis à espécie, considerada, para base inicial de análise, a demonstração da 

composição de custos apresentada pela FORNECEDORA. 

6.2 – Durante a validade da Ata, os preços registrados não poderão ficar acima dos 

praticados no mercado. Independentemente da provocação do Órgão Gerenciador do 

SRP, no caso de redução dos preços de mercado, ainda que temporária, a 

FORNECEDORA obriga-se a comunicar à PREFEITURA o novo preço que substituirá 

o então registrado. 
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6.2.1 – Caso a FORNECEDORA venha a se locupletar com a redução efetiva de 

preços de mercado não repassada à PREFEITURA, ficará sujeita à restituição do que 

houver recebido indevidamente. 

7 – DA AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO 

7.1 – As contratações decorrentes desta Ata serão autorizadas, caso a caso, pela 

autoridade superior da PREFEITURA, à vista da prévia e obrigatória pesquisa de 

preços realizada pelo Órgão Participante, da qual possa verificar-se a compatibilidade 

do preço registrado com o do mercado. 

7.2 – A formalização das contratações derivadas desta Ata dar-se-á através da 

emissão da Nota de Empenho pelo Departamento de Contabilidade da PREFEITURA, 

precedida da Ordem de Fornecimento ou, conforme o caso, do termo contratual.  

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 – Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata é competente, por força 

de lei, o Foro da Comarca de Monte Alto, Estado de São Paulo. 

 

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes a presente Ata, em três vias de 

igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o 

que dão por bom, firme e valioso. 

 
Monte Alto, 25 de fevereiro de 2019. 
 
 
                                                              
Adair Teixeira                                    Edson Gonzaga 
PREFEITURA                  FORNECEDORA 
 

 
TESTEMUNHAS 

 
 
 
Luis Eduardo Arruda Soares                              José Roberto de Andrade Salgueiro 
RG: 13.724.376                              RG: 21.336.470-0 


