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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 020/2020 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 016/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2020 

 

No dia primeiro de abril de dois mil e vinte na Sede da Prefeitura de Cabeceira Grande – MG, registram-se 

os preços da empresa BRUNO ANDRADE DE CASTRO - ME, com sede na ROD. MG 188-576 – Bairro 

AMARAL – CEP: 38.610-000, cidade Unaí-MG, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ 

32.156.477/0001-57, neste ato representado pelo(a) seu procurador(a), Senhor(a) BRUNO ANDRADE DE 

CASTRO , portador da Cédula de Identidade RG nº MG18752512 SSP/MG e CPF nº 124.422.316-62, para 

eventual fornecimento de REFEIÇÕES À VONTADE E LANCHES NA CIDADE DE UNAÍ, destinados a 

Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande, Secretarias Municipais vinculadas, Fundo Municipal de Saúde 

e Caixas Escolares, pelo menor preço, decorrente do Pregão Presencial n.º 015/2020 para Sistema de Registro 

de Preços. As especificações técnicas e termos constantes no edital do Processo Administrativo Licitatório n.º 

016/2020, Pregão Presencial n.º 015/2020, integram esta ATA DE REGISTRO DE PREÇO, independente de 

transcrição. 

 

1 - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

1.1 O prazo de vigência do registro de preços será de 10 (dez) meses, contados da assinatura. 

 

2 - PRAZO DE FORNECIMENTO 

2.1. O prazo de fornecimento do produto será no mesmo dia, após a solicitação realizada pelas Secretarias, 

através de requisições. As refeições deverão ser preparadas no dia da entrega, com alimentos frescos e em 

condições ideais para o consumo. A empresa deverá possuir local em funcionamento para atendimento da 

Prefeitura. 

 

3 - LOCAL DE ENTREGA 

3.1. O produto solicitado deverá ser entregue no endereço do estabelecimento. 

 

4 - RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1. Os bens/serviços serão recebidos: 

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta. 

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e 

da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no momento do recebimento provisório. 

c. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 

do prazo. 

 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A Contratada obriga-se a: 

a. Efetuar a entrega dos bens/serviços em perfeitas condições. 
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b. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 

18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 

substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no mesmo, o produto que não 

estiver em acordo com o edital; 

c. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 

licitação; 

d. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 

que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

5.2. A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, Tributos Estaduais, 

Municipais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, XIII, da 

Lei 8.666/93. 

5.3.Fornecer o objeto qualificado no edital, dentro da boa técnica e qualidade, nos termos da proposta.  

 

6 - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente ata caberá a Secretaria Municipal da 

Administração. 
 

REGISTRO DE PREÇO: 

ITEM QUANT. UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 2.500 Unidade 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ALMOÇO E 

JANTA em Unaí – Para refeições diárias, pelo sistema 

Self Service, sem quantidade de qualquer item do 

cardápio, não se aplicando o sistema de quilo. Serviço 

à vontade por prato/pessoa. 

BEIRA 

RIO 
R$ 14,00 

R$ 

35.000,00 

2 800 Kit 

LANCHE 1 – Kit com um refrigerante lata, mínimo 

330 ml, um salgado, fornecidos na cidade de Unaí.  

Tipo salgado: Empada, coxinha, enroladinho de 

salsicha, empanado de frango, linguiça, pão de queijo, 

pastel, misto quente.  

BEIRA 

RIO 
R$ 6,00 

R$ 

4.800,00 

3 800 Kit 

LANCHE 2 – Kit com um refrigerante lata, mínimo 

330 ml, um salgado, fornecidos na cidade de Unaí.  

Tipo salgado: Sanduiche, pão pizza, hambúrguer, 

Kaique, espetinho de nuggs, coxa de frango. 

BEIRA 

RIO 
R$ 7,00 

R$ 

5.600,00 

TOTAL 
R$ 

45.400,00 

 

 

 

Cabeceira Grande-MG 01 de abril de 2020. 
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_____________________________________________________________ 

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE – MG 

ODILON DE OLIVEIRA E SLVA – PREFEITO  

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

BRUNO ANDRADE CASTRO – CNPJ: 32.156.477/0001-57 

BRUNO ANDRADE CASTRO – CPF: 124.422.316-62 

CONTRATADA 
 

 

 

 

 

 

 


