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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 041/2020  
  

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 057/2020  

PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/2020  

  

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

os preços da empresa SERGIO BRAULIO RIBEIRO, com sede na rua José Barra do Nascimento, n 346, loja 

03- bairro cidade Jardim Eldorado , Contagem/MG, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ 

07.301.845/0001-66, neste ato representado pelo(a) seu procurador(a), Senhor(a) DIEGO CARDOSO FALEIRO, 

portador do documento de identidade n.º 31848 MT/MG, órgão expedidor SSP/MT/MG, CPF n.º 100.461.676.76, 

para eventual fornecimento de carne e frios , 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 050/2020 para Sistema de Registro de Preços. As especificações técnicas e 

termos constantes no edital do Processo Administrativo Licitatório n.º 057/2020, Pregão Presencial n.º 

050/2020, integram esta ATA DE REGISTRO DE PREÇO, independente de transcrição.  
  

1 - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

O prazo de vigência do registro de preços será de 06 (seis) meses, contados da assinatura.  
  

2 - PRAZO DE FORNECIMENTO  

O prazo de fornecimento do produto será de até 15 (quinze) dias, após a solicitação realizada pela Secretaria, 

através da nota de empenho. O referido prazo começará a fluir a partir do dia seguinte ao do recebimento do 

pedido pela CONTRATADA.  
 Transporte: os produtos deverão ser transportados em veículo de transporte com carroceria fechada, isotérmica, 

em temperaturas adequadas de acordo com as normas vigentes.  
  

3 - LOCAL DE ENTREGA  

O produto solicitado deverá ser entregue nos seguintes endereços, após solicitação feita pelo setor 

competente, no período compreendido entre 07:30 ás 11:30 e 13:00 ás 17:00 de segunda a sexta feira, exceto nos 

feriados nacionais, do Estado de Minas Gerais e do Município de Cabeceira Grande-MG:  

Local de entrega: Centro de Educação Infantil Mãe Bela – Rua Manoel de Almeida, n.º 495 – Centro – 

Cabeceira Grande – MG;  

Centro de Educação Infantil Tia Euza – Rua Antônio Firmino, n° 170 – Centro – Palmital de Minas;   

Escola Municipal Professora Hozana – Rua Unaí, n.º 410 – Centro – Cabeceira Grande;   

Escola Municipal Joaquim de Mendonça – Avenida Juvêncio Martins Ferreira, n.º 565 – Palmital de 

Minas;  

Escola Municipal Margarida Gomes Ferreira – Rua José Alvim, s/n. º - Palmital de Minas;  

Secretaria Municipal da Educação – Praça São José s/n. º - Centro Cabeceira Grande;  

Secretaria Municipal de Administração – Praça São José s/n. º - Centro – Cabeceira Grande;  

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos - Praça São José s/n. º - 

Centro –Cabeceira Grande;  
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – Avenida Central – Centro – Cabeceira 

Grande;  

Centro de Convivência do Idoso – Rua Deputado Manoel de Almeida – s/n. º - Centro – Cabeceira Grande; 

Fundo Municipal de Saúde de Cabeceira Grande - Rua Manoel de Almeida, s/n. º - Centro – Cabeceira     

Grande-MG  

Casa Lar – Rua Palmital, s/n.º - Planalto – Cabeceira Grande;  

Subprefeitura do Distrito, Palmital de Minas - Rua Antonio Firmiano, n.º 115, Bairro: Centro – Palmital de 

Minas, Distrito do Município de Cabeceira Grande – MG. – 

 

4 - RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
4.1 - Os bens 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 até 2 (dois) dias do recebimento provisório.  
4.1.1. 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:  
5.1.1.  Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da 

respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo; 

5.5.2 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);  
5.5.2.1 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;  
  

6 - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

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

  

REGISTRO DE PREÇO:  

ITEM QUANT. UNIDADE PRODUTO/DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

2 100 KG 
BACON DEFUMADO - carne suína com 

gordura, apresentação defumado. 

FRIGO SELETA 

SISBI 3964 
R$ 17,99 R$ 1.799,00 
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3 500 KG 

CARNE BOVINA DE 1ª EM BIFES - 

Congelada, limpa; aspecto próprio da espécie, 

não amolecida nem pegajosa; cor: própria da 

espécie, sem manchas esverdeadas ou 

pardacentas; odor: próprio da espécie, com 

ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

Embalada em saco plástico de polietileno, ou 

outro tipo de plástico, intacto, com rótulo ou 

etiqueta que identifique: categoria do produto, 

prazo de validade, carimbo do sif (serviço de 

inspeção federal), sie (serviço de inspeção 

estadual) ou sim (serviço de inspeção 

municipal).  

FRIGO SELETA 

SISBI 3964 
R$ 16,99 R$ 8.495,00 

4 3.840 KG 

CARNE DE 2ª MOÍDA embalada, com 

especificação de peso e validade, congelada. 

Características adicionais: aspecto próprio, não 

amolecida, nem pegajosa, cor própria, sem 

manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, 

com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

Embalada em saco plástico de polietileno, ou 

outro tipo de plástico, intacto, com rótulo ou 

etiqueta que identifique: categoria do produto, 

prazo de validade, carimbo do sif (serviço de 

inspeção federal), sie (serviço de inspeção 

estadual) ou sim (serviço de inspeção 

municipal).  

FRIGO SELETA 

SISBI 3964 
R$ 13,39 

R$ 

51.417,60 

5 1.000 KG 

CARNE DE PRIMEIRA, EM PEDAÇOS, in 

natura; resfriada, limpa; aspecto próprio da 

espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: 

própria da espécie, sem manchas esverdeadas 

ou pardacentas; odor: próprio da espécie, com 

ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

embalagem adequada em saco plástico de 

polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, 

intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 

categoria do produto, prazo de validade, 

carimbo do sif (serviço de inspeção federal), sie 

(serviço de inspeção estadual) ou sim (serviço 

de inspeção municipal). deverá ser encaminhada 

às escolas em pacotes de no máximo 02 kg;  

FRIGO SELETA 

SISBI 3964 
R$ 14,09 

R$ 

14.090,00 

6 2.000 KG 

CARNE DE SEGUNDA EM PEDAÇOS, 

embalada, com especificação de peso e 

validade, congelada. Características adicionais: 

aspecto próprio, não amolecida, nem pegajosa, 

cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. Embalada em saco plástico de 

polietileno, ou outro tipo de plástico, intacto, 

com rótulo ou etiqueta que identifique: 

categoria do produto, prazo de validade, 

carimbo do sif (serviço de inspeção federal), sie 

FRIGO SELETA 

SISBI 3964 
R$ 13,14 

R$ 

26.280,00 
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(serviço de inspeção estadual) ou sim (serviço 

de inspeção municipal).  

8 1.780 KG 

PEITO DE FRANGO COM OSSO - 
congelado, aspecto próprio da espécie, não 

amolecida nem pegajosa; cor própria da espécie, 

sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor 

próprio da espécie. Embalada em saco plástico 

de polietileno, ou outro tipo de plástico, intacto, 

com rótulo ou etiqueta que identifique: 

categoria do produto, prazo de validade, 

carimbo do sif (serviço de inspeção federal), sie 

(serviço de inspeção estadual) ou sim (serviço 

de inspeção municipal). 

FRANCAP SIF 

1057 
R$ 7,19 

R$ 

12.798,20 

9 500 KG 

PEITO DE FRANGO SEM OSSO/FILÉ - 

congelado, aspecto próprio da espécie, não 

amolecida nem pegajosa; cor própria da espécie, 

sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor 

próprio da espécie. Embalada em saco plástico 

de polietileno, ou outro tipo de plástico, intacto, 

com rótulo ou etiqueta que identifique: 

categoria do produto, prazo de validade, 

carimbo do sif (serviço de inspeção federal), sie 

(serviço de inspeção estadual) ou sim (serviço 

de inspeção municipal).   

FRIGO SELETA 

SISBI 3964 
R$ 10,04 R$ 5.020,00 

10 820 KG 

CARNE SUÍNA, TIPO PERNIL, SEM 

OSSO – congelada, sem osso, apresentação 

cortada, sem gordura, resfriada, limpa; aspecto 

próprio da espécie, não amolecida nem 

pegajosa; cor: própria da espécie, sem manchas 

esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio da 

espécie. Embalada em saco plástico de 

polietileno, ou outro tipo de plástico, intacto, 

com rótulo ou etiqueta que identifique: 

categoria do produto, prazo de validade, 

carimbo do sif (serviço de inspeção federal), sie 

(serviço de inspeção estadual) ou sim (serviço 

de inspeção municipal). 

FRIGO SELETA 

SISBI 3964 
R$ 17,99 

R$ 

14.751,80 

11 410 KG 

COSTELA BOVINA - embalada, com 

especificação de peso e validade, resfriada ou 

congelada. características adicionais: aspecto 

próprio, não amolecida, nem pegajosa, cor 

própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. embalagem adequada em 

saco plástico de polietileno, ou outro tipo de 

plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta 

que identifique: categoria do produto, prazo de 

validade, carimbo do SIF (serviço de inspeção 

federal), SIE (serviço de inspeção estadual) ou 

SIM (serviço de inspeção municipal). 

acondicionadas em pacotes de no máximo 02 

kg. 

FRIGO SELETA 

SISBI 3964 
R$ 14,39 R$ 5.899,90 
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12 1.590 KG 

COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO - 

congelada com adição de água de no máximo 

8%, aspecto, cor e cheiro próprio, não 

amolecida nem pegajosa, sem mancha 

esverdeada, com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas; ser de qualidade, limpa (sem 

excesso de gordura e pele), corte de acordo com 

os padrões estabelecidos pelo diagrama, 

apresentar após o desgelo consistência firme e 

compacta, coloração amarelo pardo, brilho e 

odor suave; sem tempero. Embalada em saco 

plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 

intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 

categoria do produto, prazo de validade, 

carimbo do sif (serviço de inspeção federal), sie 

(serviço de inspeção estadual) ou sim (serviço 

de inspeção municipal). 

FRANCAP SIF 

1057 
R$ 7,49 

R$ 

11.909,10 

13 1.800 KG 

FRANGO DE GRANJA - Congelado, limpo; 

aspecto próprio da espécie, não amolecido; nem 

pegajoso; cor própria da espécie, sem manchas 

esverdeadas ou pardacentas; odor próprio da 

espécie. Embalada em saco plástico de 

polietileno, ou outro tipo de plástico, intacto, 

com rótulo ou etiqueta que identifique: 

categoria do produto, prazo de validade, 

carimbo do sif (serviço de inspeção federal), sie 

(serviço de inspeção estadual) ou sim (serviço 

de inspeção municipal).  

REAL 

ALIMENTOS SIF 

2478 

R$ 7,19 
R$ 

12.942,00 

14 100 KG 

LINGUIÇA CALABRESA EM GOMOS - 

carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, 

apresentando-se em gomos uniformes, 

adicionada de toucinho e condimentos naturais 

em proporções adequadas ao tipo calabrês, 

submetida ao processo de cura, Embalada em 

saco plástico de polietileno, ou outro tipo de 

plástico, intacto, com rótulo ou etiqueta que 

identifique: categoria do produto, prazo de 

validade, carimbo do sif (serviço de inspeção 

federal), sie (serviço de inspeção estadual) ou 

sim (serviço de inspeção municipal). 

FRIGO SELETA 

SISBI 3964 
R$ 18,09 R$ 1.809,00 

15 600 KG 

LINGÜIÇA DE FRANGO - preparada com 

carnes de 1ª qualidade, condimentada, sem 

pimenta, com aspecto característico firme, cor 

própria não pegajosa, sem manchas pardacentas 

ou esverdeadas, odor e sabor próprio, isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 

embalagem plástica transparente atóxica, á 

vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada, 

impermeabilizada internamente e lacrado com 

cinta de nylon, contendo em seu rotulo: espécie 

do produto, embalagem, validade e peso, 

devendo ser registrado junto ao ima ou  sif; 

FRIGO SELETA 

SISBI 3964 
R$ 16,32 R$ 9.792,00 
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embalagem transparente; contendo peso, data de 

validade; transportados em carros refrigerados 

que garantam a temperatura exigida pela 

legislação: congelada (até – 12ºc), resfriada (0º 

a 7ºc); a carne deverá ser entregue congelada 

para a merenda escolar em pacotes de no 

máximo 02 kg. 

16 100 KG 

LINGUIÇA SUÍNA - preparada com carnes de 

1ª qualidade, condimentada, sem pimenta, com 

aspecto característico firme, cor própria não 

pegajosa, sem manchas pardacentas ou 

esverdeadas, odor e sabor próprio, isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 

embalagem plástica transparente atóxica, á 

vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada, 

impermeabilizada internamente e lacrado com 

cinta de nylon, contendo em seu rotulo: espécie 

do produto, embalagem, validade e peso, 

devendo ser registrado junto ao ima ou  sif; 

embalagem transparente; contendo peso, data de 

validade; transportados em carros refrigerados 

que garantam a temperatura exigida pela 

legislação: congelada (até – 12ºc), resfriada (0º 

a 7ºc); a carne deverá ser entregue congelada 

para a merenda escolar em pacotes de no 

máximo 02 kg. 

FRIGO SELETA 

SISBI 3964 
R$ 18,14 R$ 1.814,00 

17 100 KG 

LINGUIÇA TOSCANA suína em gomos; 

preparada com carnes de 1ª qualidade, 

condimentada, sem pimenta, com aspecto 

característico firme, cor própria não pegajosa, 

sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor 

e sabor próprio, isenta de sujidades, parasitas e 

larvas, acondicionada em embalagem plástica 

transparente atóxica, á vácuo, disposta em caixa 

de papelão reforçada, impermeabilizada 

internamente e lacrado com cinta de nylon, 

contendo em seu rotulo: espécie do produto, 

embalagem, validade e peso, devendo ser 

registrado junto ao ima ou  sif; embalagem 

transparente; contendo peso, data de validade; 

transportados em carros refrigerados que 

garantam a temperatura exigida pela legislação: 

congelada (até – 12ºc), resfriada (0º a 7ºc); a 

carne deverá ser entregue congelada para a 

merenda escolar em pacotes de no máximo 02 

kg. 

FRIGO SELETA 

SISBI 3964 
R$ 14,49 R$ 1.449,00 

19 1.000 KG 

SALSICHA TIPO HOT DOG 

CONGELADA - produto não deverá apresentar 

superfície úmida pegajosa, ou partes flácidas ou 

consistência anormal com indícios de 

fermentação acondicionado em embalagem 

transparente registro do sif. 

FRIALL SIF 3025 R$ 7,50 R$ 7.500,00 
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20 400 KG 

COXINHA DA ASA - Congelado, limpo; 

aspecto próprio da espécie, não amolecido; nem 

pegajoso; cor própria da espécie, sem manchas 

esverdeadas ou pardacentas; odor próprio da 

espécie. Embalada em saco plástico de 

polietileno, ou outro tipo de plástico, intacto, 

com rótulo ou etiqueta que identifique: 

categoria do produto, prazo de validade, 

carimbo do sif (serviço de inspeção federal), sie 

(serviço de inspeção estadual) ou sim (serviço 

de inspeção municipal). 

FRANCAP SIF 

1057 
R$ 12,34 R$ 4.936,00 

TOTAL 
R$ 

192.702,60 

 

 

Cabeceira Grande-MG 19 de agosto de 2020. 

  

  

  

  

_____________________________________________________________  
PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE – MG  

ODILON DE OLIVEIRA E SLVA – PREFEITO   

CONTRATANTE  

   

  

  

  

  

___________________________________________________________________  
SERGIO BRAULIO RIBEIRO - CNPJ: 07.301.845/0001-66 

DIEGOCARDOSO FALEIRO - CPF: 100.461.676.76 

  

  

  

  

  

  

  


