Câmara Munici Vai dê Conselheiro Lafaiete
ESTADÔ DESUNAS GERAIS
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ATA DE -REGISTRO DE IREÇOS N2 001/2. 018
Aos 26 (vinte e seis) dias do-mês de fevereiro do ano d6 2018, presente de um lado a
Cmara Municfpal de Conselheiro Lafaiete, por intermédio de seu Prejdente) Vereador
Dãr.cy José de -Souza, doravànte denomtnada CONTRATANTE, e do outro 'à empresa
SUPERMERCADO VIDIGAL L1DA., com sede na 'Rua Amazonas, nQ 512; Bairro São João; na 'cidade de Conselheiro 'Lataiete, inscrita -no CNPJJMF sob .t? n 64.200.520/0'00f-20,
neste ato representada porhJosé Antônio Vidigal Pereira, simplesmente denominada de
FORNECEDOR, firmam a presente .ATA DE -REGITROS DE PREÇOS, conforme decisão
exarada no Processo AdmknlseatwojlQ 0Õ8/201'-h6mo1çgada em 23 &, fevereiro de
2018, referente ao Pregâp Pçp'encial n 001/2019--a?aegistro de Preços, nos termos
de 21 de junhb d&1993, e
das Leis,Fe4erais ngâ 10.50, de 17 d'&j4hqçle 2001e
legislação pertinente, consbn$çáCeguintes cláiúlas3coúdiçõe:
1.OBJEtO

-

1.1 O objeto déstq Ata ' o jregistro dos preo3íàssifidados pb Pitgão Presencial nQ
001/2018, conforme especificaçõ'bs e, condiões. côpstntes o Anexo 1 do mesmo
Instrumento, no qual estão contemplados o prazo de êxecuçâp ê a estimativa dos
setvios a serem provavelmnte adquirjdos'ou ciiïiidos çiela Administração, pa medida
das suas necsstdades e s"eaundo a çonveh'iência do -serviço Público, e que a este termo
t
.1
1ntegra!nk compse transcritas.
1.2 O p}az'dd'ejalfdadedo Regi±õ de Preços é de 12 (dQze):meses, cõlitaddsj partir da
daa da*assinatura desta, Ata, durante o qual os 'licitantes quê tenham osAeus preços
rëgis&add podro ser donviadki 'firmar as, cntFatçõ'es' qbsrt'ada/as condições
'
fixadas no -Edital e nas normas pertinentes.
-1.3 A(s) contfàaçãofões),derjvadas do--registro obe4êcerg à§ cdndiõs da minuta de
contrato constantQdo Aríeko 3/111-do Ed$tal do Pregão PFe.çnçiaIp1001/2018.
1.4 'Salvo autorização çxpress 'da Contrafahte, vedda - st±contratação parcial do
objeto, a 'associação da contrátà'da com -outreni, a cessão ou transferência, total ou
parcial' 'do contrato, bem como a fusão, c!ão1ou incorporação da contratada, não §e
responsabilizando a Contratanté por nenhum compromisso assumido por aquela com
terceiros.
-.
1.5 Durante seu prazó de validade, as' propostas seleciõnadas no registro. d\ços<
ficarão à disposição da Administração, para que efetue as contrataçõ 'has
oportunidade's-e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as.
contrâtáções que deles poderão advir, ficando-lhe facultada'á dtilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendp assegurado -ao benefici4rio do
registro a preferêncià'tm igualdade de condições
li. O fornecedor ficá -obrigado a àceitar,nas mesmas condições toústantes nesta Ata de
Registrei de Preçb, às acrésdimos ou supressões nos qïiantittivos registrados.
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2. PREÇO
2.1. -Os preços a serem priticadÓs encontiam-se especificados no Anexo Único desta
Ata.
2.2. Nos preçosregistrados estãó incluídos todos os custos com Material de consumo,
'salários, encargos sociais, p'revidenciários- é trabalhistas de todos q pess9l da
CONTRATADA, como também-transporte de qualquer-natureza, materiais empregado,
inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depredação, aluguéis,
quaiquer outros custos-que, direta ou
administração, impostos, taxas;emtlun?ej6
indiretamente, se relacionem- cofi'tó fiel tEtMipriinento ela CONTRATADA das
obrigações.
2.3. Em nenhuma hip&edeij&r;gisttãd6spreços. quese'ãpresentem superiores aos
s>''
drhercado/
1

3. ÕOT4ÇÃO ORÇAMffNTRIA
As despesas decorrentes da execticaode cada conti4tacao correra,o à conta da seguinte
dótação orçamentária:
! '
Órgo
- PODER EISLTlVO I
Unidade
LEGISLATIVO:
-CORPO LEGISLATIVO:
Sub-Unidade
- dABINETE E sEcRpÃR1A:M AMAR
FunçãôN .
- Legislatha
:01
.
li
%-.
- Legislativa
Sub-Função, \
- Ação
031
0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATJVIDADE DA CÂMARA
Classif. OramenSária
Elemento'4e Despesa
33.9o:3o:ffo -'MateffaI tWConsumo
/ '
Dotação analítica:
3.3.96.3007 - Gêneros de4Iiúietaço-'
/
.L

}

2

ç

4. CONTRATA Ç,40
7_%
—4.1. Como condição paracelebrção do contrato ouin)trúmgntó equivalente, o licitante
deverá mantér, durante tQdó'o pra de ya1idd do Registro de Preços todas as
condições de habilitação exigidas na licitação.
4.2. O forneced.qrseráêonvo'cado para assinatura do contrato, no prazo de até 05 (cinco)
- dias úteis, contado da data do recebimento da convocação.
43 O fçrnecedor deverá providenciar a apresentação de nota fiscal de prestação- de
serviços,-sob pena de rescisão-contratual.'
escisãoontratuaL4.4 A Contratante solicitará ao forneedbr, por- escrito, através de Autorização de,
Prestaçãode Serviços, e dentro do -prazo de validadê do Registro de Preços, os
quantitativos dos serviços de acordo com suas-necessidades e a ordem de tlassiflcaão
das propostas.
4.5 Na hipótese de o - fornecedor convocado não assinar o termo de contrato, ou hão
- aceitar ou'retirar o instrumento equivalente, no prazõ de 05 -(cinco) dias úteIs, contado
- da data do recebiniento da cónvocaçã'o, -a Contratante poderá chamar os demail
4

Rua Assi Andrade, 540 - Centro- Conselheird Lafalete - CEP 36.400t000 31) 3769-8100V -- Telefax 3769-8103
Site:
wwvLeamaraconselheirólafaiete.mg.got.br
E-mail: cama a©camaraconseiheirolafaiete.mggov.br

Câmaiá Municipal de Conselheiro találete
ESTADO DE 'MINAS GERAIS
Processo Administrativo na 008/2018 CM/CONSELHEIRO LAFAIETE/MG
MODALIDADE: Pregão Presencial na 001/2018 TIPO: Menor Preço
-

licitantes qgç tenham os seus preçà registradõs, 6bdecêndo a ordem de classificação, d
propor a cõntyatação do fornecimento dos'materiais ou dos serviços' registrados pelos
preços apresentados pêlo priMeiro colocado.
4.6 Na, hipótese de os demã licitantes não, acefta'rem a contratação p'elos preços.
apresentados pelo primeiro, colocado, 'a Contratante, podêrá coritratàr, os demai
licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo pr400r eles aprsentados, desde
que os mesmos sejam compatíveis cpm a média de mercado, o que deverá ser,
comprovado nos autos:
4.7 A assinatura 'dii contrato qu d' m ~ ttumento.équivalente. deverá ser tealizada pelo
representante legal 4a eipres'apúinanaatáçio' órn odçs;9pressos.
1

S. CONDIÇÕES DE PAGAMENtO
il do mês
51 O pagamento será efetdõ ao prestador dos serv,içs até-o décimo dia 4t
'subsequente ao mês dose:ventos"efn q u e ocorrera m A operações audiovisuais ou a
manutenção, ,atravédehota fiscal eletrônica deiô, devidamente atestada, devendo
oioriiededo co'ipprovar qurnaim todas as coMcfrVe!s de habiútação exigidas.
5.2 Em caso d'eirrgulariçIade no's sT&yi,ós prkstaos ou , fia documentação fiscal, o
prazo para pagariientd será contado a paí'tir da coir,spiú'it1enté regularização.
-

-

-

-

-

,1

6. MANUTENÇÃO liAS COSIÇOES DA PROPOSTA REAJUSTAMENTO E REVISÃO,
1,1
6.1 O jp?eçSsão ixos e içreajustaveis aurante o transcurso do prai'9 de-12 (doze)
7
meses da datade-a p resentação da proposta.
1
6.2 A revisão de 'peços registrados, çnt. Ata poderá sér. realizada ,á pedido do
beneflciáriQ\dosejistro;Ju por iniciativa 5h Administr4ão em decorrência de eventual,
redução:daquçle'pÀicádos no-mercado, ou- dçfato que éley"os pre,o dos servi os ou
bens r'gistrados devendo o orgão gerenciador- da Ata promover as necessárias
modifica,ções, conddo novo quadro de prêços é dispghiffiliairdo-o no site oficial
62:1. A.alteraçãc ou reviLão'deØreços rgirradbs em Ata-não implica em revisão dos
preços dos contratos decorrentes do respectivo Regitro 4e Preço& a qual dependeM de
requerimento formal do interessado, quándo visar recompov o preço que se tornou
insufici e nte, instruido com a documentaçãõ que comprove o desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser' instaurada pel'a própria Administração
' 'quando \
colimar recompot apreço que se tornou excessivo.
6.3. Quando o preço itgitrado, por' motivo superveniente, tornar-se superior ao
pratiëado no mercado, o órgão gerenciador devérá:
1 convocar o fornece dor visaftdo a negociação páfa a reduão de preços e' sua
adequação ao praticado pão mercado;
41 liberar o fornecedor do compromisso- assumido, na 'hipótese em quê' resultar
'frustrada a negociaçã o;
Ill 'convocaf os demais fornecedores visando'igual oportunidade de negociação.
-

.

-

-

-

-
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6t. Quando o preço registrado tornar-se inferior ao preço praticado nomercado e o
fornecedor, mediante requèrirnento devidamente comprovado, não , puder cumprir o
compromisso, o ótgão gerenciador poderá:
'libe'rar o forne cedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se
confIrtnadoa veracidade dos motivos e comprovantes aprésentados, na hipótese da
coniuniçaão ocorrer antes do pedido de fornecimento;
II convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade- de negociaçã o;
III instaurar pIodesso administrativo para aplicação dê sanção, quando o fornecedor
de material ou o prestador des&yíço, !detçxtoÇ4e, preço registrado, não honrai- os
compromissos assumidds, em derorrêYícia dasÃttÓrzçõesdp Prestações Serviços, para
as quais tenha sido confqÇadtaté a- data da sdlicifaç deÈgociação• ou cancelamento
do reo registrado, ou \b' cdrnpøvr a vera cidade 'd4legáções apresentadas no,
pleito de negociação.
6.5. Não havendo êxito nas npgociaões, o órgão geknciador deverá proceder a
suspensão fio item dá Ata de Rqgistro de Preçps.
,
6.6. No processo d negbtiaão, bfornecedor av edr de serv4fos somente poderá
apresentar iov,o"p?eçp para o 'itèn.-de;iia
49s4 comeicíal que teve preça
classificado lia respectiv licita* para o
de~P
-

-

-

-:
-

7. FJSCAL1AÇ
A LO DO CONJRAT
O
E REÇEBIMENTO D9OBJETO
1 1
7.1 tonptif4 ao Contratante e ao Órgão Gerençiador do Registro d&Preçbproceder ao
acompaihament dotecuç'ão do. contrato, ficando esclar e cido que aao ou omissão,
total ou -parci1, dà' fiscÀ1ztaçãa da Loutratante, não etiqlirá a jlontrata'da de total
responsabilidde'n execução-do contrato.
7.2 Conïpeti?&ao Órgãd'Gprénciàdot do gistro de -Preços: '
a] anotar, en-registrp próprio, as ocoyrências rettivas À, exçcjição do contrato,
determinando as prodênc asçnecésárfas àtdrFeØb 4.faIh4oií'defeitos observados;
b] transmitir` ao Contatad6instruçõs e comunirar-alterações de prazos e eronogramas
de execução, qikandõ for o caso;
) adotar, junto a terceiros, as provid ê ncias necessárias para a regularidade da execuçã
do contrato;
d) esclarecer prontamente Às dúvidas da contratada, solicitando'ao setor competente da
Administração, se necessário, parecet de especialistas;
] cumprir as diretries traçadas pelo órgão central de controje, acompanhamento e
avaliação linanceira de contratos e convêáios;
fl solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a, apresentação' de docUrnntos
relaçionados com a execução do contrato.
7.3 Competirá ao 5rgo Contratante do Registro de Preços:
a) anotar, em 'registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando as pj-oïidências necesárias àcorreçãõ das falhas ou defeitos observados;

4

/1

'

.
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b) dar imédiata ciência 'a 'seus superiores e ao órgão central dê controle,
acompanhamento e avaliação financeira de con#tratos e convênios, dos' incidentes e
ocorrências da execução - que possam acarretar a impos'fção de sanções ou a rescisão
contratual;
cJ adotar, junto a tetceiros, as providências'necessárias para 'a regularidade dá execução
do contfato;
dJ prornover, com a presença da Contratada, a verificação daekêcuão já realizada,
emitindo a competente habilitação para o recebimento lie pagamento
e) cumprir as diretrizes traçaç1as;pel&órjã6i?errtçal de cohtrole, acompanhamento e
avaliação financeira de contratos e coúvêriios, .r'
fiscalizara bbrigaçã&4'c6fitratada de manter, dtira nêtoda a execução do contrato,
ém- compatibllidacje cori s o'br4gaç6esssumjda
as,-as 31
de habilitação e
qualificação exigidas na li áã'o, bem corno o reiSlafáumpr
imento das obrigações
traball'íistas.,e p'revidenciária"
,, 1
g)' solicitar, da Contratada. a quIquer tçrnjx ç apreqtaçao de documentos
relacionados com à execuçã4d'o cpntrato;
7.4. O contrataÀte rejeitará, hotddo ou?êffi -pirte, .iidiqu&'proppsição'de fornecimento
em desacordo com as e'spêciflcações do objeto dã"fi,cita 'ão
1.5. O fornecedor se conipioeterá' a'aterider ceni preeza às reclamações- sobre a
'qu'alidade e ponhïalidde do fornecimento' içoVidenciando súa Imediata correção, sem
ônus p&r Contratai'ite
,8. PENALIDADES
-8.1 Quem,'çonvooado dentro do prazo."dé'validade da, súa pçdpqsta,y& celebrar o
contrato, deixar de êntregar ou aprese'ntal' documentaç?o-fal.i exigfd,a para'o Certame,
ensejar, ó retardamento daèxecuçãa de seu dbjeto,.. não-hanflver a $ro'posta, falhar ou
fraudar na exe,cuçãqoot1tf%7èp
rn portàrte
1hib4
"1 iniftôríj ou cometer fraude
r*e
fiscal, ficará impediddeiici4
coritj'tãr cóm a União, Estado, Distrito Federal ou
Municípios e, será descredenciadã nõ 'sistema de cadastraffiento de fõrnecedres da
'Câmara Múnicipal, -pelo prazo de até 5"(cinco) anos, sem prejuízo'das multas previstas
no edital, no contrato, nesta ata e das démáís cominaçõ.es legais.
8.2 Os ilícitos administrativos sujeitam os iqfra'torês às cominações legais, gat?ntida a
pr,évià e ampla defesã em processo administrativo.
8.3 A inexecuão contrat6aI, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratadcyà multa demora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos osseguintes limites máximos:
- 20% (viMepor cento) sobre o valor do contrato, em caso-de descumprirnento tk)táFda
obrigação, inclusive no de recusado adjudicatário em firmar 'o contrato;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de ati?so, sobreb valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado;
y
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fII - 0,7% (sete décimos por centoj sobre o valor da' parte do fornecimento ou serviço
não realizado, por-cada dia subsequente ao trigésimo.
8.31 A multa a que se refere este item não impede que á 'Administração rescinda
unilateralmente 6bntrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
8.3.2 A multa, aplicada após regular processQ administrativo,, será descontada ,dã
garantia dp contratado faltoso, sendo certo que, se 'o seu- valoi exceder ao da gara'ntia
pretada - quando 'exigida, alént da perda desta, a contratadá responderá pela sua
diferença, que será descontada dSs pagamentos eventualmente devidos, pela
dniinistração qu»ainda; se foE cçaà
rÇPi4icialmente. Acáso' não tenha si-do
exigida garantia, a CONTRAT)kNTE 2 're5,en 4,dfr4ho dpescQntar diretamente do
pagamento devido ao F&RNECbOR oc4l qia'
tiiiijiporventura imposta
8.3.j As ftiultas prevista
s€e'item-nãa'tê a?átêic6hjpehsatório «o seu: pagamento ,
não eximirá o. FORNECÇOdâ responsabilidade por'pWdas e Øanos decorrentes das
infrações cometidas
/
8.4 Para a aplicaçãY das pefialidades previstas eto9adçs em conta a natureza é a
-.
. U'.t1. j ..,, gravidade da falta, os prejuízos dela advindost..pra a Adn'%inistraçao Publica e a
reincidência na praticq do atb
8.5 O registro de preço do (or.necedor podera rçnceado, garantida previa õ ampla
defesa, no praz6 de 05 (cinco) dias- útes-'à contar da data tfo rcebimdito da notificação,
quando:
1
1 - não Çforiv cufnpridas áh exigências contidas no EdkaL 9u Fia AÇa4e Registro de
.Preços;
1
II - injuseiflcadip'ente,o fornecedo.r dei ar dç.flrmar.acontratwde4rrefite'do Registro'
de Preços;
III - 'o fornèçedbf 'd&fNcausa -à rescisão administrativa de ontfatoi decorrente do
Registro de Preços.
1

-d

.

6

-

1
-\
9. RESCIÂO ONTRÀTUÀbEIJpSgAØOd ,CANCÚIAMÉI TO DO REGISTRO
9.1. A ineecução, total ou' parcial .rb c6nato -ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas na Lei, Federal nn 8.666, de 21 -de junho 'de
1993.9.2,. A rescisãd poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Contratanté nos
caso previstos na Lei Federal nã 8.666, de 21 dç junho de 1993.
9.3. Quando otorrer a recjsâo, sem que haja culpa da contratada, strá esta 'ressarcida
doá prejuízos regularmente compoyados que houver sofrido.
-- 9.4. O registro poderá ser cancelado por inidoneidade superveniente ou
compôrtamento irregular do beneflciário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das
condições do mercado.
9.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pelà
,Contratante, nas seguintes,hipóteses:
- quando se tornarem superiores aos praticados no'mercado;
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II - por razões de interesse púb1ico,devidamentéfundamentadas.
9.54. A comunicaão do cancelamento' dó preço fegistrado do fornecedor, nas
hipótses previstas neste itehi sei-á feita por escrito, juntando-sé o comprovante nq's
autos que deram origem ao Registro de-Preços.
9.5.2. Na hipótese, pesfista no inciso 1 dó item' 9.5,- antés da suspensão ou
can'cel'amento, a Contratante poØerá proceder à negociação com o fornecedor '6u
p?e'stador de serviços, visandd revisão para a redução do 'preçb registrado a Tim de
compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
9.6. O fornecedor poderá solicitar 'o
&á'rnj1
t2 , do preço -registrado, medignte
justificativa escrita, 'jor çnptivç ÍUtÕ, dec6rrifttt4ê 4tqfsuperveniente e- aceito pela
Contratante, que comprove' afnipossiinidaietempod?a&1 definitiva de cumprir as
exigências do instrumen'ob4roiát&io. =
96.1. A apreciação dó pedd&1ve ocorrer no prazo máximo de:15 (quinze) dias,
durante o qüal o bçIeficiáifõ do i'gisti Fkt
3oT-a' garântir o fornecimento da
material ou a execuçãQ.dos serviços,,, sendo que ,$'iíiao püilçá s¼er 'prorrogãdo, caso
haja necessidade dddiligência-arà complernen1s-a kMli êdopieito.
10. VINCULAÇAO AO.EbITiL'DELIClTAÇAO
Integra a presente Ata, cdrrjo se nela estivessem transcj-iis, as cláusulas e condições
estabelecidas nprocçssólicitatrio referido no preâmbUlo constaftte çl- Edital e fios
seus afikos'-4\
1

7

11. FORO
Para as questões decorrentes .deste C'ôiÇtrato, fica -eleito o )ForÕ da Oomaica- de
Conselheiro' afiete-Md; com renúncia , expressá de tjdíqür outro, por mais
/
privilegiado qfe seja. ,
— .,-,—'- '--

1

•

1.

/

de

\_E, por assim estarem de" é rdo, asinaM oresé4.termo os representantes das partes contratantes, juntamente dom as teste±üünhãÇabaixo.
C€lfrqiro Lafaiete, 26 de fevefeiro de 2018.
Ç

CONTRATANTE
Testemunhas:
CPFT'Q15-25'1. 4-1 -4 'ID
RG: MSJ.4. 55t. c141

CPF:eQ3
RG:

Rua Assjs Andrade, 40 -- Centro - donselheiro Lafaiete - dÊP 3».400-000 -
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(31) 376-810O - Teléfax 3769-8193

E-mail: camara@carnarsconselheirolafaiete.rng:gov.br - §ite: www.camaraconseIheiroIafieíe.mg.gov.br

Câmara Municipal de Conselheiro Lataiete. /
ESTADO DE MINAS GERAIS
Procésso Adiinistratfv6 na 008/2018 - CM/CONSELHEIRO LAFAÍÊT
E/MG
MODALIDADE: Pregão, Presencial n2 001/2019- TIPÕ: Menor Preço
ANEXO ÚNICO
FORNECED'OR REGISTRAbO:

SUPERMERCADO VIDIGÁL LTDA.
CNPJ: 64.200:520/0001-20
END: Rua Amazonas, nQ 512, Bairro São João Conselheiro Lafàiete -MG

Descrição dos materi4tst

7.'

Marca
•Otêre,,cf da

Preço'
Unitário

1.-Pão Francês
11,30
O,ACASA
Quantidade: 180 (cento e
2. Pão Doce, tipo cachdrro-quete
DA CA, W r E3,90
Quantidade: 140 (cento equaréiïÇãJ'
quilogramas.
1
3: Pão de batata
b4t).sÁ
16,20
Quantidade: 130 íden€oe trinta}quiYogi-amas.
4. Bolinha de pão dequçijó tràdic-ibnai'
,A tLSÃ ' --- 24;50
i.
Quantidade: 200 j'düentos)tpiiIogramas. s,
S. Bolo Tradicional
18,49
DA CASA, '
'Quantidade: 100 (cem) quilogramas.
6 Bohnhq deão de qúeijo frito
DA CASA
2*$0
Quantidade: 1S0 (cetifo e cinquenta)
. .
quilogramas.
V,. .
7 Broinha dê canjica
'2259
»Xt'ÀSA
Quantidade: 80 (oieMa) quilogramas.
.8. Queijo tip,p musàre1: lekê pasteurizadõ, sal,
KARINA
21,4»
coalho, fernento 1ácticd.,
-Quantidade: 200 (duzentôs] tiuilopmas.
9.
Queijo tipo minas: leite pdeuriído,.c1reú.
RÀRffiA.
16,98
. —r
de cálcio, coalho e sal.
Quantidade: 60 (sessenta) quilàgramas.
10.
Emadas de frango
DA CASA
27,90 '
Quantidade: 200 (duzentos) quilogramas..
11.
QUibei'rito
DA CASA
2790
Quantidade: 200 (duzentos) ,quilogramas.
12.
Quibe frito com catu'piry
DA CASA- . 2,20
Quantjdadé: 200 (duzetítos) quilogramas.
13.
Pastél a milanêsa (carne ou frango) .
DA.CASA
27,90
Quantidade: 200 (duzentos) quilograMas.
14.
DA CASA
27;90
Pastel assado (carne ou fràrigo)
Quantidade: 200 (duzentos) quilogramás.
15.
Pastel assãdd de frango com abacaxi
. DA CASA
- 27,90
Quantidade: 200 (duzentos) quilogramas.
.
1

-

Preço
Total
(R$)
2034,00
1.946,00

4

2.106,00
4.900,00
1.849,00
,13675,00

/
/ 1. 807,20
4.280,00

4-

.

1.018,80

5.5.80,00
5.580,00
5.640,00
5.580,00
$.589,00
5.580,00

Rua Assis An6raa, 540'-'Centro -"Conselheiro Lafaiete - CEP 36:400-000 (31)3769-8100 - Telefax 3769,E;mail: camara@camaraconseIheiroIafaiejemg.gov.br - STie: www.-çamaraconselheiroIafa)ete.rn,gov.bç
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Câmara 'Municipal de Conselheiro tablete
', ESTADO DE MINAS GERAIS
'Proce'so Administrátivo flQ 008/201,8.- CM/CONSELHE!ROLAFALETE/MG
MODALIDADE! Pregão Presencial na 001/2018 - TIPO:Meàor Preço

16. Pastél.couiium frito (carne ou queijo)
DA CASA
Quantidade: 200 (duzentos) quilo,granía.
17. Pastel assado Romeu & Julieta (goiabada
- DA CASA
com queijo)
Quantidàde: 200 (duzento) quilogramas.
18. Rissole de 1m.lho'
DA CASA
Quantidade: 200 (duzentos)' quilogramas.
.
19. Rissole de ca'rne
'
DA CASA
'Quantidade: 200 (duzentos) quilogramas.
'29. Pão de frios (presunto e mussafêla) '
Y ÓÂ.'CAA
Quahçidadè: 180 (cento e QéntquiINmas...
.
'.'
21. Cigarrete.
'
D'CSX
Quantidade 200 (duzehtos)'qui1ogrma'4
-22. Croquete 'de milho coni Jíjtq.e_.:-DA-CAs' 4
'mússarela
Quantidade: 209 (duzentos) qdilogramas.
'
23. Enroladinho de pr2sdnM e qijo —
ÔkQ'S4
Quattidadé: 200 (duzentos)q4i1ograp'iasE
24. Coxinhas de frahgot
j
'bACÀSÃ
Quantidade: 200 (duzen;os)qii1ógramas.
25. Coxinjns dç frango com datipir3t
'
DAtAM
Quantidace Ç1O (duzehtos) quilogramas
26. Folhado d f?ang'o DA CASA
,
Quantidade: 180 [cç)3to eitenta)igrarnas.
27. Presunto'de ôarn'e sliína é a1moura,'sem"
capa
Quantidade: 200'(düzentos)iuiIogra'mas.'

'PRË'ÇÕ T03'ÃL:;

PÍF PAF

-

Rua Msis Andrade, 540 - Centro - Conselheiro Lafalete - CEP 36.400-000 -

27,0

5.500,00

27,90

5.580,00

27,50

5.500,00

27,0'

5.500,00

27570

4.986,00

27;50'.

5.500,00

27,50 '

.

5.500,00

2,O,p

5.600,00

,27,60

5.50,00

'27f6

5.520,00

47,66

A

7

17,85

- «7 -

/

9

/ 4368,00
3.7570,00

R 120.409,00
.

(1) 3769-8100 -Teiêfax 3769- 'E-mail: camara@qamaraconsolheirolafaiete.mg.gov.br - Site: www.camaí-aconselheirolafaiet.e.mg.gov.br

