ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 273/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 134/2017
ATA Nº 006/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA E A EMPRESA
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI – ME.
Por este instrumento, de um lado O Município de Camanducaia, pessoa jurídica de Direito Público
Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº CNPJ n.º 17.935.396/0001-61, com sede à Rua Professor Francisco
Manoel do Nascimento, n.º 15, centro, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal,
Sr. Edmar Cassalho Moreira Dias, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.997.656-78 e do RG
MG 11.514.883 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça da Mantiqueira, nº 120, Vila da Mantiqueira,
nesta cidade, doravante denominada simplesmente ADMINISTRAÇÃO, e de outro lado a empresa JOSE
MARIA PEREIRA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o n° 00.840.246/0001-71, com sede na Avenida
Benjamin Elisei, 745 – Bairro Jardim Mont Serrat – Varginha/MG – CEP: 37.036-320, inscrita no CNPJ sob o
n° 00.840.246/0001-71, representado neste ato pelo Sr. José Maria Pereira, Brasileiro,
Casado,empresário, inscrito no CPF sob o n° 171.448.926-49 e RG n° M-257.111 SSP/MG, doravante
denominada simplesmente EMPRESA REGISTRADA, têm entre si justo e acertado a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, com fundamento na Lei 8.666/93 e suas alterações e em decorrência do Processo
Administrativo nº 273/2017 Pregão Presencial nº 134/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir
especificadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente ata de registro de preços tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA
LINHA E OU GENUÍNAS NOVAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS, para manutenção
da frota municipal, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital PREGÃO PRESENCIAL
N.º 134/2017 e seus anexos e a proposta da empresa registrada correspondente à linha conforme abaixo
especificado:
Item

Descrição do Item

Desconto

CATALOGO DE PECAS IVECO CARGA
12.

CATALOGO DE PECAS IVECO DE ACORDO COM
DESCRICAO OFICIAL DA MONTADORA (VEICULO MAQUINA)

50 %

"PECAS ORIGINAIS"
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
Regime de execução indireta por lote.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
A Administração estima que eventualmente pagará à empresa registrada o valor de R$ 50.000,00
(Cinquenta mil reais), correndo a despesa à conta da dotação orçamentária especificada na Cláusula Sexta,
vinculada ao orçamento correspondente.
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Parágrafo Único - O preço proposto e ora registrado inclui todas as despesas com tributos, encargos
sociais e trabalhistas, materiais para execução do objeto, uniformes e transportes de seus empregados. A
empresa registrada responsabilizar-se-á, inteiramente, por todas as obrigações trabalhistas,
previdenciárias e fiscais, decorrentes ou relacionadas com os produtos ora registrados e quaisquer outras
despesas que incidam sobre o objeto registrado.
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
Conforme emissão de nota fiscal, ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual, a empresa
registrada protocolizará junto a Administração Nota Fiscal que, após a devida atestação e regular
liquidação, será objeto de pagamento a ser processado no prazo de até 05 (cinco) dias após o
recebimento definitivo dos produtos.
§1º Para que seja efetivado o pagamento deverá ser verificada a manutenção das condições de
habilitação da empresa registrada, notadamente no tocante a regularidade perante a Fazenda, INSS e
FGTS;
§2º Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da
despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a empresa registrada providencie as
medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Administração.
CLÁUSULA QUINTA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
Não será aplicado reequilíbrio aos percentuais ofertados em licitação, caso haja a vigência de nova tabela
será aplicado o valor desta, com os descontos ofertados no certame.
CLÁUSULA SEXTA - DA DESPESA
A despesa será imputada à conta do crédito consignado no orçamento da Administração, enquadrando-se
segundo a natureza, tendo a seguinte classificação funcional - programática e fonte de recursos.
As dotações orçamentárias serão indicadas no momento da compra, visto que a ata de registro de preços
e o contrato de expectativa de fornecimento abrangem todos os entes da Administração e não geram a
obrigação de aquisição dos itens licitados.
FICHA: 560 020602 2645100172.172 339030
Poderão ser acrescidas outras fichas orçamentárias com saldo.
Parágrafo único – Para os exercícios seguintes a despesa correrá por conta das dotações orçamentárias
consignadas nos orçamentos futuros.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA / EXECUÇÃO
A presente ata de registro de preços será executado sob o regime de execução indireta por lote, entrando
em vigor na data de sua assinatura com validade de 12(doze) meses desta.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
§ 1º. A rescisão da ata de registro de preços poderá ser:
I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;
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II - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.
III - A inexecução total ou parcial da ata de registro de preços enseja a sua rescisão pela Administração,
com as consequências previstas na Cláusula Décima Primeira.
§ 2º. Constituem motivos para rescisão os previstos no art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93.
§ 3º. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da
empresa registrada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando houver
sofrido.
§ 4º. A rescisão de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a
IV, ambos da Lei Federal n. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO
Nos casos de rescisão previstos nesta ata de registro de preços, a Administração adotará as seguintes
providências:
I - assunção imediata do objeto da ata de registro de preços, no estado e local que se encontrar;
II - retenção dos créditos decorrentes da ata de registro de preços, até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
§ 1º. No caso de atraso injustificado na execução do contrato/ata de registro de preços ou de sua
inexecução, parcial, o Contratante reserva-se o direito de rescindir o contrato/ata de registro de preços e
aplicar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato/ata de registro de preços, quanto a
inexecução total do contrato/ata de registro de preços será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato/ata de registro de preços , além das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei
Federal nº 8666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 10520/02; quais sejam:1
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição;
c) Multa de 10% do valor total do contrato/ata de registro de preços pela rescisão unilateral;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior;

1

Entende-se por inexecução parcial do contrato todo o descumprimento que gere atraso ou prejuízo na
entrega dos bens; o não cumprimento de parcela contratada; entregar de forma errada de um dos itens
contratados ou de parte do contrato ou ordem de fornecimento, descumprimentos de obrigações acessórias.
Entende-se por descumprimento total do contrato a não entrega total dos produtos constatastes na ordem
fornecimento; o abandono das obrigações, mesmo que já iniciados; a entrega total de forma diversa do
solicitado no edital; o descumprimento das obrigações previstas em contrato.
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1) Recusa em assinar o contrato/ata de registro de preços ou retirar o instrumento equivalente, multa de
até 10% (dez por cento) do valor do objeto;
2) Entrega de material ou produto em desacordo com as especificações, alterações de qualidade,
Quantidade, rendimento, multa de até 5% (cinco por cento) do valor do contrato/ata de registro de
preços;
A Licitante contratada ficará sujeita às penalidades previstas na Lei, pela inexecução total ou parcial de
cada ajuste e a Administração poderá aplicar, às detentoras da Ata, as seguintes penalidades, sem
prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:
3) O atraso injustificado na entrega dos produtos licitados após o prazo preestabelecido no Edital e os
demais descumprimentos contratuais sujeitarão o contratado às multas, na forma estabelecida a seguir:
a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o máximo de 05 (cinco) dias, calculado sobre o valor da
Ordem de Fornecimento em atraso;
b) 2% (dois por cento) a partir do 06º (sexto) dia, até o 10º (décimo) dia de atraso calculado sobre o valor
da Ordem de Fornecimento ordem de fornecimento em atraso, sendo considerada inexecução parcial do
contrato/ata de registro de preços.
c) Multa de 10% (dez por cento) por atraso a partir do 11 º dias após o prazo previsto para a entrega,
calculado sobre o valor da Ordem de Fornecimento em atraso, podendo ser rescindido o contrato/ata de
registro de preços;
d) Multa de 2% (dois) por cento sobre o valor da ordem de fornecimento, pelos produtos entregues
modificações não autorizadas, que não atendam as descrições determinadas no instrumento
convocatório, pela recusa da contratada em efetuar as entregas, pela entrega em local diverso do
estabelecido na ordem de fornecimento para a entrega, pela recusa ou atraso em substituir o produto
que apresente defeito ou não atenda as descrições do edital.
e) Havendo a entrega de produtos impróprios para consumo ou com defeitos ou vício redibitório; fora do
prazo de validade ou de garantia será aplicada multa no valor de 1% (um por cento) do valor do
contrato/ata de registro de preços, caso seja reiterada a conduta, será aberto processo Administrativo e
rescindido a Ata de Registro de Preços ou o contrato/ata de registro de preços com aplicação de multa no
valor de 10% (dez por cento) do valor do contrato/ata de registro de preços.
f) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato/ata de registro de preços por descumprimento
de obrigação contratual ou condição de estabelecida no instrumento convocatório, pela negativa ou
atraso na entrega ou assinatura de documentos ou informações relacionados ao contrato/ata de registro
de preços.
g) multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo atraso na entrega do orçamento prévio, ou pela sua entrega
com itens, códigos e valores divergentes.
Parágrafo Único: a aplicação da sanção prevista na alínea “a” a “f”, não prejudica a incidência cumulativa
das penalidades das alíneas “g” e “h”, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de
reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de
eventuais cotas mensais, expressamente previstas facultadas a defesa prévia do interessado, no prazo de
10 (dez) dias úteis.
4 - As sanções anteriormente previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme disposto em
Lei, respeitado o contraditório e a ampla defesa.
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5 - Tudo o que for fornecido ou executado incorretamente deverá ser substituído ou refeito, na
especificação correta, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação de multa e demais
penalidades.
6 - Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, atualizado, deverá ser
pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição “à vista”. Na ocorrência do não pagamento,
o valor gerará título da dívida ativa do município e será cobrado judicialmente.
7 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
8 - O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da licitante
apenada. Não havendo pagamento pela empresa, As multas devidas serão descontadas do pagamento
eventualmente devido pela Administração ou, quando for o caso, serão inscritas como dívida ativa,
sujeitando-se a devedora ao processo judicial de execução.
9 - Serão aplicadas todas as disposições constantes no edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
Constituem obrigações da Administração, em especial:
I. Receber o objeto da ata de registro de preços, através do setor competente nos termos da Cláusula
Décima Quarta;
II. Efetuar o pagamento do objeto desta ata de registro de preços, nos termos do item XII deste Edital
mediante Nota Fiscal devidamente atestada.
III. Prestar todos os esclarecimentos necessários para a execução do objeto.
VI. Notificara a empresa sobre qualquer intercorrência na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA REGISTRADA
Constituem obrigações da Administração, em especial:
I.
A execução do objeto contratados, conforme solicitação da Secretaria requisitante, obedecendo
aos critérios detalhados no Anexo I – Termo de Referência, em total conformidade com o Edital e seus
Anexos.
II.

São condições de execução do contrato:

1 - O prazo para entrega das peças será de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento pelo
fornecedor da ordem de fornecimento enviada por e-mail nos casos de peças para veículos que estejam
quebrados ou peças essenciais para o funcionamento do veículo e o prazo de 05 (cinco) dias contados do
recebimento pelo fornecedor da ordem de fornecimento enviada por e-mail para os casos em que os
veículos não estejam quebrados, peças para ficar em estoque no almoxarifado para uso posterior do setor
de frotas e as peças não sejam essências para o uso dos veículos .
O prazo para entrega das peças será de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento pelo
fornecedor da ordem de fornecimento enviada por e-mail nos casos de peças para veículos que estejam
quebrados ou peças essenciais para o funcionamento do veículo e o prazo de 05 (cinco) dias contados
do recebimento pelo fornecedor da ordem de fornecimento enviada por e-mail para os casos em que os
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veículos não estejam quebrados, peças para ficar em estoque no almoxarifado para uso posterior do
setor de frotas e as peças não sejam essências para o uso dos veículos.2
a) No momento do envio da ordem de fornecimento por e-mail, o município irá informar a
empresa no corpo do e-mail sobre o prazo em que as peças deverão ser entregues.
b) A empresa receberá o pedido de orçamento prévio enviado pelo setor de frotas, das peças que
serão emitidas as ordens de fornecimento, para codificar as peças solicitadas, conforme
veículo, maraca, modelo e ano, passando os respectivos preços constantes nas tabelas e os
descontos.
c) A empresa terá o prazo d 48 (quarenta e oito) horas para fazer esse orçamento e devolver ao
município, a contar do envio de e-mail com a listagem enviada pelo setor de frotas.
d) Recebido o orçamento o município encaminhará os pedidos a empresa contratada para realizar
a conferência dos códigos, valores e descontos, verificando se o que foi informado pela
empresa está correto. Essa conferência será feita no prazo de 24 horas.3
e) Devolvido ao município, o setor de frotas encaminhará ao setor de licitação para a emissão das
ordens de fornecimento, que será enviada a empresa, passando a contar o prazo de entrega.
f)

Para os lotes 01, 11 E 13 a licitante vencedora deverá anexar orçamento de uma concessionária
da marca para comprovação dos preços apresentados, no prazo de 48 horas após solicitado o
orçamento prévios, onde os descontes serão aplicados em cima deste orçamento, podendo a
prefeitura impugnar os orçamentos caso superfaturados, com novos orçamentos .

2 – O local da entrega é na Garagem Municipal, localizada na Rua Líbero Badaró, sendo as despesas e
responsabilidade pelo transporte de responsabilidade exclusiva do licitante e sem custos adicionais ao
Município.
3 Diante do descumprimento do item anterior, o Almoxarifado poderá devolver a mercadoria em
desacordo ou retê-la, e proceder à devolução na Nota Fiscal à Contratada, para a devida complementação
da entrega e competente substituição da Nota Fiscal.
4 – As peças referentes a cada pedido serão recebidas provisoriamente, para efeito de posterior
verificação da conformidade do produto com a especificação e definitivamente, após a verificação da
qualidade e quantidade do objeto e conseqüente aceitação. 5 - Não será aceita proposta com valor
mínimo de faturamento, ou com frete por conta da Prefeitura Municipal de Camanducaia.
6 - Não serão aceitas peças e/ou acessórios recondicionados ou genéricos.
7 - A empresa vencedora do certame deverá oferecer garantia da qualidade das peças fornecidas, de no
mínimo 06 (seis) meses ou as mesmas condições de garantia previstas pela fábrica, durante a vigência do
contrato ou mesmo após o seu término, sendo que o a contagem dos dias se iniciará a partir da data de
emissão da nota fiscal.

2

O prazo para a entrega contará apenas da emissão da ordem de fornecimento, contudo a empresa terá
conhecimento dos itens solicitados com pelo menos 3 a 5 dias de antecedência, considerando o prazo entre a o
envio de orçamento as empresas e a emissão da ordem de fornecimento. Assim a empresa conhecendo os
prazos de entrega poderá adiantar os pedidos, não havendo que se falar em prazo inexequível para a entrega.
3
O município poderá alterar os códigos para o correto, conforme apontado pela empresa contrata, cabendo a
empresa entregar o constante na ordem de fornecimento.
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7.1 – Peças Originais – significa componentes confeccionados pelo fabricante, aprovados pela montadora
e distribuídos no mercado para serem comercializados.
7.2 - Peças Genuínas – significa componente confeccionado pela montadora e distribuídos em suas
concessionárias, a fim de serem comercializados.
7.3 – Fabricante – significa empresa que fabrica peças.
7.4 – Montadora – significa empresa que fabrica veículo ou equipamento.
7.5 - Todas as peças e acessórios a serem fornecidos pela CONTRATADA e destinados aos veículos da
CONTRATANTE devem ser obrigatoriamente novos, originais, com controle de qualidade constando de
carimbo com o logotipo do fabricante do veículo.
8- Em caso de irregularidades, a contratada deverá substituir, mediante notificação, no prazo de 01 (um)
dia útil, no total ou em parte, o objeto da licitação quando não obedecer às condições de qualidade ou
estiver em desacordo com o exigido.
9- A marca das Peças e acessórios deverá estar indicada no próprio produto ou em sua embalagem, os
produtos entregues sem identificação de marca/fabricante serão devolvidos no momento da entrega.
10- O aceite/aprovação das peças e acessórios pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do(s)
fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade das peças e acessórios verificadas posteriormente,
garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90.
11- No caso das peças e seus conjuntos entregues serem incompatíveis com as do fabricante dos veículos
deverão ser trocadas pela contratada sem ônus para a contratante, num prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas contados da solicitação/notificação, o mesmo prazo estendendo-se para a troca no caso de
defeitos de fabricação.
II. Manter durante toda a execução da obrigação, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em especial no tocante a
regularidade perante a Fazenda, INSS e FGTS;
III. Paralisar, por determinação do Município de Camanducaia, a execução do objeto que não esteja de
acordo com edital e seus anexos;
IV. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas decorrentes da execução da ata de registro de preços e,
ainda, por todos os danos e prejuízos que causar a seus funcionários ou a terceiros em virtude de
execução do presente;
V - Cumprir orientação do órgão fiscalizador e/ou do executor da ata de registro de preços;
VI - Ressarcir a Administração quaisquer danos ou prejuízos causados em decorrência da execução do
objeto;
VIII- Apresentar relação das pessoas credenciadas à execução do objeto, a qual deverá ser controlada
pelo executor da ata de registro de preços e/ou pelo órgão fiscalizador.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
Fica responsável pela gestão e fiscalização do contrato o servidor designado:
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O ocupante do Cargo Gestor de Frotas, no momento sendo preenchido pelo servidor Luiz Claudio
Siqueira, Matrícula 5648.
É responsabilidade do servidor acima designado comunicar ao setor de compras e licitações qualquer
descumprimento de cláusula contratual ou padrão de qualidade, sob pena de incorrer as
responsabilidades pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO
O recebimento do objeto desta ata de registro de preços será efetuado mediante recibo, definitivamente,
referente à parcela da obrigação contratual cumprida.
Parágrafo Único - A Administração rejeitará execuções do objeto em desacordo com as especificações,
cabendo à empresa registrada o ônus decorrente da rejeição, incluindo prazos e despesas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de solucionar o
impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma destas, tendo por base o que dispõem a Lei nº 8.666/93, e
demais legislações vigentes aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO
O teor do Edital e seus anexos, na modalidade Pregão Presencial nº 134/2017 e a proposta da empresa
registrada são partes integrantes desta Ata de registro de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
§ 1º. A EMPRESA REGISTRADA se obriga ao cumprimento integral do objeto desta ata de registro de
preços, pelo preço e nas condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por
despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua proposta quer seja por erro ou omissão.
§ 2º A EMPRESA REGISTRADA deverá adotar todas as medidas, precauções e cuidados necessários, de
modo a evitar eventuais danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, seja por ato ou
omissão de seus empregados, prepostos ou assemelhados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
da ata de registro de preços.
§ 3º. Sob pena de a ata de registro de preços ser considerado rescindido unilateralmente, é defeso à
EMPRESA REGISTRADA:
I. A execução do objeto por meio de associação ou de subcontratação, salvo solicitação devidamente
justificada por escrito e expressamente autorizada pela administração;
II. Transferir, no todo ou em parte, a ata de registro de preços ou obrigações dele originárias, salvo
solicitação devidamente justificada por escrito e expressamente autorizada pela administração;
§ 4º. Eventual operação de transformação societária, fusão, cisão ou incorporação no decorrer da
vigência contratual, deverá ser submetida à apreciação da Administração com antecedência de, no
mínimo, 30 (trinta) dias, para verificação de implicações no objeta empresa registrada.
§ 5º. Se, no decorrer da execução da ata de registro de preços, surgirem eventos ou características
relevantes que possam vir a afetar o objeto do presente, deverá a EMPRESA REGISTRADA comunicar
expressamente a Administração acerca do ocorrido;

Setor de Compras e Licitações
licitacao@camanducaia.mg.gov.br
Rua Professor Francisco Manoel do Nascimento, 15 - Camanducaia – MG
CEP 37650 000 - Telefone 35 3433 1323
CNPJ/MF 17.935.396/0001-61

8

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Camanducaia, para dirimir eventuais dúvidas relativas ao cumprimento
deste pacto.
E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente Ata de registro de preços, do qual extraíram-se
03 (três) vias, para um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes e
pelas testemunhas abaixo.
Camanducaia, 02 de Janeiro de 2018.
_______________________________________
O MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA
Edmar Cassalho Moreira Dias
Prefeito Municipal
_______________________________________
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI – ME
José Maria Pereira
TESTEMUNHAS:
PRISCILA DA SILVA WOLHERS
CPF nº 082.138.736-70
RG MG nº 13.422.672 SSP/MG

IARA CAROLINE F. CARVALHO
CPF nº 083.868.056-92
RG nº 8.933.061 SSP/MG

GESTOR DO CONTRATO:

Luiz Claudio Siqueira
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