PREFEITURA DE TAIOBEIRAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E MATERIAIS
Setor de Compras

Ata de Registro de Preços Nº 000027/2020

Aos 23 dias de março de 2020, autorizado pelos autos do Processo Licitatório nº 000031/2020 ,
Pregão Presencial Nº 000015/2020, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, nº 000027/2020,
de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal
10.520/2002 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento
obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora:
1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: R.R COM. DE MERCADORIAS
LTDA, situada a RUA DONERIO PEREIRA DA SILVA, 525 - RAQUEL - SALINAS - MG - CEP: 39560000, CNPJ nº
32.263.288/0001-83, representado por RONY ARLEM DIAS CORREA CPF: 039.794.246-00, Identidade nº
MG-11.073.498, residente na RUA DONERIO PEREIRA DA SILVA, 594 - RAQUEL - SALINAS - MG - CEP:
39560000, à saber:

Item

Especificação

Quantidade

Unid

Marca

Preço Unitário

Valor Total

IN
NATURA

3,440

12.040,000

000007 BATATA INGLESA COMUM escovada; com diametro
equatorial acima de 70mm, grande e uniforme; não
apresentar os defeitos aparente como:
esverdeamento, arroxeamento, broteamento,
rachadura, podridão e defeitos internos; como
coração oco, negro e mancha de chocolate; deve
estar isenta de excesso de substancias terrosas,
sujidades; corpos estranhos aderidos a superficie
externa, devendo ser entregue em embalagem
aberta, sub multipla de 1,00x1x20m, em pocote,
contendo identificação do produto e peso.

3.500,000

KILO

000017 CREME DE MILHO. fabricado a partir das matérias
primas sãs e limpas produto obtido pela moagem do
grão de milho desgerminado ou não livre de matéria
terrosa, parasitas, lavras e detritos de animais e
vegetais não podendo estar fermentado e rançoso
e ter no máximo 15% p/p de umidade pct. com 500g.
prazo de validade a partir da data de entrega.
000022 FRANGO ABATIDO . frango abatido, sem tempero,
congelado, com adição de água de no máximo 6%,
aspecto próprio, não amolecido e nem pegojoso,
cor própria e sem manchas esverdeadas, cheiro
próprio, com ausência de sujidades, parasitas e
larvas. embagem em saco de polietileno,
transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente,
que garanta a integridade do produto até o momento
do consumo, contento pacotes por unidade
acondicionadas em caixas de papelão. deverá
constar na embalagem dados de identificação,
procedencia, data de validade, quantidade do
produto, nº do registro, com prazo de validade
mínima de 30 dias a partir da data de entrega.
000030 MACA FUJI NACIONAL DE PRIMEIRA . apresentando
tamanho, cor e conformação uniformes; devendo
ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta
e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte; acondicionada em caixa de
papelão ondulado (480x310x260)mm

1.000,000

PC

PACHA

1,090

1.090,000

15.000,000

KG

FERREIRA

7,770

116.550,000

5.000,000

KG

IN
NATURA

5,950

29.750,000

5.000,000

DZ

IN
NATURA

5,090

25.450,000

000036 OVOS BRANCOS TIPO A sem rachaduras, tamanho
médio, com peso de aproximadamente 50 gramas.
embalagem de laminas de papelão forte, inodoros e
secos, em caixilos ou divisórios celulares para 30
unidade, com certificação.
Nº Itens 5

184.880,00
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