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Ata de Registro de Preços – 002/2019 

REGISTRO DE PREÇO contratação de empresa especializada na confecção de uniformes, camisas e bolsas, destinados a 
atender diversas Secretarias deste Município de Touros/RN, e aquisição de material de consumo (botas de EPI, sapatilhas de 
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PREFEITURA DE TOUROS/RN 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

N.º 002/2019 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN, com sede na Praça Bom Jesus dos Navegantes, 
28, Centro, na cidade de Touros, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.234.155/0001-02, neste ato 
representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Francisco de Assis Pinheiro de Andrade, 
inscrito(a) no CPF sob o nº 222.430.384-04, portador(a) da Carteira de Identidade nº 403.510 – 
SSP/RN, O Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.234.155/0002-85, neste 
ato representado pela Excelentíssima Senhora Gestora do Fundo, Ivanizia Maria Alves Duarte, 
inscrita no CPF sob o nº 597.370.004-63, portador(a) da Carteira de Identidade nº 907.870 – 
SSP/RN, O Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
14.779.349/0001-88, neste ato representado pela Excelentíssima Senhora Gestora do Fundo, 
Telma Maria de Araújo Bezerra de Castro, inscrita no CPF sob o nº 011.932.374-59, portadora da 
Carteira de Identidade nº 1.755.345 – SSP/RN, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 023/2018, 
homologada em 07/01/2019, processo administrativo n.º 676/2018, RESOLVE registrar os preços 
da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e no Decreto Municipal nº 017 de 2017, 
e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de 

empresa especializada na confecção de uniformes, camisas e bolsas, destinados a atender 

diversas Secretarias deste Município de Touros/RN, e aquisição de material de consumo (botas 

de EPI, sapatilhas de balé, uniforme para balé), especificado(s) no(s) itens do Termo de 

Referência, anexo I do edital de Pregão nº 023/2018, que é parte integrante desta Ata, assim 

como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Fornecedor: S M FERREIRA SERVIÇOS E COMERCIO 

CNPJ/MF nº 29.979.149/0001-46 TEL: (84) 9.8888-5197 

END: Rua Trajano de Morais, 2778, Potengi, Natal/RN – CEP 59.110-060 

REPRESENTANTE LEGAL: Sandra Maria da Silva Ferreira 

RG: 1.300.342 – SSP/RN CPF/MF nº 030.277.424-69 

GRUPO 1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND MARCA TAMANHO QUANTIDADE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

01 

Camisa (manga curta) 

com Proteção UVA e UVB, 
de tecidos c/ 67% 
Poliéster e 33% Viscose, 
na Cor Azul Maitê. 
Tamanho: P  

UND SM P 10 R$ 74,00 R$ 740,00 
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02 

Camisa (manga curta) 

com Proteção UVA e UVB, 
de tecidos c/ 67% 
Poliéster e 33% Viscose, 
na Cor Azul Maitê. 
Tamanho: M 

UND SM M 22 R$ 74,00 R$ 1.628,00 

03 

Camisa (manga curta) 

com Proteção UVA e UVB, 
de tecidos c/ 67% 
Poliéster e 33% Viscose, 
na Cor Azul Maitê. 
Tamanho: G  

UND SM G 20 R$ 74,00 R$ 1.480,00 

04 

Camisa (manga curta) 

com Proteção UVA e UVB, 
de tecidos c/ 67% 
Poliéster e 33% Viscose, 
na Cor Azul Maitê. 
Tamanho: GG  

UND SM GG 20 R$ 74,00 R$ 1.480,00 

05 

Camisa (manga curta) 

com Proteção UVA e UVB, 
de tecidos c/ 67% 
Poliéster e 33% Viscose, 
na Cor Azul Maitê. 
Tamanho: XGG 

UND SM XGG 08 R$ 74,00 R$ 592,00 

06 

Camisa (manga longa) 

com Proteção UVA e UVB, 
de tecidos c/ 67% 
Poliéster e 33% Viscose, 
na Cor Azul Maitê. 
Tamanho: P 

UND SM P 10 R$ 88,00 R$ 880,00 

07 

Camisa (manga longa) 

com Proteção UVA e UVB, 
de tecidos c/ 67% 
Poliéster e 33% Viscose, 
na Cor Azul Maitê. 
Tamanho: M 

UND SM M 22 R$ 88,00 R$ 1.936,00 

08 

Camisa (manga longa) 

com Proteção UVA e UVB, 
de tecidos c/ 67% 
Poliéster e 33% Viscose, 
na Cor Azul Maitê. 
Tamanho: G 

UND SM G 20 R$ 88,00 R$ 1.760,00 

09 

Camisa (manga longa) 

com Proteção UVA e UVB, 
de tecidos c/ 67% 
Poliéster e 33% Viscose, 
na Cor Azul Maitê. 
Tamanho: GG 

UND SM GG 20 R$ 88,00 R$ 1.760,00 

10 

Camisa (manga longa) 

com Proteção UVA e UVB, 
de tecidos c/ 67% 
Poliéster e 33% Viscose, 
na Cor Azul Maitê. 
Tamanho: XGG 

UND SM XGG 08 R$ 89,00 R$ 712,00 

11 

Calça Jeans Feminina: 
produzida em tecido 98% 
algodão e 2% elastano, 
com cós anatômico 2 fitas 
e 5 cm de largura com 
cinco presilhas, duas 

UND SM 38 10 R$ 140,00 R$ 1.400,00 
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costuras rebatidas entre 
pernas, 1 costura lateral 
até a altura do bolso da 
frente, dois bolsos 
traseiros chapados e 
rebatidos com dois 
pespontos, frente com 
dois bolsos básicos e um 
relógio, ambos com dois 
pespontos. 

12 

Calça Jeans Feminina: 
produzida em tecido 98% 
algodão e 2% elastano, 
com cós anatômico 2 fitas 
e 5 cm de largura com 
cinco presilhas, duas 
costuras rebatidas entre 
pernas, 1 costura lateral 
até a altura do bolso da 
frente, dois bolsos 
traseiros chapados e 
rebatidos com dois 
pespontos, frente com 
dois bolsos básicos e um 
relógio, ambos com dois 
pespontos. 

UND SM 40 12 R$ 140,00 R$ 1.680,00 

13 

Calça Jeans Feminina: 
produzida em tecido 98% 
algodão e 2% elastano, 
com cós anatômico 2 fitas 
e 5 cm de largura com 
cinco presilhas, duas 
costuras rebatidas entre 
pernas, 1 costura lateral 
até a altura do bolso da 
frente, dois bolsos 
traseiros chapados e 
rebatidos com dois 
pespontos, frente com 
dois bolsos básicos e um 
relógio, ambos com dois 
pespontos. 

UND SM 42 15 R$ 140,00 R$ 2.100,00 

14 

Calça Jeans Feminina: 
produzida em tecido 98% 
algodão e 2% elastano, 
com cós anatômico 2 fitas 
e 5 cm de largura com 
cinco presilhas, duas 
costuras rebatidas entre 
pernas, 1 costura lateral 
até a altura do bolso da 
frente, dois bolsos 
traseiros chapados e 
rebatidos com dois 
pespontos, frente com 
dois bolsos básicos e um 
relógio, ambos com dois 
pespontos. 

UND SM 44 15 R$ 140,00 R$ 2.100,00 

15 
Calça Jeans Feminina: 
produzida em tecido 98% 
algodão e 2% elastano, 

UND SM 46 08 R$ 143,00 R$ 1.144,00 
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com cós anatômico 2 fitas 
e 5 cm de largura com 
cinco presilhas, duas 
costuras rebatidas entre 
pernas, 1 costura lateral 
até a altura do bolso da 
frente, dois bolsos 
traseiros chapados e 
rebatidos com dois 
pespontos, frente com 
dois bolsos básicos e um 
relógio, ambos com dois 
pespontos. 

16 

Calça Jeans Feminina: 
produzida em tecido 98% 
algodão e 2% elastano, 
com cós anatômico 2 fitas 
e 5 cm de largura com 
cinco presilhas, duas 
costuras rebatidas entre 
pernas, 1 costura lateral 
até a altura do bolso da 
frente, dois bolsos 
traseiros chapados e 
rebatidos com dois 
pespontos, frente com 
dois bolsos básicos e um 
relógio, ambos com dois 
pespontos. 

UND SM 48 03 R$ 143,00 R$ 429,00 

17 

Calça Jeans Feminina: 
produzida em tecido 98% 
algodão e 2% elastano, 
com cós anatômico 2 fitas 
e 5 cm de largura com 
cinco presilhas, duas 
costuras rebatidas entre 
pernas, 1 costura lateral 
até a altura do bolso da 
frente, dois bolsos 
traseiros chapados e 
rebatidos com dois 
pespontos, frente com 
dois bolsos básicos e um 
relógio, ambos com dois 
pespontos. 

UND SM 60 04 R$ 145,00 R$ 580,00 

18 

Calça jeans masculina, 
reta, produzida em tecido 
98% algodão e 2% 
elastano, conforme 
especificado acima. 
Tecido Índigo Blue 
apresentando 
acabamento pré lavado 
(amaciado), básica, com 
dois pespontos entre 
pernas e um pesponto 
lateral até a altura do 
bolso da frente. Cós reto 1 
(uma) fita, dois bolsos 
traseiros chapados 
rebatidos com dois 

UND SM 42 06 R$ 160,00 R$ 960,00 
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pespontos e dois bolsos 
básicos frontais e 1 (um) 
relógio ambos com dois 
pespontos. 

19 

Calça jeans masculina, 
reta, produzida em tecido 
98% algodão e 2% 
elastano, conforme 
especificado acima. 
Tecido Índigo Blue 
apresentando 
acabamento pré lavado 
(amaciado), básica, com 
dois pespontos entre 
pernas e um pesponto 
lateral até a altura do 
bolso da frente. Cós reto 1 
(uma) fita, dois bolsos 
traseiros chapados 
rebatidos com dois 
pespontos e dois bolsos 
básicos frontais e 1 (um) 
relógio ambos com dois 
pespontos. 

UND SM 44 03 R$ 160,00 R$ 480,00 

20 

Calça jeans masculina, 
reta, produzida em tecido 
98% algodão e 2% 
elastano, conforme 
especificado acima. 
Tecido Índigo Blue 
apresentando 
acabamento pré lavado 
(amaciado), básica, com 
dois pespontos entre 
pernas e um pesponto 
lateral até a altura do 
bolso da frente. Cós reto 1 
(uma) fita, dois bolsos 
traseiros chapados 
rebatidos com dois 
pespontos e dois bolsos 
básicos frontais e 1 (um) 
relógio ambos com dois 
pespontos. 

UND SM 38 03 R$ 160,00 R$ 480,00 

21 

Boné Personalizado com 

Slogan do Município e 
Siglas do Programa de 
Agente Comunitário de 
Saúde – ACS, Cor Azul 
Natiê, confeccionado em 
tecido brim 100% algodão, 
aba frontal de polietileno 
revestida de tecido, 
regulagem traseira em 
elástico ou plástico 
através de encaixe de 
pinos. opção de reforço 
com debrum em tecido ou 
couro na extremidade da 
aba.  

UND SM M 80 R$ 40,00 R$ 3.200,00 
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22 

BOLSA TIPO MOCHILA 

com 40 cm de altura por 
29 cm de largura e 12 cm 
de profundidade, 
confeccionado em nylon 
“RIP STOP”, 
impermeável, na cor azul 
Natiê, com tiras de 
compressão nas laterais, 
alças anatômicas, tira 
peitoral e compartimento 
acolchoado para região 
dorsal. Dois 
compartimentos principais 
e um compartimento 
auxiliar, além de bolsos 
laterais em tela para 
carregar garrafa de água. 
Tecido revestido 
internamente com 
poliuretano, resistente à 
água. Com 
personalização de 
logotipos bordados. 
Logotipos: Brasão da 
Prefeitura Municipal de 
Touros e Siglas do 
Programa de Agente 
Comunitário de Saúde – 
ACS. 

UND SM G 80 R$ 190,00 R$ 15.200,00 

23 

CAMISETA DE 
ALGODÃO BRANCA – 
manga curta, na cor 
branca, 100% algodão, 
gramatura de 160g/m2, 
variação =/- 5%, fio 3/1, 
gola ribama de 2cm de 
largura com 97% algodão 
e 3% elastano, 
logomarcas pintadas em 
silkscream em policromia, 
tamanho: P 

UND SM P 500 R$ 50,00 R$ 25.000,00 

24 

CAMISETA DE 
ALGODÃO BRANCA – 
manga curta, na cor 
branca, 100% algodão, 
gramatura de 160g/m2, 
variação =/- 5%, fio 3/1, 
gola ribama de 2cm de 
largura com 97% algodão 
e 3% elastano, 
logomarcas pintadas em 
silkscream em policromia, 
tamanho: M 

UND SM M 500 R$ 50,00 R$ 25.000,00 

25 

CAMISETA DE 
ALGODÃO BRANCA – 
manga curta, na cor 
branca, 100% algodão, 
gramatura de 160g/m2, 
variação =/- 5%, fio 3/1, 
gola ribama de 2cm de 

UND SM G 500 R$ 50,00 R$ 25.000,00 
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largura com 97% algodão 
e 3% elastano, 
logomarcas pintadas em 
silkscream em policromia, 
tamanho: G 

26 

CAMISETA DE 
ALGODÃO BRANCA – 
manga curta, na cor 
branca, 100% algodão, 
gramatura de 160g/m2, 
variação =/- 5%, fio 3/1, 
gola ribama de 2cm de 
largura com 97% algodão 
e 3% elastano, 
logomarcas pintadas em 
silkscream em policromia, 
tamanho: GG 

UND SM GG 300 R$ 50,00 R$ 15.000,00 

27 
Camiseta Tipo Pólo. 
Tecido: Pólo. Cor: Azul 

UND SM P 04 R$ 55,00 R$ 220,00 

28 
Camiseta Tipo Pólo. 
Tecido: Pólo. Cor: Azul 

UND SM G 02 R$ 55,00 R$ 110,00 

29 
Camiseta Tipo Pólo. 
Tecido: Pólo. Cor: Branca 

UND SM P 04 R$ 55,00 R$ 220,00 

30 
Camiseta Tipo Pólo. 
Tecido: Pólo. Cor: Branca 

UND SM G 02 R$ 55,00 R$ 110,00 

31 

Bonés estilo padrão, com 
corpo branco e aba azul. 
Tecido tipo brim, com forro 
de algodão e botão na 
superfície. Estampa: 
Slogan do Programa 
Criança Feliz na parte 
frontal e slogans da 
Prefeitura Municipal, 
Governo do Estado e 
Governo Federal e MDS 
nas laterais.  

UND SM Único 06 R$ 40,00 R$ 240,00 

GRUPO 2 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND MARCA TAMANHO QUANTIDADE VALOR UNT. VALOR TOTAL 

32 

Bota de Segurança para 
uso ocupacional com 
fechamento por atacador, 
confeccionada em 
vaqueta nobuck, língua-
fole e colarinho em 
camurça acolchoado, forro 
interno na gáspea não 
tecido e forro do cano em 
sanitec dublado com 
manta de não tecido com 
tratamento 
antimicrobiano, ilhoses de 
gancho, biqueira plástica, 
palmilha de montagem 
não tecido, solado injeção 
direta bidensidade bicolor 
e sobrepalmilha 
antimicrobiana 

PAR CRIVAL 35 02 R$ 170,00 R$ 340,00 

33 
Bota de Segurança para 
uso ocupacional com 

PAR CRIVAL 36 03 R$ 170,00 R$ 510,00 
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fechamento por atacador, 
confeccionada em 
vaqueta nobuck, língua-
fole e colarinho em 
camurça acolchoado, forro 
interno na gáspea não 
tecido e forro do cano em 
sanitec dublado com 
manta de não tecido com 
tratamento 
antimicrobiano, ilhoses de 
gancho, biqueira plástica, 
palmilha de montagem 
não tecido, solado injeção 
direta bidensidade bicolor 
e sobrepalmilha 
antimicrobiana 

34 

Bota de Segurança para 
uso ocupacional com 
fechamento por atacador, 
confeccionada em 
vaqueta nobuck, língua-
fole e colarinho em 
camurça acolchoado, forro 
interno na gáspea não 
tecido e forro do cano em 
sanitec dublado com 
manta de não tecido com 
tratamento 
antimicrobiano, ilhoses de 
gancho, biqueira plástica, 
palmilha de montagem 
não tecido, solado injeção 
direta bidensidade bicolor 
e sobrepalmilha 
antimicrobiana 

PAR CRIVAL 37 03 R$ 170,00 R$ 510,00 

35 

Bota de Segurança para 
uso ocupacional com 
fechamento por atacador, 
confeccionada em 
vaqueta nobuck, língua-
fole e colarinho em 
camurça acolchoado, forro 
interno na gáspea não 
tecido e forro do cano em 
sanitec dublado com 
manta de não tecido com 
tratamento 
antimicrobiano, ilhoses de 
gancho, biqueira plástica, 
palmilha de montagem 
não tecido, solado injeção 
direta bidensidade bicolor 
e sobrepalmilha 
antimicrobiana 

PAR CRIVAL 38 03 R$ 170,00 R$ 510,00 

36 

Bota de Segurança para 
uso ocupacional com 
fechamento por atacador, 
confeccionada em 
vaqueta nobuck, língua-
fole e colarinho em 

PAR CRIVAL 40 01 R$ 170,00 R$ 170,00 
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camurça acolchoado, forro 
interno na gáspea não 
tecido e forro do cano em 
sanitec dublado com 
manta de não tecido com 
tratamento 
antimicrobiano, ilhoses de 
gancho, biqueira plástica, 
palmilha de montagem 
não tecido, solado injeção 
direta bidensidade bicolor 
e sobrepalmilha 
antimicrobiana 

37 

Bota de Segurança para 
uso ocupacional com 
fechamento por atacador, 
confeccionada em 
vaqueta nobuck, língua-
fole e colarinho em 
camurça acolchoado, forro 
interno na gáspea não 
tecido e forro do cano em 
sanitec dublado com 
manta de não tecido com 
tratamento 
antimicrobiano, ilhoses de 
gancho, biqueira plástica, 
palmilha de montagem 
não tecido, solado injeção 
direta bidensidade bicolor 
e sobrepalmilha 
antimicrobiana 

PAR CRIVAL 43 01 R$ 170,00 R$ 170,00 

38 
Calça Legging em suplex 
grosso com cós duplo, na 
cor preta.  

UND SM P 35 R$ 77,00 R$ 2.695,00 

39 
Calça Legging em suplex 
grosso com cós duplo, na 
cor preta.  

UND SM M 30 R$ 77,00 R$ 2.310,00 

40 
Calça Legging em suplex 
grosso com cós duplo, na 
cor preta.  

UND SM G 05 R$ 77,00 R$ 385,00 

41 

Meia-Calça (ballet) com 
pé conversível infantil. 
Triângulo com coolmax. 
Tecido: 91% Poliamida, 
9% Elastano. Cor: Branca.  

UND CAPEZIO P 05 R$ 49,00 R$ 245,00 

42 

Meia-Calça (ballet) com 
pé conversível infantil. 
Triângulo com coolmax. 
Tecido: 91% Poliamida, 
9% Elastano. Cor: Branca.  

UND CAPEZIO M 40 R$ 49,00 R$ 1.960,00 

43 

Meia-Calça (ballet) com 
pé conversível infantil. 
Triângulo com coolmax. 
Tecido: 91% Poliamida, 
9% Elastano. Cor: Branca.  

UND CAPEZIO G 10 R$ 49,00 R$ 490,00 

44 
Sapatilha para Ballet, 
meia ponta, fabricada em 
lona, na cor preta. 

PAR CAPEZIO 33 10 R$ 59,00 R$ 590,00 
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45 
Sapatilha para Ballet, 
meia ponta, fabricada em 
lona, na cor preta. 

PAR CAPEZIO 34 10 R$ 59,00 R$ 590,00 

46 
Sapatilha para Ballet, 
meia ponta, fabricada em 
lona, na cor preta. 

PAR CAPEZIO 35 10 R$ 59,00 R$ 590,00 

47 
Sapatilha para Ballet, 
meia ponta, fabricada em 
lona, na cor preta. 

PAR CAPEZIO 36 12 R$ 59,00 R$ 708,00 

48 
Sapatilha para Ballet, 
meia ponta, fabricada em 
lona, na cor preta. 

PAR CAPEZIO 37 10 R$ 59,00 R$ 590,00 

49 
Sapatilha para Ballet, 
meia ponta, fabricada em 
lona, na cor preta. 

PAR CAPEZIO 38 04 R$ 59,00 R$ 236,00 

50 
Sapatilha para Ballet, 
meia ponta, fabricada em 
lona, na cor preta. 

PAR CAPEZIO 39 04 R$ 59,00 R$ 236,00 

51 
Sapatilha para Ballet, 
meia ponta, fabricada em 
lona, na cor preta. 

PAR CAPEZIO 40 04 R$ 59,00 R$ 236,00 

3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, não 

podendo ser prorrogada. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 

nesta Ata. 

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

4.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa. 
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4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

4.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 

e justificados: 

4.8.1. por razão de interesse público; ou 

4.8.2. a pedido do fornecedor.  

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  
 
Touros, 08 de janeiro de 2019. 

 
 
 

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE 
PREFEITO 

Representante legal do órgão gerenciador 
 
 

IVANIZIA MARIA ALVES DUARTE  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde  

Como interveniente 
 
 

TELMA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA DE CASTRO 
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social  

Como interveniente 
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S M FERREIRA SERVIÇOS E COMERCIO 
CNPJ/MF nº 29.979.149/0001-46 

Representante legal do fornecedor registrado 


