
             
 

    

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
PROCESSO LICITATÓRIO nº.      080/2021  
PREGÃO PRESENCIAL  nº.           039/2021  
Ata de Registro de Preços nº.  ____/2021. 
 
Às 10:30 horas do dia dez de agosto de dois mil e vinte e um (10/08/2021, na 
sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Natalândia, situada na rua 
Natalício, 560 - Centro, Natalândia/MG, situada na Rua Rui da Silva Reis, 300 - 
Centro, nesta Cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. GERALDO MAGELA 
GOMES, inscrito no CPF sob o nº 036.608.486-03, residente e domiciliado nesta 
Cidade, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.520/02, das 
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2021, PARA REGISTRO DE 
PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, devidamente homologada pela 
autoridade administrativa, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO 
LICITATÓRIO nº. 080/2021, RESOLVE registrar os preços para os futuras 
fornecimento, tendo como beneficiário, a empresa: DISTRIBUIDORA 
PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, com sede à rua rua 
Niquelina, nº 1478, loja 09, no bairro Paraiso, na Cidade de Belo Horizonte/MG, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 06.867.357/0001-58, neste ato representada pelo Sr. 
Felipe Leonardo Resende Paranhos, inscrito no CPF sob o nº 058.872.496-33 
conforme especificações a seguir discriminadas. 
 

1 - DO FUNDAMENTO/VINCULAÇÃO 
1.1- A presente Ata fundamenta-se no excepcional interesse público vincula 
ainda no Processo Administrativo Licitatório nº 080/2021, na modalidade Pregão 
Presencial Por Sistema de Registro de Preços nº 039/2021, tipo menor preço por 
Item, homologada no dia 13/09/2021, e rege-se por todas as disposições 
contidas naquele Edital, bem como as disposições da Lei nº 8.666/93 e da Lei 
nº 10.520/2002. 

2 - DO OBJETO 
2.1- Constitui objeto do presente Ata de Registro de Preços, para Possível e 
futuro fornecimento de forma parcelada de Materiais de Consumo e Reagentes 
Laboratoriais, para atender as unidades de Saúde do Município de 
Natalândia/MG,  conforme especificação abaixo: 
 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

6 10 CX 
LAMINULA PARA EXAME DE URINA PARA 
MICROSCOPIA  R$ 5,00 R$ 50,00 

7 500 UNID TUBOS DE VIDRO 10 ML R$ 0,20 R$ 100,00 
8 500 UNID TUBOS DE VIDRO 5 ML R$ 0,20 R$ 100,00 

9 10 PCT 
PONTEIRAS TIPO UNIVERSAL VOL.200-1000  
MICROLITROS - AZUL R$ 42,00 R$ 420,00 



             
 

    

10 20 PCT 
PONTEIRAS TIPO UNIVERSAL VOL 0-200 
MICROLITROS-AMARELAS  R$ 15,00 R$ 300,00 

11 20 UNID 
PIPETAS VOLUMÉTRICAS GRADUADASDE 10 E 
50 ML (VIDRO OU PLASTICO) R$ 15,00 R$ 300,00 

12 3 UNID PIPETAS DE 10 MICROLITOS R$ 79,95 R$ 239,85 
13 6 UNID PIPETAS (PEGUETE) DE 20 MICROLITROS  R$ 79,95 R$ 479,70 
14 3 UNID PIPETAS (PEGUETE) DE 25 MICROLITROS R$ 79,95 R$ 239,85 
15 3 UNID PIPETAS (PEGUETE) DE 50 MICROLITOS R$ 79,95 R$ 239,85 
16 3 UNID PIPETAS (PEGUETE) DE 100 MICROLITOS R$ 79,95 R$ 239,85 
17 3 UNID PIPETAS (PEGUETE) DE 250 MICROLITOS R$ 79,95 R$ 239,85 
18 3 UNID PIPETAS (PEGUETE) DE 500 MICROLITOS R$ 79,95 R$ 239,85 
19 30 UNID PINCEL PARA ESCREVER EM TUBOS R$ 19,00 R$ 570,00 
20 20 UNID PINCEL PARA LAVAR TUBOS R$ 6,00 R$ 120,00 
22 10 UNID PIPETA DE VIDRO PARA VHS R$ 5,00 R$ 50,00 

23 100 UNID 
TUBOS DE VIDRO 15 ML PARA PREPARAR 
EXAMES DE URINA R$ 1,20 R$ 120,00 

24 5 UNID EXTENSORAS DE VIDRO  R$ 25,00 R$ 125,00 
25 5 UNID PÊRAS R$ 20,00 R$ 100,00 
27 5 UNID VIDROS DE LIQUIDO DE TURK  R$ 14,70 R$ 73,50 
28 10 UNID LAMPADA PARA MICROSCOPIO OSRAM R$ 25,00 R$ 250,00 
29 3 UNID CAMARA DE NEUBAUER R$ 60,00 R$ 180,00 
30 10 UNID LAMINULA PARA CAMARA DE NEUBAUER  R$ 13,00 R$ 130,00 
31 12 UNID KIT DE COLESTEROL (2X250) R$ 180,00 R$ 2.160,00 
32 8 UNID KIT COLESTEROL HDL 50 ML  R$ 23,00 R$ 184,00 
33 12 UNID TRIGLICÉRIDES (2X250 ML) R$ 345,00 R$ 3.450,00 
34 10 UNID KIT GLICOSE (2X250 ML) R$ 59,00 R$ 590,00 
35 12 UNID KIT ÁCIDO ÚRICO (2X100) R$ 80,00 R$ 960,00 
36 12 UNID KIT CREATINA COLOR (2X100) R$ 45,00 R$ 540,00 
37 10 UNID KIT UREIA 250 ML R$ 95,00 R$ 950,00 
38 12 CX PCR R$ 34,00 R$ 408,00 
39 12 CX ASO R$ 30,00 R$ 360,00 
40 10 CX FATOR REUMATOIDE R$ 30,00 R$ 300,00 
41 8 CX VDRL R$ 35,00 R$ 280,00 

42 8 CX 
ANTI A MONOCLONAL, ANTI B MONOCLONAL 
E ANTI D MONOCLONAL R$ 39,00 R$ 312,00 

43 10 CX BHCG (50 UNIDADES EM CADA) R$ 40,00 R$ 400,00 
45 5 UNID COLORAÇÃO DE ZIEL - NEELSEN R$ 38,00 R$ 190,00 

46 8 CX 
CORANTE PARA DIFERENCIAL DE 
HEMATOLOGIA NEW PROV R$ 27,00 R$ 216,00 

47 13 CX 
TUBOS PARA HEMOGRAMA VAGUENTE 
(CONTENDO 100 EM CADA CAIXA)  R$ 50,00 R$ 650,00 

48 13 CX 
TUBOS PARA SORO VAGUENTE (CONTENDO 
100 CADA CAIXA) R$ 60,00 R$ 780,00 

49 13 CX 
TUBOS PARA GLICOSE VAGUENTE (CONTENDO 
100 CAIXAS CADA) R$ 60,00 R$ 780,00 



             
 

    

50 10 PCT PIPETAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS PARA VHS R$ 38,00 R$ 380,00 
51 5 UNID VIDROS DE ANTUICOAGULANTES FLUORETO R$ 5,50 R$ 27,50 
52 6 UNID VIDROS DE OLEO DE IMERSÃO R$ 14,00 R$ 84,00 

53 4 UNID 

HEMOGLOBINA COLORIMÉTRICA PARA 
DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA NO 
SANGUE TOTAL R$ 45,00 R$ 180,00 

54 5 UNID TUBOS CAPILAR PARA MICRO HEMATÓCRITO  R$ 15,00 R$ 75,00 
55 5 PCT CANUDOS PARA FEZES  R$ 20,00 R$ 100,00 

56 2 CX 
TUBOS CALIBRADOS PARA 
ESPECTROFÔTOMETRO (E225D) R$ 950,00 R$ 1.900,00 

57 6 CX HEMOGLOBINA COLORIMÉTRICA PADRAO R$ 40,00 R$ 240,00 
58 4 UNID PLACAS PARA VDRL R$ 42,00 R$ 168,00 

59 10 UNID 
TAÇAS DE PLÁSTICO PARA PREPARAÇÃO DE 
FEZES R$ 4,90 R$ 49,00 

TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 21.620,80 
 

3- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
3.1- A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, 
a contar da data de sua assinatura. 
 

3.2- Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela 
Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 
Preços, o município não será obrigado à contratação referida nesta ata. 
 

3.3 Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 
8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, 
a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas 
detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 
 

4- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1- A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para contratação 
do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do 
Município. 
 

5- DO PREÇO 
 

5.1- Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro 
de Preços são os constantes da cláusula 02, de acordo com a respectiva 
classificação no certame. 
 
5.2- Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as 
disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições 
constantes do Edital Convocatório, que integra o presente instrumento de 
compromisso. 
 
5.3- Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das 
propostas apresentadas pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais 
também a integram. 



             
 

    

 
6- REQUISITOS. 

 
6.1- A Critério da Secretaria Municipal de Saúde poderá ser solicitado no 
momento da ordem de fornecimento dos produtos, comprovação do registro dos 
produtos, emitido pela ANVISA, vinculada ao Ministério da Saúde, podendo ser 
impresso via internet ou cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da 
União-DOU, relativa ao registro do produto. Caso o produto seja isento de 
registro, o proponente deverá apresentar o respectivo Certificado de Isenção em 
vigor emitido pelo Ministério da Saúde. 

 
7-CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO. 

 

7.1- Os produtos, deverão ser entregues parcelados (tantas quantas forem 
necessárias), de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.  
7.2- Feita à solicitação pelo Setor de Compras, a CONTRATADA, terá o prazo de 
10 (dez) dias corridos para sua entrega no Almoxarifado da Secretaria Municipal 
de Saúde.  
7.3- Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos 
facultativos, sábados ou domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º (primeiro) 
dia útil após.  
7.4- Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei nº 8.078 de 11/09/1990, 
a apresentação do produto deverá assegurar informações claras, precisas, 
ostensivas em língua portuguesa, sobre características, marca, modelo, 
procedência, qualidade, quantidade, composição, preço, prazo de validade, 
origem e outros, devendo obedecer também as regulamentações da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tais como: lote, número de registro 
e farmacêutico responsável. 
7.5- Correrão por conta do fornecedor todas as despesas relacionadas ao 
fornecimento, incluindo, entre outras que possam existir, despesas com 
embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e 
previdenciários. 
7.6- A(s) mercadoria(s) fornecida(s) estarão sujeitas à verificação, pela unidade 
requisitante, da compatibilidade com as especificações deste Edital e de seus 
Anexos, no que se refere à quantidade, qualidade e prazo de validade, não 
inferior a 12 (doze) meses. 
7.7- No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas 
para o fornecimento, nos termos das previsões deste Edital e de seus Anexos, o 
fornecedor deverá providenciar a substituição da(s) mercadorias(s), no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da notificação, sem 
ônus para o Município, e independentemente de eventual aplicação das 
penalidades cabíveis.   
 

8- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

8.1- O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Natalândia-MG, em até 
30 (trinta) dias corridos após a data do recebimento dos produtos, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na tesouraria da Prefeitura 



             
 

    

Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente 
indicada pela contratada.  
8.2- A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento 
em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da 
Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos 
bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.  
8.3- Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para 
o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  
8.4-A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para 
cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe 
tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 
 

9- DO REAJUSTE. 
 

9.1-Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o 
desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, 
alínea “d” da Lei 8.666/93.  
9.1.1-Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar 
formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que 
comprovem a procedência do pedido. 
 

10- OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 

I- DA ADMINISTRAÇÃO: 
10.1 - Sem prejuízo das demais disposições deste Ata de Registro de preços e 
dos termos do Processo do Pregão em questão constituem obrigações do 
Município: 
10.1.1 - Efetuar o pagamento no valor estipulado na Cláusula Oitava. 
10.1.2 - Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições 
estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. 
10.1.3 - Fiscalizar, através do (a) Secretário da Pasta/Núcleo de Compras, a 
execução do objeto contratual, não eximida a CONTRATADA da integral 
responsabilidade pela observância do objeto da presente Ata de Registro de 
Preços. 
 
II-DA ADJUDICATÁRIA: 
10.2 - Sem prejuízo das demais disposições deste Ata de Registro de preços e 
dos termos do Processo do Pregão em questão constituem obrigações da 
CONTRATADA: 
10.2.1 - A Contratada comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade 
dos serviços, que deverão estar dentro das especificações técnicas e padrões de 
qualidade;  
10.2.2 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Edital do Pregão, durante a execução do contrato; 
10.2.3 - Assumir todo e qualquer ônus referente a salário, horas extras, 
adicionais e demais encargos sociais relativamente a seus empregados; 
10.2.4- Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais e comerciais 
resultante da adjudicação desta licitação; 



             
 

    

10.2.5- Assumir os riscos inerentes às atividades; 
10.2.6- A Contratada não poderá pleitear indenizações por prejuízos ou 
despesas decorrentes de casos fortuitos ou força maior 

 
11 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
11.1- A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
estabelece o Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder 
Público ou de seus agentes e prepostos. 

 
12 – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 
12.1- A presente Ata não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou 
parcialmente. 

13 - DAS MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS. 
 

13.1- Qualquer modificação das condições estabelecidas neste instrumento só 
poderá ser determinada pela CONTRATANTE, através de aditamento, atendendo 
ao disposto nas Leis Federais n.º 8.666/93 e suas alterações. 

 
14- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 
14.1- As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária 
vigente, as quais serão apontadas pelo setor de contabilidade no ato que 
antecede cada aquisição, conforme dispõe o Art. 7º, §2º do Decreto Federal 
7.892/2013. As informações estarão presentes na ORDEM DE COMPRA, 
instrumento substitutivo do contrato. A emissão da nota de empenho ficará a 
cargo da Contabilidade Geral da Prefeitura, devendo constar na mesma o 
número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao 
processo administrativo de licitação. A área de compras deverá ter acesso, via 
sistema integrado, aos saldos das dotações orçamentárias, como fase 
obrigatória antes de emitir a nota de autorização de empenho, que será 
devidamente confirmada e deferida pela Contabilidade Geral. Na nota de 
empenho constará o saldo orçamentário e a autorização do ordenador de 
despesa, nos termos do art. 61 da Lei nº. 4.320/64. 

 
15 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
15.1- A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno 
direito: 
 
Pela Administração, quando: 
A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 
Preços; 
B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo 
estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa; 



             
 

    

C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços, a critério da Administração; 
D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração; 
E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado; 
F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas 
pela Administração; 
G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 
previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência 
com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de 
administração da presente Ata de Registro de Preços. 
*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações 
oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
publicação. 
 
Pelas detentoras, quando: 
A - mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da 
Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela 
Lei Federal 8.883/94. 
B - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados 
deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a 
Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não 
aceitas as razões do pedido. 
15.2. Nas hipóteses previstas nos subitens, a comunicação do cancelamento de 
preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante 
ao expediente que deu origem ao registro. 
15.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
será formalizado por despacho da autoridade competente. 
15.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço 
deverá ser protocolada no protocolo geral do município, facultada a esta a 
aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as 
razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla 
defesa. 
15.5-Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá 
emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente 
subseqüente. 

 
16 - DA RESCISÃO. 

 

16.1 – A ATA, poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo que o primeiro 
caso somente pôr parte da CONTRATANTE, atendida a conveniência 
administrativa ou na ocorrência dos motivos alentados nos artigos 79 e 
seguintes da Lei Federal 8.666/93. 



             
 

    

16.2- A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.  

 
17 – SANÇÕES. 

 

17.1- A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, 
apresentando documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do 
objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução da Ata, 
comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida 
de licitar e contratar com a administração Municipal e, se for o caso, será 
descredenciada do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas nesta Ata e demais cominações legais.  
§1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando 
do descumprimento contratual: 
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, 
ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 300 
(trigésimo) dia, calculados sobre o valor da Ata, por ocorrência.  
II. 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual 
ou legal, com a possível rescisão contratual.  
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata, na hipótese da CONTRATADA, 
injustificadamente, desistir da Ata ou der causa à sua rescisão, bem como nos 
demais casos de descumprimento contratual, quando a Administração Municipal, 
em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade 
superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  
§2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos devidos pela Administração. Se os valores não 
forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá 
ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da aplicação da sanção.  
§3º - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 
18- DOS CASOS OMISSOS. 

 
18.1 - Os casos omissos como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações, e no Edital de Pregão Presencial - SRP n.º. 
039/2021, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento ainda que 
delas não se faça aqui menção expressa. 

 
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
19.1 - A CONTRATADA, se compromete em apresentar, sempre que solicitada, 
documentos fiscais que comprovem a regularidade com os Tributos Federais, 
Estaduais e Municipais, bem como com os Encargos Sociais, gerados em função 
da execução do objeto da presente ATA. 



             
 

    

19.2 - A CONTRATADA no ato de celebração da presente ATA, firma termo de 
responsabilidade geral e irrestrita pela procedência dos produtos e qualidade 
durante a execução objeto desta Ata. 
19.3. O objeto da presente ATA poderá sofrer acréscimos ou supressões em 
conformidade com o estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 
20 - DO FORO. 

 
20.1 - Com a renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, fica eleito 
o FORO da Comarca de Bonfinópolis de Minas/MG, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou questões decorrentes deste ATA. 
 
E, por estarem às partes, de pleno acordo com o disposto neste instrumento, 
assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma. 
 

Natalândia – MG, 15 de Setembro de 2021. 
 
 
 
 

GERALDO MAGELA GOMES  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 
CNPJ: 06.867.357/0001-58 

 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
________________________/______________________ 
Nome:              Nome: 
R.G:                                            R.G: 
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