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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xx/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 004/2021 

PROCESSO N°. 183/2021 – REGISTRO AJI nº:  

VIGÊNCIA: xx DE xx DE 2021 ATÉ xx DE xx DE 2022 

 

GESTOR: FUNDAÇÃO DE APOIO E DES. AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – 

FADEPE 

CNPJ: 00.703.697/0001-67 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 367.949.952.0032 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 069.655/006 

RESPONSÁVEL: JOSÉ HUMBERTO VIANA LIMA JÚNIOR – DIRETOR EXECUTIVO 

 

No dia xx de xxxxxx de 2021, a FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – FADEPE, com sede na Av. Dr. Paulo Japiassu 

Coelho nº 545 – Bairro Cascatinha – Juiz de Fora/MG – CEP 36033-310 - Juiz de Fora / MG, 

representada pelo seu diretor, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 

10.520 de 17 de junho de 2002, e dos Decretos nº 10.024 de 20 de setembro de 2019 e nº 7892 

de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da 

proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 004/2021, RESOLVE registrar o preço ofertado 

pela empresa fornecedora: 

 

Empresa classificada em 1º lugar: xxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxx, com sede na 

Rua xxxx, nº xxxx, xxx, em xxxxxxxxx/xx, CEP: xxxx, neste ato representada por xxxxxx, 

inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o nº xxxxx. 

 

Empresa classificada em 2º lugar: xxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxx, com sede na 

Rua xxxx, nº xxxx, xxx, em xxxxxxxxx/xx, CEP: xxxx, neste ato representada por xxxxxx, 

inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o nº xxxxx. 

 

Empresa classificada em 3º lugar: xxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxx, com sede na 

Rua xxxx, nº xxxx, xxx, em xxxxxxxxx/xx, CEP: xxxx, neste ato representada por xxxxxx, 

inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o nº xxxxx. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1  A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto contratação de empresa 

especializada em serviço de transporte terrestre de carga refrigerada (amostras de leite 

refrigeradas), conforme descrição constante nos anexos do edital do Pregão Eletrônico SRP n° 

004/2021 e de acordo com o quadro e informações a seguir: 

Objeto Km Estimada Valor médio KM Valor médio Total 

Serviço de transporte 

terrestre de carga 

refrigerada (amostras 

de leite refrigeradas) 

280.000 R$ xxx R$ xxxx,xx 

Total Estimado xxxxxxxx 



 

 

1.2. Valor unitário, conforme item acima, se refere à média das faixas de quilometragem 

estimada. 

1.3.O valor médio por faixa será de: 

VALOR POR FAIXA 

Faixa de Km Valor máximo por km rodado 

De 0 a 4.0000 R$ xxx 

4.001 a 6.000 R$ xxx 

6.001 a 8.000 R$ xxx 

Acima de 8.000 R$ xxx 

 

1.4. A CONTRATANTE poderá providenciar vistorias nas instalações físicas da empresa e em 

seus veículos, com a finalidade de comprovar as condições de segurança e sigilo, bem como a 

sua capacidade operacional, cujo trabalho constará de laudo/parecer conclusivo. 

1.5. As solicitações serão feitas de forma fracionada repetidas vezes, de acordo com a 

necessidade da CONTRATANTE, respeitando-se o limite de quantitativo de amostras e de 

capacidade do veículo, bem como o de dias estipulados neste termo de referência, bem como o 

prazo de vigência do contrato. 

1.6. A definição das rotas é de responsabilidade da contratante. 

1.7. Todas as rotas serão iniciadas partindo da EMBRAPA/Laboratório de Qualidade do Leite, 

rua Eugênio do Nascimento, 610, bairro Dom Bosco, CEP 36.038-330, devendo o veículo 

retornar com as amostras coletadas ao ponto de partida em no máximo 4 dias. 

1.8. Em todas as solicitações, será emitido documento de roteirização com as informações 

necessárias para a execução do serviço (cidades, clientes, quantitativo de amostras, etc). 

1.9. Para definição da distância das rotas (em quilômetros - Km) serão utilizadas ferramentas 

gratuitas de roteirização, como por exemplo Google Maps. 

1.10. Na elaboração do relatório mensal de atividades será computada a soma das distâncias de 

todas as rotas realizadas durante o mês corrente, por veículo. 

1.11. Considera-se rota realizada a que efetivamente ocorreu, com a entrega de amostras no 

Laboratório. 

1.12. Caso as amostras cheguem fora dos padrões previstos no termo de referência, a rota não 

será computada para efeito de fechamento do relatório mensal. 

1.13 A efetiva entrega dos frascos e etiquetas aos clientes bem como a recepção das amostras 

será comprovada mediante apresentação de formulário, conforme modelo a ser disponibilizado 

pela CONTRATANTE, devidamente preenchido e assinado. Não serão aceitos documentos 

com rasuras de qualquer espécie. 

1.14 As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo do Pregão Eletrônico 

SRP n° 004/2021 integram essa Ata de Registro de Preço, independentemente da transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

2.1 - O órgão gerenciador será a Fadepe. 

2.2 - Caberá à Fadepe a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de 

Registro de Preços, de acordo com o disposto no art. 5° do Decreto 7.892/2013. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO POR 

ÓRGÃO OU ENTIDADE PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE 



 

 

3.1 - Poderão utilizar-se da presente ata qualquer órgão ou entidade da Administração que não 

tenha participado do certame, respeitados os quantitativos do parágrafo 4° do art. 22 do Decreto 

n° 7.892/2013, combinado com o inciso III do art. 9° do mesmo Decreto, mediante prévia 

consulta à Fadepe, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitada, no que couber, 

as condições e as regras dispostas no referido decreto. 

3.1.1 - Caberá ao fornecedor beneficiário desta ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 

desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ata, assumidas 

com a Fadepe. 

3.1.2 - As aquisições adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder 100% (cem 

por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados nesta ata. 

3.1.3 - Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente, a 

responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato à 

Fadepe. 

3.1.4 - Após a autorização da Fadepe, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA  

4.1 - A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 - A revisão da ata e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina do 

Decreto nº 7.892/2013. 

5.2 - É vedado efetuar acréscimos aos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, conforme o § 1º, art. 

12 do Decreto nº 7.892/2013. 

5.3 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos insumos referentes ao objeto registrado, 

cabendo à Fadepe promover as negociações junto aos fornecedores. 

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

superveniente, a Fadepe convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado. 

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

puder cumprir o compromisso, a Fadepe poderá liberar o fornecedor caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e dos comprovantes apresentados, e convocará os demais fornecedores para assegurar 

igual oportunidade de negociação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

6.1 - 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, por razão de interesse público, ou a pedido do fornecedor. 

6.2 - O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

6.2.1 - Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1


 

 

6.2.2 - Não assinar a ata de registro de preços e os contratos dela advindos, no prazo 

estabelecido pela Fadepe, sem justificativa aceitável. 

6.2.3 - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Fadepe, sem justificativa aceitável. 

6.2.4 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado. 

6.2.5 - Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 

6.2.6 - Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de 

Preços. 

6.2.7 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou 

no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

7.1 - A contratação com o fornecedor registrado será realizada, conforme disposto no artigo 62 

da Lei nº 8.666/1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do artigo 15, do Decreto nº 

7.892/2013. 

7.1.1 - As condições de fornecimento constam do termo de referência e da ata de registro de 

preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de 

contratação. 

7.1.2 - O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na ata permanece vantajoso, 

mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação. 

7.1.3 - A ordem de classificação dos fornecedores registrados na ata deverá ser respeitada nas 

contratações. 

7.2 - É vedada a subcontratação total do objeto da ata de registro de preços. Salvo no caso de 

subcontratação parcial, desde que expressamente autorizada pela Fadepe. 

7.3 - Durante a vigência da ata, a fiscalização será exercida por um representante da Fadepe, ao 

qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir 

as dúvidas que surgirem durante a vigência da ata de registro de preços. 

7.4 - A existência de preços registrados não obriga o órgão gerenciador a contratar, facultando-

se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência do 

fornecedor registrado em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES  

8.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

8.1.1 - Fornecer o objeto desta ata de registro de preços estritamente de acordo com a 

especificação constante na Cláusula Primeira desta Ata e no Edital e seus Anexos. 

8.1.2 - Arcar com os impostos, seguros, taxas, encargos sociais e obrigações trabalhistas e cíveis 

decorrentes do fornecimento ora contratado, além de despesas diretas ou indiretas, tais como: 

transporte de pessoal, de materiais ou equipamentos, salários, encargos sociais, fiscais, 

trabalhistas, previdenciários, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas pela 

CONTRATADA na execução do objeto desta contratação 

8.1.3 - Manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão 

Eletrônico SRP nº 004/2020.  



 

 

8.1.4 - Emitir documento fiscal em conformidade com o item descrito neste instrumento e em 

até 05 (cinco) dias após a prestação de serviços/fornecimento. 

8.1.5 - Comunicar, imediata e formalmente à Fadepe quando, por motivo de força maior, se 

tornar impossível o fornecimento dos produtos dentro do prazo solicitado, apresentando ainda, 

justificativa e indicação de uma nova data para a efetivação da entrega, sob pena de aplicação 

das penalidades previstas nessa ata. 

8.1.6 - Rejeitar qualquer pedido/solicitação de serviço do objeto ora contratado que não tenha 

partido da Fadepe, exceto se formalmente autorizada para tal, por meio de documento 

específico. 

8.1.7 - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 

responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa. 

8.1.8 - Responder à Fadepe e/ou a terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua 

eventual demora ou omissão na condução do objeto deste termo de referência, ou por erros 

relativos à sua execução.  

8.1.9 - Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos causados por culpa ou por dolo de seus empregados, prepostos e/ou 

contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 

judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do 

presente objeto deste Termo de Referência.  

8.1.10 - Obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores (guias e demais 

documentos necessários) para a perfeita execução dos serviços.  

8.1.11 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Fadepe, atendendo 

prontamente a quaisquer solicitações.  

8.1.12 - Manter preposto aprovado pela Fadepe por meio da fiscalização, durante toda a 

execução do objeto deste termo de referência, para representá-lo sempre que for necessário.  

8.1.13 - Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 

informações e documentos que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a 

ser confiados, sejam relacionados ou não com a prestação do serviço objeto deste Termo de 

Referência, devendo, ainda, seus empregados manterem sigilo a respeito das informações que, 

porventura, cheguem ao seu conhecimento por força da execução do serviço, sob pena da 

aplicação das sanções cabíveis. 

8.1.14. A CONTRATADA deverá substituir, imediatamente, os veículos por outros 

equivalentes, quando estes não apresentarem condições de uso, devido às deficiências que 

forem constatadas, bem como, decorrentes de acidentes, revisões ou outros impedimentos, 

ainda que por motivos alheios à sua vontade. Caso a empresa não proceda dessa forma, 

substituindo similares aos contratados, arcará com as despesas totais desta locação, sem nenhum 

ônus para a Fadepe. 

8.1.15. Em caso de acidente, a CONTRATADA fica obrigada a arcar com a totalidade do valor 

correspondente aos danos materiais e indenizatórios, inclusive, contra terceiros, não cabendo 

qualquer responsabilidade à Fadepe. 

8.1.15.1. Substituir o veículo avariado/acidentado imediatamente, de forma a permitir a 

finalização do transporte, em casos de avaria mecânica, acidente de trânsito, ou por quaisquer 

outras razões. 

8.1.16. Assumir a responsabilidade por todos os serviços de logística de entrega/busca das 

encomendas dos destinatários, bem como as despesas de embalagem, identificação dos 

volumes, seguros, transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 

entre outras, decorrentes da execução dos serviços. 



 

 

8.2 - A Fadepe obriga-se a:  

8.2.1 - Cumprir todas as normas e condições do presente termo. 

8.2.2 - Comunicar formalmente à CONTRATADA qualquer alteração referente aos termos 

desta ata, incluindo mudança do local de entrega.  

8.2.3 - Acompanhar a execução desta ata de registro de preços e dos contratos dela advindos e 

efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.  

8.2.4 - Prestar os esclarecimentos necessários à CONTRATADA para o perfeito cumprimento 

das obrigações assumidas. 

8.2.5 – Pagar as notas fiscais emitidas, nas datas avençadas, após a efetiva entrega do objeto 

contratado. 

8.2.6 - Fornecer à empresa vencedora, informações e demais elementos necessários para o 

perfeito cumprimento da presente ata de registro de preços. 

8.2.7 - Fiscalizar, controlar e gerenciar os termos desta ata de registro de preços e dos contratos 

dela advindos.  

8.3. A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos descritos no item 8.1.2 não 

transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. 

8.4. A CONTRATADA reconhece expressamente que o presente contrato não gera entre as 

partes qualquer vínculo empregatício face à completa ausência dos elementos configuradores 

da relação de emprego. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

9.1 A Fadepe procederá ao pagamento em 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da documentação fiscal da empresa (Nota Fiscal/Fatura discriminativa), em 02 

(duas) vias, devidamente atestada; a qual deverá ser encaminhada à Fadepe após cada pedido, 

contendo o número do presente certame, o número da ata firmado entre a empresa e a Fadepe, 

o nome do projeto, a quantidade fornecida, os preços unitários e total do pedido. 

9.2 No caso de envio de nota fiscal por meio eletrônico, as mesmas deverão ser enviadas, 

obrigatoriamente, para os seguintes e-mails: josiane.loures@fadepe.org.br. 

9.3 - Em cumprimento à Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11/01/2012, a Fadepe reterá, na 

fonte, o imposto sobre a renda da Pessoa Jurídica -IRPJ, bem como a contribuição sobre o lucro 

líquido, a contribuição para a seguridade social -COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP 

sobre os pagamentos que efetuar a pessoas jurídicas que não apresentarem a cópia do Termo de 

Opção. 

9.4 -No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão 

os mesmos restituídos à EMPRESA VENCEDORA para as correções necessárias, não 

respondendo a Fadepe por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 

pagamentos correspondentes. 

9.5 - A Fadepe matriz não é contribuinte do ICMS. 

9.6 Será de responsabilidade da contratada o recolhimento do ISS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios e será descredenciada no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 



 

 

pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 

penalidades legais, garantida a prévia defesa e o contraditório, a CONTRATADA que: 

10.1.1 - Não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade 

de sua proposta; 

10.1.2 - Cometer fraude fiscal; 

10.1.3 - Apresentar documento falso; 

10.1.4 - Fizer declaração falsa; 

10.1.5 - Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.6 - Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

10.1.7 - Não mantiver a proposta; 

10.1.8 - Retardar a execução do objeto; 

10.1.9 - Falhar na execução do objeto ora contratado; e 

10.1.10 - Fraudar a execução do objeto ora contratado. 

10.2 - Para os fins do Subitem 10.1.5 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 da Lei nº 8.666/93. 

10.3 - A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela 

Fundação, de inexecução parcial ou de inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

10.3.1 - Após a formalização deste registro de preços, aplicar-se-á pena de advertência, que 

deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante contrarrecibo da 

CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações descumpridas; 

10.3.2 - Descumprido o prazo estipulado no item 10.3.1, aplicar-se-á multa 0,3% (três décimos 

por cento) sobre o valor da ata a cada ocorrência incorrida pela CONTRATADA, sem prejuízo 

das demais penalidades; 

10.3.3 - Não havendo mais interesse da Fadepe na execução do objeto, total ou parcialmente, 

em razão do descumprimento, por parte da CONTRATADA de qualquer das condições 

avençadas, poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da ata, nos termos 

do inciso II do art. 87 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da reparação dos danos eventualmente 

suportados pela Fadepe. 

10.3.4 - O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à 

CONTRATADA. 

10.3.5 - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher 

a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

10.3.6 - As sanções previstas nos Subitens 10.3 poderão ser aplicadas, cumulativamente, à pena 

de multa. 

10.4 - O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a que 

esteja sujeita a CONTRATADA, nos termos dos Artigos 86, 87 e 88 da Lei 8666/93; 

10.5 - Das sanções previstas nos itens anteriores caberá recurso e a fundamentação deverá ser 

formulada pela CONTRATADA no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data em 

que for oficiada pela Fadepe, da aplicação da pena, em observância ao princípio da ampla defesa 

e do contraditório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 



 

 

11.1 - Caberá à Fadepe o direito de rescindir unilateralmente esta Ata de Registro de Preços, 

ocorrendo uma ou mais das hipóteses previstas nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8666/93, o que 

a CONTRATADA declara expressamente reconhecer.  

11.2 - Na hipótese da rescisão se der por culpa da CONTRATADA, fica a Fadepe autorizada a 

reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos corrigidos a que aquela tenha 

direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 - Integram esta ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços nº 001/2021 e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s).  

12.2 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/2002, do 

Decreto nº 10.024/2019, do Decreto n° 3.555/2000, do Decreto nº 7.892/2013, do Decreto nº 

8.520/2014, do Decreto nº 3.722/2001, da Lei Complementar nº 123/2006, e da Lei nº 

8.666/1993, subsidiariamente. 

12.3 - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente 

instrumento constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato 

ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  

13.1 O foro para dirimir questões relativas à presente Ata de Registro de Preços, será o da 

Justiça Comum da Comarca de Juiz de Fora – MG. 

Juiz de Fora, xx de xxxxxx de 2021. 

 

 

 

FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO,  

PESQUISA E EXTENSÃO – FADEPE 
José Humberto Viana Lima Júnior 

CPF nº 223.997.803-10 

 

 

 

XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX 

CPF XXXXXXXX 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1. _______________________    2. _______________________ 

Nome:       Nome:  

CPF:       CPF: 


