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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/08 

 

 

Processo Administrativo n° 07/10/46.644 

Interessado: Secretaria Municipal de Administração 

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 170/07 

Objeto: Registro de preços de açúcar refinado. 

 

 

  

  Aos 13 dias do mês de março do ano de 2008, na cidade de Campinas, 

Estado de São Paulo, no Palácio dos Jequitibás, sito na Avenida Anchieta, n° 200, o 

Município de Campinas, devidamente representado, e a empresa TERRÃO 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., por seu representante legal, acordam 

proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 11.447/94 e suas alterações e do edital 

do Pregão Eletrônico em epígrafe, ao Registro de Preços referentes aos lotes abaixo 

discriminados, com seus respectivos preços unitários. 

 

Lote Código Descrição 
Quant. 

Estimada 
Preço Unitário 

R$ 

01 14410 

Açúcar refinado, de origem vegetal: sacarose de cana-de- 

açúcar; fabricação: de acordo com as normas especiais 

relativas a alimentos e bebidas “NTA-53” do decreto estadual 

n.º 12486; embalagem: em sacos plásticos resistentes de 1 

quilo de peso líquido; deverão ser reembalados em fardos de 

10 Kg contendo informações sobre o produto sendo: data de 

fabricação (não poderá ser superior a 30 dias da data limite da 

entrega); prazo de validade: deve constar na embalagem, 

sendo 01 (um) ano da data de fabricação.  

73.558 0,93 
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                        Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo 

prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando 

automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no 

Pregão epigrafado. 

 

    Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, 

após lida e aprovada, será assinada pelas partes. 

 

Campinas, 13 de março de 2008. 

 

 

 

 

SAULO PAULINO LONEL 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  

Representante Legal: Rafael Corpas Terrão 

R. G. n.º 3.969.720 

C. P. F. n.º 015.027.358-49 

 
 
 


