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ATA Nº 06 DE REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE DO SUL, RS, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob nº 92.324.748/0001-68, com sede na Rua Ernesto
Ingomar Schmaedecke, 71, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
SÉRGIO SILVEIRA DA COSTA, brasileiro, casado, comerciante, residente e
domiciliado neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos
do Art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das
propostas apresentadas no EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019, DE
REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, por deliberação e
Adjudicação do Pregoeiro, Homologada em 13/02/2019, resolve REGISTRAR OS
PREÇOS das Empresas classificadas em primeiro lugar por item, observadas as
condições do Edital que regeu o Pregão Presencial e aquelas enunciadas nas
Cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES
A presente ata tem por objeto o Registro dos Preços de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
para o exercício de 2019, conforme especificados a seguir:

CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME – CNPJ 16.833.704/0001-85
Código Produto

Marca

Qtd

Valor
Unitário

Valor
Total

0003

Alho – Conforme Anexo I do Edital

CEASA

50 KG

R$ 19,00

R$ 950,00

0004

Amendoim Tipo 1 – Pacote Com de
500g - Cfe. Anexo I do Edital

PINDUCA

60 UN

R$ 6,60

R$ 396,00

0008

Banana, Tipo Prata - Conforme
Anexo I do Edital

CEASA

2.800 KG

R$ 3,25

R$ 9.100,00

0009

Bebida Láctea de Frutas – Sachê
Com 1 Litro - Conforme Anexo I do
Edital

DAFAZENDA

3.500
SCH

R$ 3,35

R$ 11.725,00

0010

Bolacha Doce Maria - Pacote de
400g - Conforme Anexo I do Edital

GERMANI

1.060 UN

R$ 2,55

R$ 2.703,00

0019

Carne Bovina de Segunda, Sem
Osso, Picada e Congelada – Média
Gordura - Pacote Com Peso Líquido
de 1kg - Conforme Ane...
Carne de Frango Congelado – Peito
- Pacote de 1kg - Conforme Anexo I
do Edital

OURO DO
SUL

360 KG

R$ 20,20

R$ 7.272,00

NUTRIFRANG
O

600 KG

R$ 8,80

R$ 5.280,00

0024

Cebola - Conforme Anexo I do Edital

CEASA

700 KG

R$ 3,65

R$ 2.555,00

0025

Cenoura - Conforme Anexo I do
Edital
Iogurte Sem Açúcar - Bandeja de 6
Unidades - Cfe Anexo I do Edital

CEASA

500 KG

R$ 3,65

R$ 1.825,00

PIA

30 BAND

R$ 8,00

R$ 240,00

0022

0038
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0039

Iogurte Sem Lactose - Bandeja de 6
Unidades - Cfe Anexo I do Edital
Leite de Soja Líquido – Embalado
Em Caixa Tetra Pak de 1 Litro Conforme Anexo I do Edital

PIA

30 BAND

R$ 8,00

R$ 240,00

BATAVO

120 UN

R$ 6,90

R$ 828,00

0041

Leite Uht Integral – Longa Vida Embalado Em Caixa Tetra Pak de 1
Litro - Cfe Anexo I do Edital

LANGUIRU

8.640 UN

R$ 2,40

R$ 20.736,00

0042

Leite Uht – Sem Lactose - Embalado
Em Caixa Tetra Pak de 1 Litro - Cfe
Anexo I do Edital

LATVIDA

96 UN

R$ 3,92

R$ 376,32

0044

Maçã Fugi - Conforme Anexo I do
Edital
Mamão - Conforme Anexo I do
Edital

CEASA

2.590 KG

R$ 6,20

R$ 16.058,00

CEASA

400 KG

R$ 5,50

R$ 2.200,00

Óleo de Soja - Frascos Com 900ml Conforme Anexo I do Edital
Orégano Desidratado Pacote de 50g
- Conforme Anexo I do Edital

COCAMAR

680 UN

R$ 3,60

R$ 2.448,00

BOM GOSTO

70 UN

R$ 4,70

R$ 329,00

0051

Ovos do Tipo Vermelho - Caixa Com
1 Dúzia - Conforme Anexo I do
Edital

CAGERI

955 DZ

R$ 4,80

R$ 4.584,00

0052

Pão Tipo Para Cachorro-Quente Peso Líquido de 50 Gramas A
Unidade - Embalagem Deve Ter
Capacidade Para 10 Unidades ....
Repolho - Peso Médio de 1,6 Kg Por
Unidade - Cfe Anexo I do Edital

SÃO JORGE

32.860 UN

R$ 0,62

R$ 20.373,20

CEASA

280 UN

R$ 3,20

R$ 896,00

0057

Sucrilhos Integral – Cereal Matinal
de Milho Pacote de 500g - Conforme
Anexo I do Edital

SUPERBOM

55 UN

R$ 12,00

R$ 660,00

0058

Tomate - Conforme Anexo I do
Edital

CEASA

500 KG

R$ 5,00

R$ 2.500,00

0040

0045
0049
0050

0055

TOTAL DO VENCEDOR

R$
114.274,52

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O objeto desta ata deverá estar de acordo com as condições e características
contidas no processo licitatório do Edital que a originou, com a proposta da
Contratada, o Decreto Municipal nº 28, de 31/08/2017, Leis Federais nº 10.520/02 e
n° 8.666/93, com as cláusulas desta ata, e demais leis pertinentes.
PARÁGRAFO SEGUNDO
APÓS ASSINAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A LICITANTE DEVERÁ
MANTER SUA CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DURANTE O
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA MESMA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
Os preços registrados neste processo terão validade pelo prazo de 12 (doze) meses,
a contar da data da geração do registro de preço no Sistema Municipal.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
Os Preços para o fornecimento são os constantes da cláusula primeira, entendidos
como justos e suficientes para a total execução do objeto.
CLÁUSULA QUARTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA
O gerenciamento da presente ata caberá ao Setor de Alimentação Escolar nos
termos do Edital da Licitação, através da servidora Mara Regina Meyer.
CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I - A partir da assinatura desta ata de registro de preços, o licitante se obriga a
cumprir, na sua íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive,
às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
II - A existência da ata de registro de preços não obriga a Administração a firmar
contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de outras
licitações para aquisição do objeto licitado, sendo assegurado ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
III - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a retirada da nota
de empenho ou recebimento da ordem de fornecimento, o que ocorrer primeiro.
IV - O fornecedor fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência da ata de registro de preços, a critério da Administração.
V - Quando, por motivo superveniente, o preço inicialmente registrado tornar-se
superior ao praticado no mercado, a Administração tomará as seguintes
providências:
a) convocará o fornecedor visando à negociação para redução dos preços e sua
adequação aos praticados no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocará os demais fornecedores participantes do certame licitatório que
originou o presente registro de preços, em sua ordem de classificação por menor
preço, visando igual oportunidade de negociação.
VI - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
VII - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:
1 - Pela Administração, quando:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu
origem ao registro de preços;
b) o fornecedor não retirar o instrumento equivalente (nota de empenho) no prazo
estabelecido, desde que não aceita sua justificativa pela Administração;
c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do
registro de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente
do registro de preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
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f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
g) comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.
2 - Pelo fornecedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu
origem a Ata de Registro de Preços.
VIII - A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no
inciso VIII será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
IX - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a
aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas
as razões do pedido.
X - O detentor ficará obrigado a atender todas as ordens de fornecimento emitidas
durante a vigência da ata de registro de preços, mesmo se a entrega dela
decorrente for prevista para data posterior ao vencimento da ata.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação no
caso de aquisição, serão alocados quando da emissão das notas de empenho.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
I – O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias, após o
recebimento de cada parcela do material, com a apresentação da respectiva nota
fiscal.
II - O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas
que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual.
III - Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será
objeto de correção pela empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de
pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.
IV - O Município reserva-se o direito de suspender o pagamento da prestação de
serviço ou fornecimento de bens realizados em desacordo com as especificações
constantes na ata de registro de preços.
V - No caso de inadimplemento do Contratante, será obedecido o que dispõe o art.
40, inc. XIV, alínea "c" da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo utilizado o índice do IGPM,
pro rata die.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
I – Os preços não sofrerão reajustes, conforme determina o parágrafo 1º do art. 2º
da Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.
II – Tendo em vista a previsão do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada a
possibilidade de alteração das condições para a concessão de reequilíbrio
econômico-financeiro em face da superveniência de normas federais aplicáveis à
espécie, ou da retratação da variação efetiva do custo de produção, devendo para
tanto ser encaminhado pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente
fundamentado e justificado, demonstrando de maneira clara e inequívoca o pedido,
sendo admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, protocolado no setor de
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Protocolo Geral da Prefeitura, endereçado ao órgão gerenciador do Registro de
Preços, no presente caso à Secretaria de Administração.
III – O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá
manter a diferença percentual apurada entre o preço de custo e o preço
originalmente constante na proposta, bem como, o preço de mercado vigente à
época do pedido de revisão dos preços.
IV – O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de
preços junto aos demais fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer
substituição na ordem classificatória de fornecedor devido à obrigatoriedade legal de
aquisição pelo menor preço.
CLÁUSULA NONA – DA SOLICITAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
I – A alimentação escolar será adquirida conforme necessidade, mediante
solicitação emitida pela Administração Municipal.
II – A entrega do material deverá ser na sala de armazenamento da merenda
escolar, localizada na Avenida Theodoro Zenker, n° 449, centro, conforme ANEXO
I– Termo de Referência e ANEXO II –Cronograma de entrega, parte integrante deste
edital, sujeito a alterações a depender da necessidade da Administração.
PARÁGRAFO ÚNICO
As despesas decorrentes de quaisquer encargos, entrega, substituição e tributos
competem, exclusivamente, ao licitante vencedor.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DA ATA
A empresa garante que o objeto será executado na forma, prazo e qualidade
contidos no processo licitatório, nas quantidades solicitadas na respectiva nota de
empenho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DOS DIREITOS
Constitui direito de o Município receber o objeto desta ata quando for solicitado, nas
condições avençadas e da Fornecedora perceber o valor ajustado na forma e no
prazo convencionados.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DAS OBRIGAÇÕES
I - Constituem obrigações do Município:
a) efetuar o pagamento ajustado; e
b) dar à Fornecedora as condições necessárias a regular execução das obrigações
assumidas.
II - Constituem obrigações da Fornecedora:
a) manter toda a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da
execução da presente ata;
c) entregar o objeto desta ata, conforme convencionado, sem qualquer encargo ou
despesa para o Município.
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d) Serão de inteira responsabilidade da fornecedora os encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução
deste contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade no tocante a
vínculo
empregatício
ou
obrigações
previdenciárias,
no
caso
de
reclamaçõestrabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos
serviços e de qualquer tipo de demanda.
e) Assumir o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto do presente
contrato, com perfeição e acuidade, mobilizando, para tanto, profissionais
capacitados.
f) A fornecedora será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais
causados ao Município, ou a terceiros, provocados pela má qualidade dos produtos,
devendo ser adotadas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as providências
necessárias para o ressarcimento.
g) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo município, e cujas
reclamações se obriga a atender prontamente.
h) A fornecedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições da
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
i) Nos valores, referidos na cláusula primeira, estão incluídas todas as despesas de
fretes, bem como taxas, impostos e seguros que incidam ou venham a incidir sobre
as mercadorias contratadas.
j) Sempre que houver necessidade, o município reserva-se o direito de exigir da
fornecedora, análise do produto ou parecer técnico de empresa ou profissional
legalmente habilitado para tal, assim como solicitar documentos que entender
necessários.
k) Se dentro do período de validade dos produtos, ocorrer algum problema, o
município realizará análises que entender conveniente, devendo a fornecedora
assumir as despesas e substituir os produtos rejeitados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO DA ATA
A Empresa reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa, previstos no Art. 77 da Lei Federal nº. 8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do
pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 6 meses e multa
de 10% sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo
de 2 anos;
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c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar):
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos
e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante
a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado
do contrato;
f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre
o valor atualizado do contrato.
14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o
caso.
14.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude
de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EFICÁCIA
A presente ata somente terá eficácia depois de publicada na Imprensa Oficial do
Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Tapes, RS, para dirimir dúvidas ou questões
oriundas da presente ata.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇOES GERAIS
Firmam a presente ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas.

Cerro Grande do sul, 13 de janeiro de 2019.

Sérgio Silveira da Costa
Prefeito Municipal

Oliveira Cardoso Com. Combustível Ltda
Licitante Vencedora

Mara Regina Meyer
Gerente de Ata

TESTEMUNHAS: _____________________

_______________________

