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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA 001/2015 

 Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, nas 
dependências do Setor de Compras, situada na Avenida 28 de Dezembro, 3000, a Pregoeira 
Oficial, designada pela Portaria 158/2014, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/93, de 21 
de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PA 005/2015, 
para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação da Comissão de Licitação, homologada em 
20/02/2015, e publicada no Diário Oficial do Estado, em 23/02/2015, resolve REGISTRAR 
OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições 
do Edital que rege a Concorrência, aquelas enunciadas abaixo e nos itens que se seguem. 

 A Empresa SANDRO RADKE DE RADKE EIRELI-ME, CNPJ 
18.836.516/0001-36, empresa estabelecida na Rua General Argolo, 535, Bairro Navegantes, 
São Lourenço do Sul/RS, representada neste ato pela Sr. Cristiano Radtke de Radtke, 
portador do CPF 806.804.530-91, venceu os seguintes itens: 002, 003, 004, 005, 006, 010, 
011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 
029, 030, 031 e 032. 

    A Empresa RAFAEL SCHEER-ME, CNPJ 12.648.524/0001-72, 
empresa estabelecida na Avenida Sony Soares Correa, 2814, São Lourenço do Sul/RS, 
representada neste ato pela Sr. Rafael Scheer, portador do CPF 758.291.850-91, venceu os 
seguintes itens: 001, 007, 008, 009, 033, 035 e 036. 

  
1 – OBJETO 
 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de 

preços dos produtos especificados no Anexo I do Edital do PA 005/2015, que passa a fazer 
parte dessa Ata, como parte integrante. 

2 – VIGÊNCIA 
 A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) 

meses, a partir da data de sua assinatura, ou seja, de 20/02/2015 a 20/02/2016. 
 2.1 - Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, e do art. 5º, do 

Decreto nº 753/2013, esse Município não está obrigado a adquirir exclusivamente por 
intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela 
estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, 
todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições. 

3 – CONTRATO 
 Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa 

Ata serão celebrados contratos específicos com as empresas, com posteriores solicitações 
conforme disposto nos subitens 5.1 a 5.8. 

4 – PREÇOS 
 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de 

Registro de Preços constam do “Demonstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa 
Ata. 

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 5.1. Após a homologação da licitação, através da Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Desportos será encaminhada a “Requisição de Compras” aos 
licitantes vencedores. As entregas, nos locais informados na requisição, terão uma 
programação de entrega a ser acertada com a Secretaria Municipal de Educação que não 
será anterior ao prazo de 5 (cinco) dias e nem superior ao prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da assinatura do instrumento contratual e emissão da Requisição de Compras, sem 
quaisquer ônus adicionais.  

 5.1.1. Os produtos que integram o objeto deste Edital serão 
considerados entregues mediante atestado do fiscal do contrato, quanto à fiel observância 
das especificações do Edital e seus Anexos e, as especificações fornecidas na proposta pelo 
licitante vencedor. 
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5.1.2 Os produtos entregues, cuja fabricação não seja nacional, deverão 
estar acompanhados da comprovação de existência do selo ou Certificado do INMETRO. 

5.2. A Empresa Licitante é responsável pelo transporte dos produtos de 
sua sede até os 02 (dois) pontos de entrega: 1º ponto - Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Santa Luzia, sito a Estrada RS 350, Km 30, 5.115, localidade de Picada 
Grande, neste Município; 2º ponto- Escola Municipal de Ensino Fundamental Arlindo 
Bonifácio Pires, sito na Estrada da Costa do Sutil, localidade de Capela São Pedro, neste 
Município. 

5.3. A quantidade de produtos a ser entregue em cada ponto será 
fornecida pela Secretaria Municipal de Educação e entregues a Empresa Licitante em forma 
de recibo, em duas vias de igual teor, informando a descrição do produto, quantidade e 
marca, dados estes em conformidade com a proposta vencedora e com o que foi expedido na 
Requisição de Compras.  

5.4. A mercadoria entregue deverá ser de primeira qualidade. 
5.5. A Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente acompanhará a 

entrega dos produtos perecíveis, podendo rejeitá-los de pronto, quando for o caso, na 
hipótese de que não sejam recomendados para consumo. 

5.6. Havendo rejeição do produto pela Comissão de Recebimento (ou 
fiscal de contrato), na hipótese de estar em desacordo com as especificações e condições 
expressas neste Edital, o licitante vencedor deverá retirá-lo, do lugar onde se encontra 
armazenado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da comunicação para assim proceder sob 
pena de multa moratória correspondente a 0,05% sobre o preço do produto rejeitado, por dia 
de armazenamento excedente – facultado ao Município devolver o produto ao local de origem 
mediante remessa com frete a pagar, para cuja providência desde já fica expressamente 
autorizado. 

5.7. As entregas deverão ocorrer nas terças-feiras pela manhã. 
 
6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 6.1 – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas 

seguintes hipóteses: 
 a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa 

Ata de Registro de Preços; 
 b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para 

tal, sem justificativa aceitável; 

 c) quando o fornecedor não retirar o PC, no prazo estabelecido, sem 
justificativa aceitável; 

 d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se 
esse se tornar superior ao praticado no mercado; 

 e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, 
comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços 
por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

 6.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 
previstos nas alíneas “a)” a “e)”, será formalizado em processo próprio e comunicada por 
correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para 
todos os efeitos, cancelado o preço registrado. 

7- PENALIDADES 
                           O CONTRATADO se sujeita às seguintes penalidades: 

                       a)advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, tais 
como atrasar o horário da entrega do produto solicitado; 
                       b)multas: 
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de 15 VR (valor referência do Muncípio) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma 
de legislação pertinente; 
de 10 VR (valor referência do Muncípio) nos casos da entrega ocorrer com qualquer 
irregularidade; 
de 05 VR (valor referência do Muncípio) no caso de não assinatura do instrumento contratual no 
prazo fixado no edital ou por dia de atraso na entrega combinada dos produtos;  

 de 02 VR (valor referência do Muncípio) por dia de atraso que exceder o prazo fixado para a 
entrega dos produtos, cumulativa com a multa do item anterior; 
A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor 
atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados 
ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. 

c)suspensão do direito de contratar com a Administração Pública Municipal, 
por prazo de, no máximo, 02 anos para os casos de faltas graves no que diz respeito à qualidade 
dos serviços contratados. 

Da aplicação da Pena: A aplicação das penalidades retro mencionadas, 
isoladas ou cumulativamente, independerá de notificação prévia, sendo exigíveis desde a data 
do ato, fato ou omissão que as ensejar, devendo a CONTRATADO ser notificada para no prazo 
improrrogável de dez (10) dias, se quiser, interpor recurso ao Prefeito, objetivando a 
reconsideração do ato, no entanto, dito recurso será recebido apenas no efeito devolutivo e 
eventualmente reconsiderado o ato, numerário retido será devolvido ao CONTRATADO sem 
qualquer acréscimo, e a qualquer título. 

8. FISCALIZAÇÃO 

 8.1 – Cabe ao OP proceder à fiscalização rotineira do material 
recebido, quanto à quantidade, ao atendimento de todas as especificações e horários de 
entrega. 

 8.2 – O fiscal do contrato gerado a partir desta ATA, denominado por 
Portaria, é a Sra. Sonia Euridse da Rocha Camargo, investida do direito de recusar, em parte 
ou totalmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja 
sendo entregue fora do horário preestabelecido. 

 8.3 – As irregularidades constatadas pelos OP deverão ser 
comunicadas ao OG, no prazo máximo de 48 horas, para que sejam tomadas as providências 
necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades previstas. 

9 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
 9.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito 

de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os 
inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a atrasar a entrega dos 
produtos no local onde estiver sendo executado o objeto do contrato: 

 a) greve geral; 
 b) calamidade pública; 
 c) interrupção dos meios de transporte; 
 d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
 e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do 

Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). 
 9.2 – Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente 

justificados pela contratada. 
 9.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou 

de força maior, o fato deverá ser comunicado ao OP, até 24 horas após a ocorrência. Caso 
não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 
horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de 
força maior. 

10 – FORO 
 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas 

da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Camaquã/RS. 
11– CÓPIAS 
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 Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias: 
 a) uma (1) para o OG; 
 b) uma (1) para a empresa registrada; 
 c) uma (1), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial; e 
 d) uma (1) para o OP. 
  
 E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar 

todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada 
pelas EMPRESAS REGISTRADAS, pelo Sr. Prefeito Municipal e por duas testemunhas, a todo 
o ato presentes. 

     
 
              Chuvisca/RS, 20 de fevereiro de 2015. 
 
 
 
                                                                                                    

RAFAEL SCHEER-ME                                      SANDRO RADKE DE RADKE EIRELI-ME                                                                        
     Rafael Scheer                                                            Cristiano Radtke de Radtke 

                                                                                               

          

 

         Testemunha                                                                             Prefeito Municipal       

                                                                                                                  Ervino Wachholz 

 

 

         Testemunha                                                                              
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ANEXO I 
ITENS 

 
A Empresa SANDRO RADKE DE RADKE EIRELI-ME, CNPJ 

18.836.516/0001-36, empresa estabelecida na Rua General Argolo, 535, Bairro Navegantes, 
São Lourenço do Sul/RS, representada neste ato pela Sr. Cristiano Radtke de Radtke, 
portador do CPF 806.804.530-91, venceu os seguintes itens: 002, 003, 004, 005, 006, 010, 
011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 
029, 030, 031 e 032, CONFORME SEGUE: 

 
ITEM QUA

MIN 

QUA 

MAX 

UN DESCRIÇÃO REF 

UN 

2 
150 300 

litro 

Bebida láctea morango: Contendo leite pasteurizado integral, 

soro de leite industrial e/ou leite em pó reconstituído, polpa de 
fruta e açúcar. Embalagem de 1 litro, no sabor de morango.  

 R$ 2,09  

3 
150 300 

litro 

Bebida láctea pessego: Contendo leite pasteurizado integral, 

soro de leite industrial e/ou leite em pó reconstituído, polpa de 
fruta e açúcar. Embalagem de 1 litro, no sabor de pêssego.  

 R$ 2,09  

4 

150 300 

litro 

Bebida láctea salada de frutas: Contendo leite pasteurizado 

integral, soro de leite industrial e/ou leite em pó reconstituído, 
polpa de fruta e açúcar. Embalagem de 1 litro, no sabor de 
salada de frutas.  

 R$ 2,09  

5 
150 300 

litro 

Bebida láctea ameixa: Contendo leite pasteurizado integral, 

soro de leite industrial e/ou leite em pó reconstituído, polpa de 
fruta e açúcar. Embalagem de 1 litro, no sabor de ameixa.  

 R$ 2,50 

6 
700 1000 

kg 

Bolacha tipo caseira embalagem de 1Kg, contendo ovos, 

gordura,  farinha de trigo, açúcar, amido de milho, leite de côco. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.  

 R$ 7,50 

10 
800 1000 

kg 

Pão fresco tipo massinha: Pão massinha tipo caseiro 50g, 

preferencialmente feito no dia da entrega. Integro sem 
sugisidade 

 R$ 6,80  

11 
350 500 

kg 
Carne bovina fresca em cubos: Sem sebo, de 1ª qualidade. 

Embalada em 1 kg em plástico transparente e próprio.  
 R$ 16,95  

12 
350 500 

kg 

Carne bovina moida de 1ª qualidade:  Carne fresca de paleta, 

sem osso,  resfriada na temperatura adequada a 
legislação,moída no dia da entrega. 

 R$15,45  

13 
1000 2000 

kg 
coxa e sobre coxa: congelado. Porção íntegra sem osso 

trincado ou quebrado com cor e cheiro característico do produto.  
 R$ 6,30  

14 
700 1000 

 kg 

File de peito  de frango sem pele e sem osso  congelado.  

Produto e embalagem íntegra com cor e cheiro característico do 
produto.   

 R$ 8,69  

15 
300 500 

kg 
Abacaxi Mineirinho fresco, integro e maturação adequada para 

o consumo. 
 R$ 3,80 

16 
300 500 

kg 
Abacaxi terra de Areia  fresco, integro e maturação adequada 

para o consumo. 
 R$ 3,19  

17 
500 1000 

kg 
Ameixa  firme sem  ceder a pressão dos dedos, casca lisa e 

ponto certo de maturação.  
 R$ 8,15  

18 
1000 2000 

 kg 

Banana prata de primeira qualidade, em penca, com  casca 

firme e  uniforme, sem ferimentos e defeitos,   maturação 
adequada para o consumo 

 R$ 2,40 

19 
100 300 

kg 

Bergamota Pocan: de primeira qualidade, em penca, com  

casca firme e  uniforme, sem ferimentos e defeitos,   maturação 
adequada para o consumo 

 R$ 2,45  

20 
100 200 

kg 
Laranja de Umbigo: firme sem ceder a pressão dos dedos e 

ponto certo de maturação.  
 R$ 2,50  

21 
200 400 

  kg 
Maçã fugi, grauda, nova,  casca lisa, sem ferimentos ou 

defeitos, de primeira qualidade. 
 R$ 2,40  

22 
200 400 

 kg 
Maçã gala, grauda, nova,  casca lisa, sem ferimentos ou 

defeitos, de primeira qualidade. 
 R$ 3,10  

23 
100 200 

  kg 
Maça verde, grauda, nova,  casca lisa, sem ferimentos ou 

defeitos, de primeira qualidade. 
 R$ 3,80  

24 
500 1000 

  kg 
Mamão  formosa, em grau médio de amadurecimento, casca 

lisa, sem ferimentos ou defeitos, de primeira qualidade 
 R$ 3,70  
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25 
200 400 

kg 
Melancia. grauda casca lisa, sem ferimentos ou defeitos, de 

primeira qualidade 
 R$ 1,50  

26 200 400 kg uva:  grau médio de amadurecimento de primeira qualidade  R$ 4,85  

27 
20 42 

kg 
Beterraba : vegetal firme e integro,  textura e consistência de 

vegetal fresco. 
 R$ 1,79  

28 
50 125 

kg 

Couve-flor nova firme, intacta, isento de material terroso, de 

primeira qualidade, coloração uniforme e sem manchas, peso 
médio de 300g. 

 R$ 5,50  

29 
50 125 

kg 
Cenoura nova, padrão médio e uniforme de primeira qualidade, 

vegetal firme e íntegro, textura e consistência de vegetal fresco. 
 R$ 2,60 

30 
100 200 

kg 
Cebola de tamanho médio de primeira qualidade , vegetal firme 

e íntegro. 
 R$ 1,95  

31 
500 850 

kg 
Tomate:  tenro e fresco,  isento de material terroso, firme e 

íntegro 
 R$ 4,00 

32 
5 10 

  kg 

Alho  graudo, novo, de primeira qualidade, em cabeças, 

desenrestiado, tipo 1, não devem estar murchos ou 
machucados e com brotamentos. 

 R$12,00  

 
                       A Empresa RAFAEL SCHEER-ME, CNPJ 12.648.524/0001-72, empresa 
estabelecida na Avenida Sony Soares Correa, 2814, São Lourenço do Sul/RS, representada neste 
ato pela Sr. Rafael Scheer, portador do CPF 758.291.850-91, venceu os seguintes itens: 001, 007, 
008, 009, 033, 035 e 036, CONFORME SEGUE: 

 
 

ITEM QUA

MIN 

QUA 

MAX 

UN DESCRIÇÃO REF 

UN 

1 

1000 2700
0 

kg 

Arroz : Arroz branco ecológico de boa qualidade, polido, com 

no mínimo 90% de grãos inteiros, sem glúten, isento de matéria 
terrosa, de parasitos, de detritos animais e vegetais. 
Embalagem: saco de polietileno atóxico, resistente, de peso 
líquido de 1kg. Validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega.  

 R$ 2,09  

7 2000 3000 litro Leite integral: Leite com embalagem íntegra de 1litro  R$ 2,00  

8 

350 600 

kg 

Massa alimentícia de sêmola tipo parafuso: pacote de kg, 

consistencia firme, em embalagem plástica atóxica,  data da 
embalagem, peso, validade de no mínimo de 2 meses da data 
de entrega. 

 R$ 3,70  

9 
150 200 

fr 900 ml 
Óleo Soja: O produto devera apresentar validade mínima de 6 

meses da data da entrega. Embalagem integra. 
 R$ 2,95  

33 
100 260 

kg 
Feijão preto,  pacote de1 ou  2 kg. .Tipo 1 safra do 2014  

Embalagem íntegra.  
 R$ 4,75  

35 
30 50 

fr 900 ml 
Vinagre:O produto devera apresentar validade mínima de 6 

meses da data da entrega. Embalagem integra. 
 R$ 1,00  

36 
20 40 

kg 
Sal: O produto devera apresentar validade mínima de 6 meses 

da data da entrega. Embalagem integra. 
 R$ 0,80  

 


