
TERMO DE CANCELAMENTO DE PREÇO 

                           

Que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 

87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor LUÍS HENRIQUE 

KITTEL e de outro lado a Empresa ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, com 

sede na Av. dos Sinos, nº 1233, Bairro Harmonia, Município de Canoas/RS, Tel.: 51-9.91758444, Email: 

abastesullicitacoes@gmail.com,  representada nesse ato, por seu proprietário, Sr. Octávio Driemeyer Júnior, 

portador da cédula de identidade RG nº 6058992543 e CPF nº 897.225.660-91, conforme segue: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em 20 de abril de 2021, a Ata de 

Registro de Preços nº 10/202, em decorrência do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 07/2021, levado a 

efeito pelo MUNICÍPIO DE AGUDO denominado de CONTRATANTE, com a empresa ABASTESUL 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, denominada de CONTRATADA. 

 

O objeto da Ata de Registro de Preços tem por finalidade o registro de preços dos itens especificados 

do Edital do PREGÃO ELETR/ÕNICO Nº 07/2021, quais sejam: 

Item 
Qtd. 

Min/Máx 
Un. Especificação dos produtos Marca 

Preço 

Unitário 

Preço Total 

09 1/400 Kg 

Cebola de cabeça, convencional ou 

ecológica, sem réstia, seca, nova, de 1ª 

qualidade, tamanho médio, sem brotos, 

com casca sã, sem rupturas, sem terra. 

CEASA R$ 2,75 R$ 1.100,00 

11 1/600  Kg 

Cortes de frango (coxa e sobrecoxa), 

resfriados e/ou congelados SEM 

TEMPERO, SEM PELE E 

DESOSSADA, acondicionados em 

embalagens plásticas individuais, 

especificando o peso, procedência e o 

prazo de validade na embalagem. Deve 

ter Certificado de Inspeção Estadual ou 

Federal. 

FRIATTO R$ 7,09 R$ 4.254,00 

12 1/1.000  Sachê 

Extrato de tomate concentrado, 

contendo apenas tomate, açúcar e sal. 

Isento de sujidades e fermentação. Em 

embalagens com peso liquido de 340g, 

apresentando rótulo com identificação 

e prazo de validade mínimo de 6 meses 

a partir da entrega. Com registro no 

Ministério da Agricultura. 

PALADORI R$ 1,29 R$ 1.290,00 

17 1/2.000  Kg 

Maçã gala, deve apresentar 

características próprias do cultivar bem 

definidas, estarem fisiologicamente 

desenvolvidas, bem formadas, limpas, 

com coloração própria, livres de danos 

mecânicos, fisiológicos, pragas e 

doenças e estarem em perfeitas 

condições de conservação e maturação. 

Entregas nas Escolas Municipais 

conforme cronograma. 

CEASA R$ 4,15 R$ 8.300,00 

18 1/1.000  Kg 

Mamão formosa, grau médio de 

amadurecimento, primeira qualidade, 

ausência de partes estragadas. 

CEASA R$ 3,75 R$ 3.750,00 

21 1/200 Kg 

Sal moído iodado, em embalagem 

plástica transparente e resistente de 

1Kg, com prazo de validade de, no 

mínimo, 2 anos, apresentando rótulo 

indicando procedência e prazo de 

POP R$ 0,95 R$ 190,00 
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validade. 

22 1/100 Kg 

Sardinha, com óleo comestível 

contendo naturalmente ômega 3, com 

peso líquido de 125g, latas sem 

ferrugem e/ou amassadas e prazo de 

validade mínimo de 6 meses contando 

a partir da data de recebimento. 

GOMES DA 

COSTA 
R$ 32,55 R$ 3.255,00 

TOTAL GERAL R$ 22.139,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito e de acordo com o 

Artigo 7º, inciso II, do Decreto Municipal nº 41/2015, que regulamenta as Atas de Registro de Preços, as 

partes pactuantes resolvem rescindir a Ata de Registro de Preços Nº 10/2021, a contar de sua assinatura, tendo 

em vista, que a empresa comunicou que está impossibilitada de efetuar a entrega dos produtos, descumprindo 

as cláusulas “2.” e “5., 5.2” da citada Ata, conforme e-mail recebido em 15/03/2022 e documentação de 

comprovação de atuação econômica da empresa, em anexo. Salienta-se ainda, que no ano de 2021, as entregas 

foram pontuais, conforme informado pela nutricionista do município Sra. Mariana de Paula Azambuja, já no 

ano de 2022, as entregas deixaram de acontecer conforme Mem. SED 4785/2022, de 17/03/2022, onde a 

nutricionista do município acima citada informa que ainda há quantitativos a serem entregues pela empresa, 

tendo sido inclusive emitida Nota de Empenho Nº 2649/2022 (em anexo). 

 

E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual 

valor e forma na presença de duas testemunhas. 

 

Agudo, 18 de abril de 2022.     

 
 

LUÍS HENRIQUE KITTEL                                           OCTÁVIO DRIEMEYER JÚNIOR 

      Prefeito Municipal                                                                        Abastesul Distr. de Alimentos Eireli 

            Contratante                                                                                                  Contratada          

 

           

MARIANA DE PAULA AZAMBUJA                                                                DENISE BERTE 

            CPF: 000.123.120-02                                                                               CPF: 892.587.110-68 

       Testemunha e Fiscal da Ata                                                                               Testemunha 
 


