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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Setor de Licitações

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2011

O Município de Itaqui, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Gil Marques Filho, brasileiro, maior, 
casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no C.P.F. sob nº 132.750.620-34 e portador da Carteira de 
Identidade  nº  9003198786,  residente  e  domiciliado  nesta  cidade  e, CONTRATANTE,  e  as  empresas  abaixo 
qualificadas doravante denominada FORNECEDORAS, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal 10.520/2002 e Decreto Municipal 5302/2009 (que regulamenta o registro de preços) e  
demais legislações aplicáveis em face da classificação das propostas apresentadas na  CONCORRÊNCIA Nº 
001/2010,  para REGISTRO DE PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as 
condições do Edital que rege o referido certame licitatório, aquelas anunciadas abaixo e nos itens que se seguem.,  
firmam  a  presente  Ata  de  Registro  de  Preços,  obedecidas  as  disposições  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  suas 
alterações posteriores e as condições seguintes:

Itens nº 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 e 30: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.  
inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  90.341.561/0001-47,  com  sede  na  Rua  Coronel  Genuíno,  nº  70,  Canoas/RS, 
representada neste ato por seu sócio, Sr. Jorge Tadeu Brambila inscrito no CPF sob o nº 183.342.880-34.

Item nº 08: COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA inscrita no CNPJ sob o nº 88.933.114/0016/11, com sede na 
Rua ROD RS 342 km 149 Cruz Alta/RS, representada neste ato por seu Presidente, Sr. Caio Cezar Fernandez 
Vianna , portador de cédula de identidade nº  2017759743.

Itens nº 01, 16, e 18: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº  
91.022.632/0001-01, com sede na Avenida Emancipação nº 840, Nova Palma/RS, representada neste ato por seu  
representante legal, Sr. Osvaldo Gasparin, inscrito no CPF sob o nº 622.996.540-20.

Item  nº  17:  MESASUL COMÉRCIO E  INDÚSTRIA DE ALIMENTOS  LTDA inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  
92.028.265/0001-16, com sede na Avenida das Indústrias, nº 1001, Cachoeirinha/RS, representada neste ato por 
seu Diretor Financeiro Sr. Jaime Preto inscrito no CPF sob o nº 237.677.580-91.

Itens nº 4 e 13: SALVADOR PINHEIRO DIAS COIMBRA inscrita no CNPJ sob o nº 08.832.939/0001-24, com 
sede na Rua Euclides Aranha, nº 1327, sala B Itaqui/RS, representada neste ato por seu representante legal  Sr.  
Leandro de Souza Coimbra inscrito no CPF sob o nº 645.804.310-49.

Itens nº 3, 5, 9, 10, 14, 15, 23 e 27: COMÉRCIO TORREÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 00.357.221/0001-
11, com sede na Rua Rodrigues Lima, nº 376, sala nº 702, Itaqui/RS, representada neste ato por seu representante  
legal Sr. Ângelo Celestino Flain Petrini Júnior inscrito no CPF sob o nº 737.975.530-72.

Itens nº 2, 6, 11, 12 e 20: OLGAIR PEREIRA TALHAFERRO inscrita no CNPJ sob o nº 94.019.486/0001-53, 
com sede na Rua Visconde de Mauá, nº 3426, Itaqui/RS, representada neste ato por seu proprietário Sr. Olgair  
Pereira Talhaferro inscrito no CPF sob o nº 422.777.520-53.

Item nº 07: ALEXANDRE PICCININI LOPES inscrita no CNPJ sob o nº 06.084.332/0001-88, com sede na Rua 
Euclides Aranha, nº 1327 A, sala A Itaqui/RS, representada neste ato por seu proprietário Sr. Alexandre Piccinini  
Lopes  inscrito no CPF sob o nº 011.668.770-35.

1) OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados no 
Anexo I do Edital da Concorrência nº 001/2011, que passa a fazer parte integrante desta Ata.
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2) VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

2.1. Nos termos do art. 15 § 4º da lei nº 8.666/93 e do art. 5º do Decreto Municipal nº 5302/2009, esse  
Município  não  está  obrigado a  adquirir  exclusivamente  por  intermédio  desta  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 5.7.

4) PREÇO

Os  preços  ofertados  pelas  empresas  signatárias  da  presente  Ata  de  Registro  de  preços  constam  no 
“Demonstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

5) CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. As solicitações de fornecimento à contratada por parte das Secretarias serão feitas por escrito, através  
de pedido de compra, preenchidos em modelo próprio (Anexo V do Edital), datados e assinados pelos gestores de  
contrato, ao Setor de Licitações.

5.2. Os pedidos de compra poderão ser encaminhados à contratada diretamente, via correios, ou através 
de meios eletrônicos, com antecedência mínima de dois dias úteis do dia marcado para o fornecimento.

5.3. Os fornecimentos serão efetuados nos dias uteis na Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua 
João Sisnando Dubal Goulart, S/N, Centro, Itaqui/RS de segunda a sexta no seguinte horário: Manhã: 8h às 12h  
Tarde: 13h 30 min. Às 17h, ou em outro horário ou local previamente comunicado.

5.4. A contratada deverá enviar ao Setor de Licitações, até o quinto dia útil de cada mês, uma relação da 
quantidade total de cada item fornecido no mês anterior.

5.5. Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do(s) produto(s) 
desde  que  obedecidas  as  condições  do  pedido  de  compra,  conforme  previsão  do  edital  da  Concorrência  nº 
001/2011.

5.6. Os produtos  rejeitados,  por  estarem em desacordo  com as  especificações  ou  condições  exigidas 
deverão ser retirados nos seguintes prazos:
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e
b) em até 24 horas após a contratada ter sido notificada, caso a constatação de irregularidades seja posterior à 
entrega.

5.7. A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação às sanções revistas no item 6.2 do 
Edital.

6) CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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6.1. O Registro de determinando preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor  não cumprir as obrigações constantes nesta 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 pedido de compras 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;

6.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado no caso da alínea “a)” será formalizado em 
processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e  
ampla defesa no prazo de 05 (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) FISCALIZAÇÃO

7.1. Cabe a cada Secretaria proceder a fiscalização rotineira do material recebido, quanto à quantidade, ao 
atendimento de todas as especificações e horários de entrega.

7.2. Os fiscais das Secretarias estão investidos 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.

7.3. As irregularidades constatadas deverão ser comunicadas, por escrito, ao Setor de Licitações, 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.

8) CASOS FORTUÍTOS OU DE FORÇA MAIOR

8.1. 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.

8.2. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

8.3. Sempre  que  ocorrerem situações  que impliquem caso  fortuito  ou  força  maior,  o  fato  deverá  ser 
comunicado à Secretaria competente, 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 solicitação de enquadramento da ocorrência 
como caso fortuito ou força maior.

9) FORO

Para a solução de possíveis divergência entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da 
Comarca de Itaqui.
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10) CÓPIAS

Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

a) uma para o Setor de Licitações;
b) uma para as empresas registradas;
c) uma, em extrato, para publicação na imprensa oficial; e
d) uma para a Secretaria competente.

E assim, por estarem justos e acordados firmam a presente ata em 4 cópias de igual teor e conteúdo.

Itaqui, 06 de abril de 2011.

_______________________________

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Gil Marques  Filho

ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA.

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.

MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

SALVADOR PINHEIRO DIAS COIMBRA

COMÉRCIO TORREÃO LTDA

OLGAIR PEREIRA TALHAFERRO

ALEXANDRE PICCININI LOPES


