Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SÃO BORJA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO SRP 02/2020
(Processo Administrativo no 23227.000744/2020-27)
O Instituto Federal Farroupilha - Campus São Borja, com sede Na Rua Otaviano Castilho
Mendes, n° 355, na cidade de São Borja, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.662.072/000662 neste ato representado , neste ato representado pela Diretora Geral, Carla Tatiana Zappe,
nomeada pela Portaria nº 1.534 de 2016, publicada no DOU de 31 de outubro de 2016, inscrita
no CPF sob o nº 976.234.660-20, considerando o julgamento da licitação na modalidade de
Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS PE 02/2020, publicada no DOU
de 29/10/2020, processo administrativo n.º23227.000744/2020-27, RESOLVE registrar os
preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela
alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no
Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.

DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de
Gêneros de Alimentação – Queijos, Carnes e Refrigerados, especificado no Termo de
Referência, anexo do edital de Pregão nº 02/2020, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.1.

2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e
as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
2.1.

Razão Social: Délcio Delmar Rambo EIRELI
Responsável Legal: Délcio Delmar Rambo EIRELI
CNPJ: 18683835/0001-59
Endereço: AVENIDA TUPARENDI 1460, 1460 - GLORIA
Cidade: SANTA ROSA

UF:
RS

CEP:98.785-109

Fone: (55) 3512-4083 - delciodelmarrambo@hotmail.com
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Banco
(cod.): CEF

Agência (cód.):
0502

Conta:
3.054-0

GRUPO 08 – QUEIJOS, CARNES E REFRIGERADOS - SANTA ROSA
MARCA

Qtd

Unid

Preço
Médio

Total

CARNE – tipo Carne Bovina,
fresca, cortes de agulha e
104 paleta, sem osso em cubos de
30 gr cada, pacotes de 1
kg.Máximo de 5 % de gordura.

CALEGARO

864

Quilo

29,40

R$ 25.401,60

CARNE – tipo Carne Suína,
paleta e lombo, sem osso, cortes
de 280 gr. Cada. A carne deve
ser de boa qualidade,
apresentar-se com aspecto
próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor, cheiro e sabor
próprio, sem manchas
esverdeadas, livres de parasitas,
sujidades e qualquer substância
contaminante que possa alterá105
la ou encobrir qualquer
alteração. A carne deve ser
congelada, embalada , em saco
plástico de polietileno contendo
2kg cada, com rotulagem
especificando peso, tipo de
carne, data de fabricação, data
de validade e registro do órgão
competente (inspecionado SIFDIPOA). A entrega deve ser
feita em caminhão refrigerado

ALIBEM

1056

Quilo

22,21

R$ 23.453,76

Queijo mussarela fatiado, de
massa filada, elástica, sabor
206 suave,
cor
levemente
amarelada, obtido a partir do
leite pasteurizado, em fatias,

TCHE MILK

638

UND

7,20

R$ 4.593,60

Item

DESCRIÇÃO
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embalado com separação e
embalado com filme plástico
com barreira termo encolhível
atóxico, embalagem contendo
aproximadamente 200g, limpo,
não violado, resistente, no qual
tenha sido aplicado vácuo
parcial, permitindo a perfeita
aderência do continente ao
conteúdo que garanta a
integridade do produto até o
momento do consumo. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número
de lote, data de validade,
quantidade do produto, número
do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA
e
carimbo de inspeção. Validade
mínima de 60 dias a partir da
data de entrega na unidade
requisitante.
Creme de leite pasteurizado /
Nata - Embalagem 300g)
Creme de leite pasteurizado,
sabor suave, consistência firme,
embalado
em
potes
de
polietileno
com
aproximadamente 300g de peso
líquido, atóxico, limpo, não
violado, com tampa resistente.
207
A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número
de lote, data de validade,
quantidade do produto, número
do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA.
Validade de até 30 até 45 dias.

TCHE MILK

112

Unidade

5,54

R$ 620,48

Margarina
sem
sal
208 Embalagem 500g) Produto que
se apresenta sob forma de

CLAYBOM

253

Unidade

3,60

R$ 910,80
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emulsão plástica ou fluída
contendo obrigatoriamente os
ingredientes
óleos
e/ou
gorduras comestíveis e água,
devendo conter no mínimo 65%
de lipídios. Sem sal. Para uso
culinário, embaladas em pote
limpo, resistente, atóxico, que
garanta a integridade do
produto até o consumo,
contendo 500g de peso líquido.
A embalagem deverá apresentar
externamente os dados de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
validade de pelo menos 4 meses
a partir do recebimento e
informações nutricionais. Deve
estar em consonância com os
níveis toleráveis na matériaprima empregada, estabelecidos
pela legislação específica, no
que tange a resíduos de
pesticidas,
contaminantes
inorgânicos e microbiológicos.
Marca referência de qualidade:
Qualy ou Doriana Culinária ou
similar, equivalente ou de
melhor qualidade.
Carne bovina moída de 1°, com
pouca gordura, sem pelancas,
embaladas a vácuo, isentas de
aditivos ou substâncias
estranhas ao produto que sejam
improprias ao consumo e que
209 alteram suas características
naturais (física, química e
organoléptica), inspecionada
pelo CISPOA ou SIF.Produzido
e embalado em conformidade
com as normas da legislação
sanitária vigente.

CALEGARO

2152

Quilo

23,88

R$ 51.389,76

Coxão mole bovino, de
210 primeira qualidade, com pouca
gordura, sem pelancas,

CALEGARO

1056

Quilo

31,44

R$ 33.200,64

____________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Ata de Registro de Preços – modelo – pregão compras
Atualização: Dezembro/2019

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

embaladas a vácuo, isentas de
aditivos ou substâncias
estranhas ao produto que sejam
impróprias ao consumo e que
alteram suas características
naturais (física, química e
organoléptica), inspecionada
pelo CISPOA ou SIF.
Produzido e embalado em
conformidade com as normas
da legislação sanitária vigente.
Coxa e Sobrecoxa de frango
congelada – . Produzido e
211 embalado em conformidade
com as normas da legislação
sanitária vigente.

DANIELI

3400

Quilo

8,44

R$ 28.696,00

Filé de frango - Peito de frango
congelado, sem osso e sem
pele. Embalagem de 1Kg.
212 Produzido e embalado em
conformidade com as normas
da legislação sanitária vigente –
SIF.

DANIELI

500

Quilo

10,90

R$ 5.450,00

Filé de peixe - tilápia
congelado. Apresentação:
íntegro e limpo (sem vísceras,
escamas, espinhas ou lixa).
213 Carne rígida e firme.
Coloração: branco. Sem odor
forte. Embalado e entregue em
conformidade com a legislação
sanitária vigente.

NATUFISH

800

Quilo

26,40

R$ 21.120,00

Massa para lasanha, fresca, com
ovos. Embalagem atóxica,
214 transparente em rolos de 2kg.
Data de fabricação e validade
superior a 50 dias.

MARSALA

300

Pacote

20,56

R$ 6.168,00

Presunto magro fatiado embalagens de 1kg - Presunto
cozido inteiro, sem capa de
215
gordura, elaborado do pernil
suíno. Produzido e embalado
em conformidade com as

ESTRELA

460

Quilo

16,94

R$ 7.792,40
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normas da legislação sanitária
vigente - SIF. Padrão Perdigão/
Sadia ou similar, equivalente ou
de melhor qualidade. Produto
com 75% da validade hábil.
TOTAL

R$ 208.797,04

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços
consta como anexo a esta Ata.
2.2.

3.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1.

O órgão gerenciador será o Instituto Federal Farroupilha – Campus São Borja.

3.2.

Participante:

GRUPO 8 – CAMPUS SANTA ROSA = Av. Cel. Bráulio de Oliveira, 1400 – Bairro
Central - CEP: 98787-740 Santa Rosa/RS - Telefone: (55)2013-0200
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1.

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
____________________________________________________________________
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este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
4.3.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, ao máximo de cinquenta por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão
gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida
pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão
gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse
o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5.

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5.

VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua
assinatura, não podendo ser prorrogada.
5.1.

6.

REVISÃO E CANCELAMENTO
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A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.
6.1.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado,
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.2.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.3.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.

6.4.1.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.

6.5.1.
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
6.5.2.
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
6.6.

6.7.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1.

descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2.
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.7.3.
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
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6.7.4.
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e
6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
6.8.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
6.9.

7.

6.9.1.

por razão de interesse público; ou

6.9.2.

a pedido do fornecedor.

DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.
7.1.

7.1.1.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não
honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49,
§1º do Decreto nº 10.024/19.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso
X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser
respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº
7.892/2013).
7.2.

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
7.3.

8.

CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
8.1.
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penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, ANEXO AO EDITAL.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
8.2.

No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a
contratação dos itens nas seguintes hipóteses.
8.3.

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de
quantitativos definidos no certame; ou
8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao
vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de
lances
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante
vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art.
11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
8.4.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais
órgãos participantes.
São Borja - RS, 16 de Novembro de 2020.
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)

DELCIO
DELMAR
RAMBO
EIRELI:18683
835000159

Assinado de forma
digital por DELCIO
DELMAR RAMBO
EIRELI:1868383500
0159
Dados: 2020.11.19
11:16:33 -03'00'
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