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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2020 - PMI 
 
PREGÃO Nº 005/2020 - PMI 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2020 - PMI 
 

Município de Ipira, SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
82.814.260/0001-65, com sede na Rua XV de agosto, 342, Centro, Ipira, SC, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Senhor Emerson Ari Reichert, portador da Cédula de Identidade RG nº 14/R 1.877.623 
SSP-SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 758.846.159-49, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 
2002, das demais normas legais aplicáveis e por outro lado a Empresa ao final identificada e pessoa que a 
representa legalmente, em face de sua classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº. 005/2020 - PMI, Ata de julgamento de Preços e homologada pela autoridade 
competente, RESOLVEM registrar os preços para futura aquisição de gêneros alimentícios, para compor a 
merenda escolar, das escolas da rede municipal, conforme especificações constantes no objeto do Pregão 
acima citado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes termos: 

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades 

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto assegurar o compromisso, para possível aquisição dos 
bens abaixo descritos, constantes da proposta comercial da empresa Detentora desta Ata. 

Item Quant Unid Marca Descrição Vl. Unit Vl. Total 

10 60 Un INCAS Colorífico vermelho, em pó, fino, homogêneo, de 
coloração vermelho intenso, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, isentos de materiais 
estranhos e livre de umidade, acondicionado em 
embalagem plástica atóxica, original do fabricante, 
com informações, especificações do produto, data 
de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 
meses. Pacote com 500g. 

R$ 2,88 R$ 172,80 

12 40 Un QUERO Ervilha em conserva, o produto deverá estar isento 
de fermentação e não indicar processamento 
defeituoso. Produto de 1° qualidade, 
acondicionado em embalagem atóxica, original do 
fabricante, integra, não pode estar amassada ou 
estufada, com especificações do produto, 
informações do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade de no mínimo 12 meses e lote. 
Embalagem com 2kg. 

R$ 13,97 R$ 558,80 

13 190 Un ELEFANTE Extrato de Tomate concentrado, o produto deverá 
estar isento de fermentação e não indicar 
processamento defeituoso. Produto de 1° 
qualidade, acondicionado em embalagem atóxica, 
original do fabricante, integra, não pode estar 
amassada ou estufada, com especificações do 
produto, informações do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 
meses e lote. Embalagem com 850g. 

R$ 8,48 R$ 1.611,20 

18 300 KG VETORI Pão Francês, com 50g cada, ingredientes: farinha 
de trigo especial, sal, açúcar, fermento e gordura 
vegetal hidrogenada, acondicionado em 
embalagem plástica atóxica, resistente, com 1Kg, 
com etiqueta de pesagem, data de fabricação e 
prazo de validade. 

R$ 12,90 R$ 3.870,00 

19 100 UN APTI Pó para Pudim, sabor variado, ingredientes: 
açúcar refinado, leite em pó, amido de milho, 
gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, sal e 
aromatizante, não contendo glúten, acondicionado 
em embalagem plástica atóxica, original do 
fabricante, com especificações do produto, 
informações do fabricante, lote, prazo de validade 
mínimo de 12 meses. Embalagem de 85g. 

R$ 1,30 R$ 130,00 
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21 60 Un NAT Salsicha tipo “hot dog”, congelada, com aspecto 
característico, cor própria sem manchas 
pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor 
próprio, com adição de água ou gelo de no 
máximo 10%, fabricada a partir de carne 
mecanicamente separada de frango, carne suína, 
água, carne de peru, proteína isolada de soja, 
acondicionadas em embalagem plástica atóxica, 
resistente, original do fabricante, lote e validade 
mínima de 3 meses. Embalagem de 3Kg 

R$ 20,58 R$ 1.234,80 

23 50 UN KOLLER Vinagre de Vinho Branco, com acidez mínima de 
4%, acondicionado em embalagem plástica 
resistente, original do fabricante, com 
especificações do produto, informações do 
fabricante, prazo de validade mínimo de 12 meses. 
Embalagem de 5 litros. 

R$ 9,77 R$ 488,50 

26 100 pct GALO Macarrão Com Ovos Tipo Letrinhas (Alfabeto): A 
Base de: farinha de trigo, ovos/ corante natural ou 
outras substâncias permitidas e submetidas a 
processos tecnológicos adequados. Composição 
nutricional máxima de 76 gramas de hidrato de 
carbono. Isento de parasitas. Embalagem de 500 
gramas. 

R$ 2,95 R$ 295,00 

28 280 KG CONFIANÇA Mortadela de carne de frango, magro, pré-cozido, 
com aspecto cor e cheiro e sabor próprio, de 1ª 
qualidade, não amolecida, pegajosa, sem 
manchas esverdeadas, sem sinais de elementos 
contaminantes. Acondicionado em embalagens 
plástica, atóxica, resistente, validade de 30 dias. 
Embalagem de 1 kg. 

R$ 8,99 R$ 2.517,20 

29 650 Kg NAT Carne de Frango tipo coxa e sobrecoxa, 
congelado, com adição de água de no máximo 
6%, aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasitos, larvas ou qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração, acondicionada em embalagem 
plástica atóxica, resistente. Deve vir embalada em 
sacos de 2Kg com etiqueta de pesagem e 
informações do fabricante, especificação do 
produto, data de fabricação e prazo de validade, 
registro no Ministério da Agricultura - Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção 
Estadual (SIE). 

R$ 7,87 R$ 5.115,50 

32 50 UN QUERO Milho verde em conserva, o produto deverá estar 
isento de fermentação e não indicar 
processamento defeituoso. Produto de 1° 
qualidade, acondicionado em embalagem atóxica, 
original do fabricante, integra, não pode estar 
amassada ou estufada, com especificações do 
produto, informações do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade de no mínimo 12 
meses e lote. Embalagem com 2kg. 

R$ 13,98 R$ 699,00 

35 280 Un ORQUIDEA Bolacha integral Salgada, enriquecido com ferro e 
ácido fólico, acondicionada em embalagem 
plástica atóxica, original do fabricante. Serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço, na embalagem deverá 
constar informações do fabricante, especificação 
do produto, prazo de validade de no mínimo 6 
meses e lote. Pacote com 370g. 

R$ 3,77 R$ 1.055,60 

38 1.000 LT TIROL Bebida láctea com polpa de fruta de 1º qualidade, 
sabor de MORANGO, consistência pastosa, 
obtido através da fermentação do leite, açúcar, 

R$ 3,70 R$ 3.700,00 
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fermento lácteo, isento de contaminações, 
acondicionados em embalagens plásticas integras, 
atóxica e resistente, com especificações do 
produto, e prazo de validade mínimo de 60 dias a 
contar da data de entregas. Embalagem de 900 
ml. 

43 100 LT BATAVO Bebida de soja tipo suco, sabores variados. Fonte 
de vitaminas e minerais, naturalmente sem lactose 
e colesterol.  Embalagem tetra pak, atóxica, 
original do fabricante, constando a data de 
fabricação, lote, e o prazo de validade mínimo de 3 
meses. Embalagem de 1 lt. 

R$ 6,99 R$ 699,00 

44 400 UN ALCAFOODS Flocos de cereais de milho, com sabor natural, 
com açúcar, fortificado com vitaminas e minerais. 
Validade mínima de 6 meses.  Embalagem original 
com especificações do fabricante peso líquido 
500g. 

R$ 7,94 R$ 3.176,00 

53 50 UN DAJU Lentilha, tipo 1, classe média, de 1ª qualidade, 
sem grãos mofados e/ou sujidades, acondicionada 
em embalagem plástica, atóxica, resistente, 
original do fabricante, com especificações do 
produto, informações do fabricante, lote e prazo de 
validade mínimo de 6 meses. Embalagem de 
500g. 

R$ 4,39 R$ 219,50 

56 200 PCT URBANINHO Arroz fragmentado para sopa- Pacote contendo 1 
kg de arroz, tipo 1, beneficiado, polido, embalagem 
primaria em saco de polietileno atóxico, resistente, 
transparente, limpos e não violados com validade 
mínima de 6 meses a consta da data da entrega 
do produto.  

R$ 1,66 R$ 332,00 

 

60 450 KG AGRODANIELI Peito de frango sem osso, congelado, a carne 
deverá ter coloração brilhante, a gordura deve ter 
coloração amarelo clara, próxima à tonalidade da 
manteiga. Apresentar consistência firme não 
amolecida, odor e cor característicos. Não deve 
apresentar formações de cristais de gelo, penas e 
penugens, perfurações, coágulos e queimaduras 
por congelamento. Não poderá apresentar 
manchas esverdeadas. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente, embalagem 
com a marca do fabricante do produto e registro 
no órgão de inspeção sanitária e validade mínima 
de 06 meses a partir da data de entrega. 

R$ 12,85 R$ 5.782,50 

62 30 UN LIANE Biscoito doce tipo Maria sem lactose e sem a 
proteína do leite. Características Técnicas: 
Produto obtido peloamassamento e cozimento 
conveniente de massade farinha de trigo 
preparada com farinhas, amidos, féculas, 
fermentadas ou não e outrassubstâncias 
permitidas na legislação. Umidademáxima de 6%. 
Ingredientes mínimos: Farinhade trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar invertido,sal, açúcar, 
fermentos químicos e estabilizante lecitina de soja. 
Observação: Não deve conterlactose. Embalagem: 
dupla, sendo a interna empolipropileno bi 
orientada e a externa em filmelaminado flexível 
composto de polipropileno bi orientado. Pacote 
com 400 gramas. Prazo de validade de 12 meses 
a partir da data de entrega e lote. 

R$ 8,49 R$ 254,70 

63 35 Un LIANE Biscoito De Agua E Sal Sem Lactose E Sem 
Proteína Do Leite 400g. Características Técnicas: 
Produto obtido peloamassamento e cozimento 
conveniente de massade farinha de trigo 
preparada com farinhas, amidos, féculas, 
fermentadas ou não e outrassubstâncias 

R$ 8,49 R$ 297,15 
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permitidas na legislação. Umidademáxima de 6%. 
Ingredientes mínimos: Farinhade trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar invertido,sal, açúcar, 
fermentos químicos e estabilizante lecitina de soja. 
Observação: Não deve conterlactose. Embalagem: 
dupla, sendo a interna empolipropileno bi 
orientada e a externa em filmelaminado flexível 
composto de polipropileno bi orientado. Pacote 
com 400 gramas. Prazo de validade de 12 meses 
a partir da data de entrega e lote. 

64 40 LT TIROL Iogurte, embalagem de 1 litro, produto 
pasteurizado, adoçado e com sabor de Morango, 
sem LACTOSE, embalagem primária com 
identificação do produto, especificação dos 
ingredientes, informação nutricional, marca do 
fabricante e informações do mesmo, prazo de 
validade, peso liquido e rotulagem de acordo com 
a legislação. 

R$ 7,49 R$ 299,60 

    TOTAL  R$ 32.508,85 

 
 
O fornecimento dos produtos acima identificados deverão ser efetuados na forma estabelecida no Edital do 
Pregão Presencial - Registro de Preços nº. 005/2020 – PMI que deu causa a este termo, vinculando-se às 
regras estabelecidas no mesmo, como se aqui estivessem transcritas, das quais os signatários declaram 
terem pleno conhecimento. 
 
O fornecimento dos produtos se efetivará independentemente da necessidade de se firmar novo termo ajuste 
ou contrato, bastando o procedimento estabelecido no item 13 do Edital, entre outros. 
 
Cláusula Segunda – Da validade da Ata 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da data de 
sua assinatura. 
 
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal de Ipira, SC, não 
será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 
 
Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de 
redução dos preços praticados no mercado. 
A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro 
 
A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a 
assinatura desta. 
 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 005/2020 e a proposta da Detentora da Ata. 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da 
presente ata. 
 
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e demais normas 
aplicáveis. 
 

Ipira, SC 12 de fevereiro de 2020. 
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Nome da Empresa: MERCADO MUNARI LTDA - ME 
CNPJ: nº 10.878.273/0001-97 

Representante legal da Detentora da Ata: Camila Munari Stefanes 
CPF: 094.490.739-37 

 
 
 

Emerson Ari Reichert  
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
Nome: Neocir Rogério de Césaro Neocir Rogério de Cesaro 
        CPF: 732.395.779-68 

Nome: Cristiane Ferri 

CPF: 098.633.269-09 
 


