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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2020 - PMI 
 
PREGÃO Nº 005/2020 - PMI 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020 - 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 

01 180 Un APTI Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com 
vitaminas e minerais, deverá ser obtido de 
matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitas, detritos animais, cascas de 
semente de cacau, ou outros detritos vegetais. 
Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel, 
maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante 
lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico, 
aromatizantes, e não deve conter glúten, 
acondicionado em embalagem atóxica, original do 
fabricante, com prazo de validade de no mínimo 12 
meses a partir da data de entrega e lote. Pacote 
com 400g. 

R$ 2,97 R$ 534,60 

02 60 Un APTI Amido de Milho, produto amiláceo extraído do 
milho, fabricado a partir de matérias primas sãs, 
limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos, 
não podendo estar úmido, fermentado ou rançoso, 
deve estar sob a forma de pó e produzir ligeira 
crepitação quando comprimido entre os dedos, 
acondicionado em embalagem atóxica, original do 
fabricante, com especificações do produto, 
informações do fabricante, prazo de validade 
mínimo de 6 meses. Pacote com 1 kg. 

R$ 3,98 R$ 238,80 

03 240 Un CHINES Arroz, classe longo fino, polido, tipo 1, subgrupo 
parboilizado, acondicionado em embalagem 
plástica atóxica, original do fabricante, resistente, 
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou 
parasitas, livre de umidade e fragmentos 
estranhos, deve ser de procedência nacional e ser 
de safra corrente, informações do fabricante, 
especificação do produto, data de validade de no 
mínimo 12 meses  e lote, Com rendimento após o 
cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso 
anterior a cocção, devendo também apresentar 
coloração branca, grãos íntegros e soltos após o 
cozimento. Pacote com 5 kg. 

R$ 11,89 R$ 2.853,60 

07 400 Un DIANA Bolacha Salgada tipo “água e sal”, acondicionada 
em embalagem plástica atóxica, original do 

R$ 2,87 R$ 1.148,00 
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fabricante, ingredientes: farinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, 
açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos bicarbonato de sódio e 
bicarbonato de amônio, acidulante ácido lático, 
contém glúten. Pode conter traços de soja e leite 
mas não adição de leite. 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. 

08 180 vidro AMIGO Café granulado solúvel instantâneo, com ausência 
de larvas, parasitos e substâncias estranhas, não 
contendo glúten, acondicionado em embalagem 
atóxica, original do fabricante, com especificações 
do produto, informações do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 
meses e lote. Embalagem com 200g. 

R$ 8,08 R$ 1.454,40 

11 200 Un PRIME Creme Vegetal com sal, emulsão de agua e óleos 
vegetais, não possui leite e seus derivados em sua 
composição. 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. Embalagem de 500g. 

R$ 2,37 R$ 474,00 

15 1.850 LT TERRA VIVA Leite UHT Integral, longa vida. 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$ 2,47 R$ 4.569,50 

16 200 pct NORDESTE Macarrão tipo cabelo de anjo, massa alimentícia de 
sêmola com ovos, deverá ser fabricado a partir de 
matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. Na embalagem não 
poderá haver mistura de outros tipos de macarrão, 
com rendimento mínimo após o cozimento de 2 
vezes a mais do peso anterior a cocção, 
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$ 2,97 R$ 594,00 

17 280 Un COAMO Óleo de Soja refinado tipo 1, cem por cento 
natural, acondicionado em embalagem pet original 
do fabricante, com prazo de validade mínimo de 12 
meses. Embalagem de 900ml. 

R$ 3,67 R$ 1.027,60 

20 145 Kg ZIZO Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e 
com cristais brancos, com no mínimo 98,5% de 
cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de 
no mínimo 10mg e no máximo 15mg por Kg de 
acordo com a Legislação Federal Específica, 
acondicionado em embalagem plástica atóxica e 
resistente, original do fabricante, prazo de validade 
mínimo de 12 meses. Embalagem de 1 kg. 

R$ 0,99 R$ 143,55 

24 130 CX APTI Gelatina em pó, sabores variados, produto 
constituído de gelatina comestível em pó, sal, 
açúcar, acidulante, aromatizantes e corantes 
artificiais, não contendo glúten, com ausência de 
umidade ou sujidades, acondicionado em 
embalagem atóxica, original do fabricante, 
enriquecida com vitaminas C, D e E, com 
especificações do produto, informações do 
fabricante, prazo de validade mínimo de 6 meses. 
Embalagem de 35 Kg 

R$ 0,87 R$ 113,10 
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30 30 Un NUTRIOURO Orégano, embalagem plástica, atóxica e resistente 
de 100 gramas validade mínima de 12 meses. 

R$ 2,99 R$ 89,70 

34 100 Un CABOCLO Café torrado e moído, duplamente embalado, 
sendo a primeira embalagem em caixa protetora 
de papelão e a segunda em embalagem a vácuo 
laminada, torração escura, sem glúten e sem 
gordura saturada, com selo de pureza ABIC, 
embalagem pacote com 500 Gramas. 

R$ 6,70 R$ 670,00 

37 60 Un APTI Caldo de galinha em pó, fino, homogêneo, com 
aspecto, sabor, cheiro e cor 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 1kg. 

R$ 7,80 R$ 468,00 

45 100 pct PRATA Sagu, tipo 1. Validade mínima de 12 meses. 
Embalagem original com especificações do 
fabricante peso líquido de 1 kg. 

R$ 2,05 R$ 205,00 

46 100 kg PINDUCA Farinha de mandioca torrada, fina, seca, tipo 1, 
isenta de sujidades. Acondicionada em embalagem 
limpa, atóxica, não violada e resistente, validade 
mínima de 6 meses.  Embalagem de 1 kg. 

R$ 5,89 R$ 589,00 

47 200 Un AURORA Leite em pó integral instantâneo. Ingredientes: leite 
fluido integral e emulsificante de lecitina de soja, 
sem adição de açúcar, validade mínima de 6 
meses. Embalagem de 400g. 

R$ 8,00 R$ 1.600,00 

54 50 pct DIANA Macarrão parafuso, com ovos pasteurizados- 
pacote com 500g. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de papel multifoliado, 
bem vedado, validade: mínimo de 6 meses a partir 
da data de entrega. a rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

R$ 2,20 R$ 110,00 

58 80 LT TIROL Leite Zero lactose. Leite UHT Semidesnatado para 
dietas com restrição de lactose. Ingredientes: Leite 
semidesnatado, estabilizantes (Citrato de sódio, 
monofosfato de sódio, difosfato de sódio e 
tripolifosfato de (Sódio) e enzima lactase. 
Embalagem Tetra pak, contendo 1 litro do produto. 
Deverá constar o registro do Ministério da 
Agricultura. Prazo de validade: mínimo 4 meses. 

R$ 3,15 R$ 252,00 

59 25 Un BEATRIZ Farinha de Trigo especial, de 1° qualidade. Produto 
obtido pela moagem do grão de trigo. Deverá ser 
fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isentas de matérias terrosas e parasitas, não 
podendo apresentar umidade. Acondicionado em 
embalagem atóxica, original do fabricante, com 
informações, especificações do produto, data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo  
6 meses. Embalagem de 5kg. 

R$ 9,39 R$ 234,75 

65 180 pct ALTO 

ALEGRE 

Açúcar refinado branco de 1ª qualidade, 
acondicionado em embalagem plástica atóxica, 
resistente, original do fabricante, aspecto 
granuloso de fino a médio, deverá ser de origem 
vegetal fabricado a partir de sacarose de cana de 
açúcar, livre de fermentação, isento de matéria 
terrosa, de parasitos e de detritos animais ou 
vegetais, na embalagem devem constar 
informações do produto, prazo de validade de no 
mínimo 12 meses a partir da data de entrega e 
lote. Pacote com 5 kg. 

R$ 10,89 R$ 1.960,20 

69 200 Un DAJU Milho de pipoca Premium, classe amarelo, grupo 
duro, tipo 1. Rótulo com informação nutricional, 
data de validade e lote. Informação sobre glúten 

R$ 1,86 R$ 372,00 

    TOTAL  R$ 19.701,80 
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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. 
 
 
 
 

Nome da Empresa: ENIO DELAZERI EIRELI - EPP 
CNPJ: nº 07.383.088/0001-17 

Representante legal da Detentora da Ata: Enio Delazeri 
CPF: 453.533.100-63 

 
 
 

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 
 


