
 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2021 - PMI 

PREGÃO Nº 002/2021 - PMI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2021 - 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 Marcelo Baldissera, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 14/R 1.877.623 SSP-SC e inscrito 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. 

002/2021 - 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 

1.1. 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. 
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ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

02 70 Kg 

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. 

4,89 342,30 

04 1.700 Kg 

Banana Caturra, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, cascas sãs, sem rupturas, acondicionada em 

embalagem plástica atóxica, resistente, com 1Kg, com etiqueta de pesagem, apresentando perfeitas condições de 

maturação e conservação. 

3,68 6.256,00 

05 500 Kg 
Batata Inglesa, nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, limpa, acondicionada em embalagem plástica atóxica, 

resistente, com 1Kg, com etiqueta de pesagem, apresentando perfeitas condições de maturação e conservação. 
3,70 1.850,00 

09 420 Kg 

Cebola, sem réstia, tamanho médio, 1ª qualidade, com casca sã, sem rupturas, acondicionada em embalagem 

plástica atóxica, resistente, com 1Kg, com etiqueta de pesagem, apresentando perfeitas condições de maturação 

e conservação. 

3,60 1.512,00 

16 250 Unid 

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. 

3,37 842,50 

19 100 Und 

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. 

2,47 247,00 



 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL 
 

21 80 Und 

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 

17,99 1.439,20 

22 700 Kg 

Tomate, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, são, sem rupturas, acondicionado em embalagem 

plástica atóxica, resistente, com 1Kg, com etiqueta de pesagem, prazo de validade semanal e especificações do 

produto. 

4,90 3.430,00 

23 60 Und 

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. 

18,00 1.080,00 

25 1.100 Kg 

Maçã Vermelha, nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, casca sã, sem rupturas, 

acondicionada em embalagem plástica atóxica, resistente, com 1Kg, com etiqueta de pesagem, apresentando 

perfeitas condições de maturação e conservação. 

6,00 6.600,00 

27 800 Kg 
Mamão formosa novo, 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurecimento médio, casca sã sem rupturas, 

com etiqueta de pesagem conforme pedido, apresentando perfeitas condições de maturação e conservação. 
3,55 2.840,00 

30 30 Und Orégano, embalagem plástica, atóxica e resistente de 100 gramas validade mínima de 12 meses. 5,48 164,40 

31 1.000 Kg 

Carne suína moída, aspecto próprio de cheiro e sabor, não amolecida, nem pegajosa, cor própria, sem manchas 

esverdeadas com ausência de quaisquer tipo de substância contaminante, com no máximo 4% de gordura, isenta 

de cartilagens e sem ossos, com 3% de nervos, 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). 

 

15,25 15.250,00 
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37 70 Unid 

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. 

8,08 565,60 

38 1000 Litro 

Bebida láctea com polpa de fruta de 1º qualidade, sabor de MORANGO, consistência pastosa, obtido através da 

fermentação do leite, açúcar, 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. 

3,88 3.880,00 

41 20 Und Canela em pó, embalagem plástica, atóxica e resistente de 10g, validade mínima de 12 meses. 1,23 24,60 

43 100 Litro 

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. 

5,44 544,00 

44 400 Und 
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. 
5,54 2.216,00 

48 150 Kg Batata salsa de primeira qualidade, isenta de partes pútridas, embalagem plástica transparente atóxica. 9,15 1.372,50 

50 200 

 

 

Kg 

Pera deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no 

tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita 

suportar a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre de 

enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que 

afete a sua aparência e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. 

7,76 1.552,00 

51 400 

 

Kg 

Maça Argentina; nacional; de primeira; categoria 1; apresentando tamanho, cor e formação uniformes; devendo 

ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 

e transporte; acondicionada em caixa de papelão ondulado. 

10,00 4.000,00 

55 350 Kg Banana prata de primeira qualidade, graúdas, em penca, frutos com 60 a 70% de maturação, com casca 4,00 1.400,00 
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uniforme, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. 

56 250 Kg 

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.  

2,92 730,00 

57 230 Und 

Abacaxi pérola, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e 

larvas. 

4,58 1.053,40 

58 80 Litro 

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. 

4,13 330,40 

59 35 Unid 

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. 

11,94 417,90 

60 500 Kg 

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. 

9,93 4.965,00 

61 230 

 

 

Kg 

Manga fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração 

uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, 

insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões 

4,48 1.030,40 
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de origem física, mecânica ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes.  

63 40 Und 

Biscoito De Água 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 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. 

6,19 247,60 
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1.2. O fornecimento dos produtos acima identificados deverão ser efetuados na forma estabelecida 

no Edital do Pregão Presencial - Registro de Preços nº. 002/2021 – 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. 

1.3. 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 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados 

da data de sua assinatura. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 

8.666/93. 

Cláusula Terceira – Das responsabilidades 

3.1. Cabe ao órgão gerenciador e aos órgãos participantes  

3.1.1. Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório.  

3.1.2. Fiscalizar a execução do objeto.  

3.1.3. Efetuar o pagamento a empresa vencedora de acordo com o estipulado neste Edital.  

3.1.4. Emitir a respectiva Autorização de Fornecimento para que a mesma proceda a efetiva 

entrega do objeto.  

3.2. Cabe à detentora da ata  
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3.2.1. Executar o objeto de acordo com o disposto no subitem 1.2 - da forma de execução - do 

Edital.  

3.2.2. Manter, durante a execução do objeto todas as condições de habilitação previstas no Edital e 

em compatibilidade com as obrigações assumidas.  

3.2.3. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto.  

3.2.4. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do objeto.  

3.2.5. Obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de 

qualidade, continuidade e regularidade.  

3.2.6. Exigir dos órgãos requisitantes, a Autorização de Fornecimento para a efetiva liberação dos 

materiais solicitados.  

3.2.7. Responsabilizar-se pelo envio e frete dos produtos. 

Cláusula Quarta – Das Sanções 

4.1. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002, se a DETENDORA, convocada no prazo 

estipulado, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será 

descredenciada nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.  

4.2. O atraso injustificado na entrega do objeto sujeitará a DETENTORA à multa de até 20% (vinte 

por cento) do total registrado para o item, que será aplicada proporcionalmente aos dias de atraso 

no prazo de cumprimento da entrega.  

4.2.1. A multa aludida acima não impede que o Município aplique as outras sanções previstas em 

Lei.  

4.2.2. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 
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Cláusula Quinta – Do Cancelamento Do Registro De Preços  

5.1. O registro do fornecedor será cancelado quando o mesmo:  

a. Descumprir as condições da ata de registro de preços;  

b. Não retirar Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável;  

c. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado;  

d. Sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da 

Lei nº 10.520/2002.  

5.1.1.O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” formalizado por 

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

5.2. 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, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

 

Cláusula Sexta – Das disposições finais e do foro 

6.1. A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços 

após a assinatura desta. 

6.2. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 002/2021 e a proposta da Detentora da 

Ata. 

6.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes 

da utilização da presente ata. 

6.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e demais 

normas aplicáveis. 

 

Ipira, SC 09 de março de 2021. 
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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 

 

Ivan Kohler Schulte  

Secretario Municipal de Educação e Desporto 

 

 

Fiscal de Contrato: 

 

 

______________________________ 

Nome Fiscal: ROSANA BATISTELI 

CPF: 080.726.619-14 

 

 

Testemunhas:  

 

 

 

Nome: Elmirio Alexandre dos Santos Nome: Cristiane Ferri  

CPF: 049.426.259-12 CPF: 098.633.269-09 

 


