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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2021 - PMI 

PREGÃO Nº 002/2021 - PMI 

SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021 - 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: 

Considerando a solicitação da empresa no reequilíbrio do preço dos itens 015 (leite UHT integral) 

e 029 (coxa e sobrecoxa de frago); 

Considerando o parecer jurídico favorável ao reequilíbrio 

Resolve aditar a ata de registro de preço nº 035/2021, revisando o preço unitário do item 015 (leite 

UHT integral) de R$ 3,05 (três reais e cinco centavos) para R$ 4,01 (quatro reais e um centavo); e o 

item 029 (coxa e sobrecoxa de frago) de R$ 7,48 (sete reais e quarenta e oito centavos) para R$ 

8,65 (oito reais e sessenta e cinco centavos). 

Cláusula Primeira – Da revisão de preços 

1.1. Fica revisado o preço do item 015 (leite UHT integral) de R$ 3,05 (três reais e cinco 

centavos) para R$ 4,01 (quatro reais e um centavo); e o item 029 (coxa e sobrecoxa de frago) de 

R$ 7,48 (sete reais e quarenta e oito centavos) para R$ 8,65 (oito reais e sessenta e cinco 

centavos): 

Cláusula Segunda – Da quantidade fornecida e a fornecer 

2.1. Em razão da alteração dos preços dos itens 015 e 029 fica esclarecido que os produtos 

fornecidos até essa data vigoraram da seguinte forma: 

 

- Período de 09/03/2021 a 14/06/2021: 
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ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

12 40 Unid 

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. 

21,98 879,20 

13 200 Unid 

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. 

8,12 1.624,00 

15 2.000 Litros 
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. 
3,05 6.100,00 

28 280 Kg 

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. 

11,47 3.211,60 

29 650 Kg 

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 

7,48 4.862,00 
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- Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). 

32 50 Und 

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. 

17,85 892,50 

47 200 Und 
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. 
8,79 1.758,00 

64 50 Lt 

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. 

8,49 424,50 

 

 

 

 

- Restando a seguinte quantidade: 
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ITEM QUANT UND MARCA DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

12 40 Unid 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. 

21,98 879,20 

13 200 Unid QUERO 

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. 

8,12 1.624,00 

15 1.700 Litros AURORA 

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. 

4,01 6.817,00 

28 280 Kg CONFIANCA 

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. 

11,47 3.211,60 

29 278 Kg LAR Carne de Frango tipo coxa e sobrecoxa, congelado, com adição de água 

de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor 

8,65 2.404,7 
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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). 

32 50 Und NUTRIZ 

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. 

17,85 892,50 

47 200 Und PIRACANJUBA 

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. 

8,79 1.758,00 

64 50 Lt VIGOR 

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. 

8,49 424,50 
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O valor do reajuste do item 015 (leite UHT integral) será de R$ 1.632,00 (um mil, seiscentos e 

trinta e dois reais) e do item 029 (coxa e sobrecoxa) R$ 325,26 (trezentos e vinte cinco reais e vinte seis 

centavos). 

 

Cláusula Terceira – Da quantidade fornecida e a fornecer 

 
2. As demais Cláusulas do Ata original, não alteradas pelo presente, permanecem em pleno 

vigor. 
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o 

presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e 

achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas 

testemunhas que a tudo assistiram. 

Ipira, SC 15 de junho de 2021. 

 

 Nome da Empresa: MERCADO IPIRSUL LTDA 

 CNPJ: 72.365.117/0001-80 

Representante legal da Detentora da Ata: Paulo Cesar Forster 

CPF: 915.754.439-53 

 

Ivan Kohler Schulte  

Secretário 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 


