
 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2021 - PMI 

PREGÃO Nº 002/2021 - PMI 

TERCEIRO TERMO ADITIVO A 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: 

Considerando a solicitação da empresa no reequilíbrio do preço dos itens 016 (Macarrão tipo 

cabelo de anjo) e 031 (Carne suína moída). 

Considerando o parecer jurídico favorável ao reequilíbrio 

Resolve aditar a ata de registro de preço nº 036/2021, revisando o preço unitário do item 016 

(Macarrão tipo cabelo de anjo) de R$ 3,37 (três reais e trinta e sete centavos) para R$ 3,96 (três 

reais e noventa e seis centavo) e o item 031 (Carne suína moída) de R$ 15,25 (quinze reais e vinte 

e cinco centavos) para R$ 17,25 (dezessete reais e vinte cinco centavos). 

Cláusula Primeira – Da revisão de preços 

1.1. Fica revisado o preço do item 016 (Macarrão tipo cabelo de anjo) de R$ 3,37 (três reais e 

trinta e sete centavos) para R$ 3,96 (três reais e noventa e seis centavo) e o item 031 (Carne suína 

moída) de R$ 15,25 (quinze reais e vinte e cinco centavos) para R$ 17,25 (dezessete reais e vinte 

cinco centavos). 

O valor do reajuste do item 016 (Macarrão tipo cabelo de anjo) 213 

unidades é de R$ 125,67 (cento e vinte cinco reais e sessenta e sete 

centavos) e do item 031 (Carne suína moída) 701 kg é de R$ 

1.402,00 (hum mil, quatrocentos e dois reais). 

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 25 de agosto de 2021. 



 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL 
 

 

 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  

Secretário Municipal de Educação e Desporto 

 

 

Fiscal de Contrato: 

_____________________________ 

Nome Fiscal: ROSANA BATISTELI 

CPF: 080.726.619-14 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

Camila Ganzala Dreher 

CPF nº 097.072.069-69 

 

 

 

 

 

Cristiane Ferri 

CPF nº 098.633.269-09 


