
 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022 - PMI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - PMI 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022 – 

PMI  

 

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO Nº 134/2021, CELEBRADO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE IPIRA E A EMPRESA 

OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME, PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, a MUNICÍPIO DE IPIRA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrita no CNPJ-MF sob o n 82.814.260/0001-65, com sede administrativa na Rua 15 de agosto, 

nº 342, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 

Senhor Marcelo Baldissera, inscrito no CPF/MF sob o nº 758.___.___-__, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, a empresa MUNARI ATACADISTA LTDA, com sede na 

Rua Paulo de Giacometti, Capinzal SC, inscrita no CNPJ 10.878.273/0001-97, neste ato representada pela 

Sra. Karen Munari Stefanes Soldi, inscrita no CPF sob o nº 056.___.___-__, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, em face de sua classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Presencial para Registro de Preços nº. 002/2022 - PMI, com ata de julgamento de Preços e homologada 

pela autoridade competente, RESOLVEM celebrar o presente Termo de Apostilamento à Ata de Registro 

de Preço nº 010/2022 – PMI, decorrente do Pregão nº 002/2022 – PMI, para futura contratação, a fim de 

viabilizar a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos, conforme especificações constantes no 

objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes termos: 

 

CONSIDERANDO o aumento de preços de custo dos itens; 

 

CONSIDERANDO a solicitação da empresa no reequilíbrio no valor do item 58 da Ata de 

Registro de Preços nº 010/2022;  

 

CONSIDERANDO o parecer jurídico nº 056/2022, favorável ao reequilíbrio econômico 

financeiro; 



 

 

 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, o qual estabelece que os 

contratos administrativos podem e devem ser alterados nos casos de situações supervenientes e, a fim de 

que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro originariamente pactuado; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 65, §8º da Lei nº 8.666/93, que a variação do valor 

contratual para fazer face ao reequilíbrio econômico pode ser registrado por simples apostila, dispensando a 

celebração de aditamento; 

 

RESOLVEM repactuar os valores da Ata de Registro de Preço nº 010/2022, reajustando o preço 

unitário do item 58 – (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) sendo 

reajustado o preço atual de R$ 5,81 para R$ 7,87; 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA REVISÃO DO PREÇO 

1. O presente termo de apostilamento tem por objetivo alterar a Cláusula Segunda, que passa a vigorar 

com a seguinte redação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

 

 2.1 - De acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas o preço para fornecimento do 

objeto do registro será:  

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1. 196 Unid 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. 

APTI 4,69 919,24 

2. 69 KG Amido de Milho, produto amiláceo extraído do AMAFIL 6,96 480,24 



 

 

 

 

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. 

7. 303 Unid Bolacha Salgada tipo “água e sal”, acondicionada 

em embalagem plástica atóxica, original do 

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. 

PICININI 4,47 1.354,41 

10. 49 Unid 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. 

DECASA 4,99 244,51 

13. 145 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. 

QUERO 8,09 1.173,05 

14. 26 Unid Fermento Químico em pó, de 1° qualidade, A base 

de amido de milho ou fécula de mandioca, 

bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato 

monocálcico, não contendo glúten, acondicionado 

em embalagem atóxica, original do fabricante, com 

especificações do produto, informações do 

fabricante, prazo de validade mínimo de 6 meses. 

Embalagem de 250g. 

APTI 5,47 142,22 

16. 241 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 

NORDESTE 4,58 1.103,78 



 

 

 

 

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. 

19. 50 Unid 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. 

APTI 2,91 145,50 

21. 78 Unid 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. 

MAIS 

FRANGO 

35,98 2.806,44 

24. 142 Unid 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 1 Kg. 

DECASA 13,27 1.884,34 

28. 156 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. 

AURORA 12,49 1.948,44 

30. 28 Unid Orégano, embalagem plástica, atóxica e resistente 

de 100gramas validade mínima de 12 meses. 

SSAUDE 6,48 181,44 

31. 674 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 

FRIPRANDO 17,88 12.051,12 



 

 

 

 

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). 

34. 134 Unid 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. 

IGUAU 13,78 1.846,52 

37. 59 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. 

APTI 11,15 657,85 

38. 700 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. 

TIROL 4,35 3.045,00 

40. 730 Kg Melancia, de 1° qualidade, não murcha, tamanho 

médio a grande, devendo apresentar as 

características do cultivar bem definidas, limpas, 

com coloração própria, em perfeita condições de 

maturação e conservação. 

CPZAL 

FRUTAS 

2,39 1.744,7 

52. 294 Kg Laranja lima de primeira qualidade, isenta de partes 

pútridas, embalagem plástica transparente. 

CPZAL 

FRUTAS 

4,40 1293,60 

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. 

URBANO 2,99 747,50 

58. 82 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. 

TERRA 

VIVA 

7,87 645,34 

60. 421 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. 

MAIS 

FRANGO 

20,10 8.462,10 



 

 

 

 

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. 

62. 65 Unid Biscoito doce tipo Maria sem lactose e sem a 

proteína do leite. Características Técnicas: Produto 

obtido pelo amassamento e cozimento conveniente 

de massa de farinha de trigo preparada com 

farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e 

outras substâncias permitidas na legislação. 

Umidade máxima de 6%. Ingredientes mínimos: 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar 

invertido, sal, açúcar, fermentos químicos e 

estabilizante lecitina de soja. Observação: Não deve 

conter lactose. Embalagem: dupla, sendo a interna 

em polipropileno bi orientada e a externa em filme 

laminado flexível composto de polipropileno bi 

orientado. Pacote com 400 gramas. Prazo de 

validade de 12 meses a partir da data de entrega e 

lote. 

PICININI 4,90 318,50 

63. 31 Unid Biscoito De Agua E Sal Sem Lactose E Sem 

Proteína Do Leite 400g. Características Técnicas: 

Produto obtido pelo amassamento e cozimento 

conveniente de massa de farinha de trigo preparada 

com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e 

outras substâncias permitidas na legislação. 

Umidade máxima de 6%. Ingredientes mínimos: 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar 

invertido, sal, açúcar, fermentos químicos e 

estabilizante lecitina de soja. Observação: Não deve 

conter lactose. Embalagem: dupla, sendo a interna 

em polipropileno bi orientada e a externa em filme 

laminado flexível composto de polipropileno bi 

orientado. Pacote com 400 gramas. Prazo de 

validade de 12 meses a partir da data de entrega e 

lote. 

PICININI 4,90 151,90 

64. 84 Litro 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. 

TIROL 10,00 840,00 

76. 274 Kg Carne bovina tiras/iscas de 1º qualidade FRIBAZZ 31,99 8.765,26 



 

 

 

 

congelamento IQF carne em tiras/iscas de 

aproximadamente 2x2x5 cm de bovino sem osso – 

patinho ou coxão mole congelada pelo processo de 

IQF. produto cárneo extra limpo, sem aparas, sem 

osso, sem nervos, tendões e aponevroses 

proveniente de gado sadio, abatido sob fiscalização 

em condições sanitárias adequadas. obtido a partir 

do processamento em iscas/tiras do corte patinho ou 

coxão mole seguido de congelamento tipo IQFA -

18º c. o produto deverá ser elaborado de acordo com 

o regulamento técnico para condições higiênico- 

sanitárias e de boas práticas de fabricação para 

estabelecimentos elaboradores/ industrializadores de 

alimentos. deverão ser provenientes de 

estabelecimento inspecionadopelo órgão competente 

(sif/sisp/sim). 

poderá apresentar um índice de até 10% de gordura 

e não poderá conter aditivos. validade mínima de 12 

meses. embalagem primária: sacos de polietileno de 

baixa densidade, atóxico, flexível, resistente, 

termosoldado, transparente, embalados, em pacotes 

com peso padronizado de até 01kg. embalagem 

secundária: caixas de papelão padronizadas. o 

produto, o rótulo e a embalagem devem obedecer à 

legislação vigente. 

77. 48 Kg Banha de porco. Sem conservantes. 100% natural. 

Embalada em recipiente plástico, atóxico. Conter 

rótulo com procedência, data de fabricação e prazo 

de validade, 1 kg. 

PAMPLONA 12,90 619,20 

78. 30 Unid BOLACHA SEM GLÚTEN - sem glúten ISENTO 

de glúten Embalagem: saco de polietileno atóxico, 

dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado, 

contendo peso líquido de 100g. Fabricação: máximo 

de 60 dias Validade: mínimo de 10 meses. A 

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, ingredientes, data 

de validade, lote e informações nutricionais. 

JASMINE 10,00 300,00 

79. 37 Unid LEITE DE ARROZ Características: Bebida de 

arroz. Isento de GLÚTEN. Embalagem: intacta 

longa vida, contendo 01 Litro. Fabricação: máximo 

de 60 dias. Validade: mínimo de 10 meses. 

RISOVITA 18,90 699,30 

80. 29 Unid PÃO SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE 

Características: ISENTO: glúten, lactose. 

Embalagem: intacta, acondicionada em saco de 

polietileno transparente, 450 gramas por pacote. 

Validade: mínimo 05 meses. 

JASMINE 32,99 956,71 

82. 52 Kg ACELGA: Características: mineira, com folhas 

íntegras, fresca, de primeira, tamanho e coloração 

uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos 

de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

LEOCIR 4,99 259,48 



 

 

 

 

transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta 

com a identificação e peso do produto. 

83. 37,4 Kg ALHO: Características: Alho Nobre. Características 

Técnicas: Tipo especial, Classe 6. Deve apresentar 

as características do cultivar bem definidas, estar 

fisiologicamente desenvolvido, inteiro, sadio e 

isento de substâncias nocivas à saúde. Embalagem 

plástica contendo etiqueta com a identificação e 

peso do produto. 

CPZAL 

FRUTAS 

27,99 1.046,83 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

2.1. A alteração de preços aqui mencionada fica incluída na Cláusula Primeira da Ata de Registros 

de Preços Original n. 010/2022 – PMI e permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas previstas 

na mesma. 

E, por estarem as partes de acordo e acertados, firmam o presente termo de apostilamento em três 

(03) vias de igual teor e forma, as quais vão assinadas pelas partes contratantes e por duas testemunhas que 

a tudo assistiram. 

 

Ipira, SC, 23 de agosto de 2022. 

 

 

 

Karen Munari Stefanes Soldi 

Munari Atacadista Ltda 

Contratado 

 

 

 

 

Ivan Kohler Schulte 

Secretário Municipal de Educação e Desporto 

Contratante 

 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome: Camila Ganzala Dreher                    Nome: Cristiane Ferri 

CPF: 097.___.___-__                     CPF: 098.___.___-__ 


