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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 

 

O MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI, localizado na Praça Paulino Granzotto, 20, Centro, 

neste Município, através do Prefeito Municipal, Senhor João Cidinei da Silva, portador da Cédula 

de Identidade nº 2.706.583-9 SSP/SC e inscrito no CPF-MF sob n°. 827.958.519-20, nos termos da Lei 

n°. 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decretos Municipais 1850/07 e 2427/2018, das demais normas legais 

aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro 

de Preços nº. 003/2018, e da homologação pela autoridade competente, RESOLVE registrar os 

preços da empresa FERNANDO FABRIS ME, inscrita no CNPJ 19.677.071/0001-51, representada 

neste ato pelo Sr. Fernando Fabris, portador da Cédula de Identidade nº 4210822-5 e inscrito no 

CPF-MF sob n°. 069.030.089-18, para o fornecimento dos materiais descriminados nesta Ata, 

referentes ao objeto do Pregão Presencial supracitado. 

 

A empresa com preços registrados passará a ser denominada DETENTORA DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS após a assinatura desta. 

 

 

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso, para possível fornecimento dos 

materiais abaixo descritos, constantes da proposta comercial da Detentora desta Ata: 

 
Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total 

1 100 UN 
ABACAXI PÉROLA (de Primeira; Graudo. Deve ter coloração 
e formato uniforme. Deve estar fresco, com aroma, cor e 
sabor próprios da espécie variedade, peso minimo de 350g 

FABRIS 4,85 485,00 

3 300 KG 

ABOBRINHA,Deverá ser de porte médio/grande, pesando de 
500 e 700 gramas, de boa qualidade, fresca, compacta e 
firme, apresentando tamanho uniforme e suficientemente 
desenvolvida, estando livre de enfermidade, defeitos graves 
que alterem a conformação e aparência, sem lesões de 
origem física/mecânica (rachaduras, perfurações, cortes  

FABRIS 2,85 855,00 

4 500 MAÇO ACELGA maço com folhas integras FABRIS 4,28 2.140,00 

11 2.500 UN 

ALFACE, HORTALIÇA FRESCA, COM FOLHAS ÍNTEGRAS 
E DE PRIMEIRA QUALIDADE; LIMPA, LAVADA OU 
ESCOVADA, COLORAÇÃO UNIFORME; ISENTA DE 
SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS E CORPOS 
ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. 
PODENDO SER DE ORIGEM HIDROPÔNICA. NÃO DEVE 
APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, 
MECÂNICA OU BIOLÓGICA. O PRODUTO DEVE SER 
ENTREGUE EM ÓTIMAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO. 
PODENDO SER ORGÂNICO. UNIDADE GRANDE ("PÉ") 
CONTENDO DE 500G A 600G. 

FABRIS 1,13 2.825,00 

12 50 KG 
Alho com características bem definidas, boa formação, limpo, 
coloração e odor característicos, isendo de danos e pragas. 
Produto fresco. 

FABRIS 24,99 1.249,50 

20 4.500 KG 
Banana Caturra, fresca, 1ª qualidade, nivel médio de 
amadurecimento. Deve apresentar características bem 
definidas, bem formadas, livre de danos e pragas. Estar em 
perfeitas condições de conservação e maturidade.  

FABRIS 1,49 6.705,00 

22 2.000 KG Batata Inglesa, limpa, apresentar características da cultivar 
bem definidas, coloração própria, livre de danos e pragas. FABRIS 2,38 4.760,00 

23 400 KG BETERRABA FABRIS 3,48 1.392,00 
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47 
600 KG 

Cebola, sem réstia, tamanho médio, nova, de primeira 
qualidade, com casca sã, sem rupturas, acondicionada em 
embalagem resistente e transparente, com etiqueta de 
pesagem e prazo de validade semanal. 

FABRIS 2,98 1.788,00 

48 1.000 MAÇO 

CEBOLINHA, de primeira qualidade, folhas interinas, com 
talo, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, 
turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. O 
produto deve ser entregue em ótimas condições de 
utilização. Maço com 100g. Podendo ser orgânico. 

FABRIS 1,47 1.470,00 

49 1.000 KG 
Cenoura embalagem de 1kg, tamanho médio, nova, de 
primeira qualidade, com casca sã, sem rupturas, 
acondicionada em embalagem resistente e transparente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. 

FABRIS 2,97 2.970,00 

53 500 KG CHUCHU (in natura cor verde, fruto de tamanho médio, livre 
de fungos) FABRIS 3,80 1.900,00 

59 1.000 MAÇO 

COUVE MANTEIGA (Tamanho médio, talo verde ou 
roxo,inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e 
umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 
e transporte. Molho de no mínimo 7 folhas) 

FABRIS 1,69 1.690,00 

60 200 UN 

COUVE-FLOR, Deve apresentar as características do cultivar 
bem definidas, estar fisiologicamente desenvolvida, bem 
formada, limpa, com coloração própria, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em 
perfeitas condições de conservação e maturação 

FABRIS 4,90 980,00 

85 500 KG 

Fubá mimoso de milho, produto obtido pela moagem do grão 
de milho, desgerminado ou não, deverão ser fabricadas a 
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias 
terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos, 
com umidade máxima de 15%p/p, com acidez máxima de 
5%p/p, com no mínimo de 7%p/p de proteína. Com o 
rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do 
peso antes da cocção. Embalagem plástica, transparente e 
atóxica de 1kg, devendo constar os ingredientes, tabela 
nutricional, data de fabricação e validade e número do lote. 

FABRIS 1,29 645,00 

91 4.000 KG LARANJA, embaladas em Kg FABRIS 1,99 7.960,00 

112 550 UN 
Milho Verde, Nivel Medio a madurecimento em balagem de 
1kg, com cor e odor caraquiteristicos do produto, livre da 
pragas e corpos estranos, sem casca , nao sendo aceito 
milho trangenico.  

FABRIS 7,80 4.290,00 

115 100 KG 
Morango, Nivel Medio a madurecimento em balagem de 1kg, 
com cor e odor caraquiteristicos do produto, livre da pragas e 
corpos estranos. 

FABRIS 15,80 1.580,00 

122 500 DZ 

OVOS BRANCOS, grandes, 1ª qualidade, sem estragos, 
isentos de sujidades (terra, sangue, fezes), parasitas ou 
larvas, não deve apresentar qualquer dano de ordem física, 
mecânica ou biológica. O produto deverá ser entregue em 
ótimas condições de utilização, cascas porosas, sem 
rachaduras.  

SURDI 5,69 2.845,00 

130 250 KG 
Pimentão verde, com cheiro e aparencia caracteristico, 
amadurecimento e tamanho medios, livre de bolores e 
pragas. 

FABRIS 5,89 1.472,50 

141 1.000 KG 
Repolho fresco, limpo com no mínimo 800gr a unidade, 
características da cultivar bem definidas, coloração própria, 
livre de danos e pragas. 

FABRIS 2,70 2.700,00 

150 800 KG 
Tomate fresco, 1ª qualidade, nivel médio de 
amadurecimento. Deve apresentar características bem 
definidas, bem formadas, livres de danos e pragas. Estar em 
perfeitas condições de conservação e maturidade. 

FABRIS 3,98 3.184,00 

151 300 KG VAGEM leguminosa capsular, plana, verde e lisa, de 
tamanho médio, com características íntegras, fresca e limpa) FABRIS 6,85 2.055,00 

Total 57.941,00 
 

 

Cláusula Segunda – Da validade da Ata 

 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de 

assinatura. 
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2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Anita Garibaldi 

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 disposições finais e do foro 

 

3.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 003/2018 e a proposta da Detentora da Ata. 

 

3.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Anita Garibaldi - SC para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da utilização da presente ata. 

 

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

normas aplicáveis. 

 

 

Anita Garibaldi, SC, 09 de Fevereiro de 2018. 

 

 

 

FERNANDO FABRIS 

Representante legal  

DETENTORA DA ATA 

 

JOÃO CIDINEI DA SILVA 

Prefeito Municipal 

ORGÃO GERENCIADOR 

 

Testemunhas: 

 

 
01. 02.  
Nome: Alex R. Alves Nome: Eduardo Geremia 
CPF: 093.267.859-98 CPF: 696.431.990-53 


