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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018 

 

 

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 LUIZ ANTONIO JUNCKES ME, inscrita no CNPJ 25.267.561/0001-82, 

representada neste ato pelo Sr. Luiz Antonio Junckes, portador da Cédula de Identidade nº 

4554108 e inscrito no CPF-MF sob n°. 064.386.889-59, 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 

7 400 UN Açúcar refinado Pacote 5kg, sem rupturas, validade mínima de 
120 dias. 

SABOR 
DOCE 11,85 4.740,00 

28 300 UN BISCOITO SORTIDO PCT DE 700 G MASPÃ 5,85 1.755,00 

29 300 CX 

BISCOITO TIPO MAIZENA, que contenha farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, 
açúcar invertido, sal, estabilidade lecitina de soja, fermentos 
químicos, bicarbonato de sódio, acidulante ácido lático e 
aromatizante, sem gorduras trans. Na embalagem deve 
constar os ingredientes, tabela nutricional, data de fabricação, 
data de validade e número do lote. Caixa com 24 pacotes com 
400 gramas/cada. 

PRODASA 82,90 24.870,00 

30 100 UN BISCOITO TIPO ROSQUINHA, zero lactose, ideal para o 
consumo de pessoas intolerantes à lactose. Pacote de 300g. MASPÃ 13,70 1.370,00 

31 300 UN 
Bolacha de milho tipo caseiro, Informações nutricionais: 
Validade mínima de 180 dias, com procedência e registro 
impresso na embalagem, com no mínimo 400gr. 

MASPÃ 4,35 1.305,00 

32 300 UN 

Bolacha de trigo tipo caseira , embalagem de 250g. 
Informações nutricionais: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, amido de milho, açucar, açucar invertido, 
gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico 
(bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato 
dissódico), melhorador de farinha (metabissulfito de sódio), 
emulsificante, (lecitina de soja), arromatizante, antioxidante 
(ácido cítrico), não contem lactóse, contem glúten 

MASPÃ 4,15 1.245,00 

33 900 UN 
Bolacha salgada, tipo cream crackers, 370grs, embalagem 
dupla, validade mínima de 180 dias, com procedência e 
registro na embalagem. 

NINFA 3,60 3.240,00 

70 800 LTS 
EXTRATO DE TOMATE, 100% natural, sem aromatizantes, 
corantes e conservadores artificiais, que tenha na composição 
tomate, açúcar e sal, 1ª qualidade, sem adulterações ou 
contaminações de qualquer espécie. Lata de 850g, sem 

KERO 7,39 5.912,00 
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amassados, estufamento, estragos e ferrugem, na embalagem 
deve constar os ingredientes, tabela nutricional, data da 
fabricação, data de validade e número do lote. 

119 90 CX 

Oleo de Soja - caixa com 20 garrafas plásticas de 900 ml, 1ª 
qualidade: 0% de gordura trans, sem colesterol, rico em 
vitamina E. Sem sinal de rancificação, isento de quaisquer 
adulterações ou contaminações, na embalagem deve constar 
os ingredientes, tabela nutricional, data de fabricação, data de 
validade e número do lote. 

CONCORDIA 78,50 7.065,00 

Total 51.502,00 
 

 

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. 

 

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. 

 

 

LUIZ ANTONIO JUNCKES 

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 


