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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 

 

 

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 SUPERMERCADO CANANI RAMOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 

03.793.877/0001-75, representada neste ato pela Sra. Janete Canani Ramos, portadora da Cédula de 

Identidade nº 4554652-5 e inscrita no CPF-MF sob n°. 028.868.619-52, 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 

2 100 UN 

ABÓBORA MADURA, fruto de tamanho 
grande limpa, de primeira qualidade, em 
condições adequadas para o consumo, 
acondicionada de forma a evitar danos 
físicos, apresentando-se íntegras com grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação. 
Ausência de parasitas, sujidades, larvas e 
corpos estranhos aderidos à casca, com 
características íntegras e de primeira 
qualidade. Podendo ser orgânico. O produto 
deve ser entregue em ótimas condições de 
utilização. Cada unidade contendo cerca de 
2,0 a 5,0kg. Podendo ser orgânico. 

 
2,49 249,00 

8 30 CX 
ADOÇANTE EM PÓ STÉVIA, 100% natural, 
zero calorias, zero açúcar, zero lactose, em 
sachês de 0,8g. Caixa com 50 sachês.  

assucrin 13,79 413,70 

9 200 UN Água mineral natural fluoretada, embalagem 
com 20 litros, sem vasilhame. cristal 10,98 2.196,00 

10 200 KG 
AIPIN DESCASCADO IN NATURA (TIPO 
CUBOS, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
DESCASCADA, EMBALADA A VÁCUO) 

do campo 4,79 958,00 

14 300 KG 

APRESUNTADO, produzido com 
ingredientes de 1ª qualidade, fatiado, deve 
ser de carne suína e não apresentar mais de 
2% de amido na sua composição, de 
consistência firme, cor homogênea de tom 
róseo, odor característico, levemente 
salgado, com aromatização e 
condimentação natural, não deve apresentar 
qualquer adulterações na sua composição 
ou sensorial, sem contaminações de ordem 

epeperi 12,99 3.897,00 
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física, química ou biológica, sem a presença 
de manchas azuladas, esverdeadas ou 
roxas, sem limosidade, nem sinal de 
congelamento e descongelamento. Na 
embalagem deve constar o lote, data de 
fabricação e validade, ingredientes, tabela 
nutricional. Embalagem de 1 kg.  

19 100 UN BALAS DE YOGURTE PCT C/ 50 simoneto 4,70 470,00 

21 300 KG 

Batata doce branca ou amarela. Deverá 
estar no ponto para consumo, firme, inteira, 
livre de umidade externa, desprovida de 
sabor e/ou odor estranho ao produto, 
uniforme, com brilho, fescas e insentas de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos a superficie. 

 
2,89 867,00 

27 150 UN Biscoito Sortido doce, amanteigado, sem 
recheios, em embalagem plástica com 5kg bislau 18,00 2.700,00 

34 1.200 MAÇO 
BROCULIS CHINÊS (íntegro sem folhas 
amarelas, tamanho médio, livre de fungo e 
sujicidade)  

3,30 3.960,00 

42 1.500 KG 

CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE 
(ALCATRA, COXÃO MOLE, PATINHO) EM 
CUBOS PEQUENOS RESFRIADA, LIMPA, 
ASPECTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, SEM 
MANCHAS ESVERDEADAS, COM TODOS 
OS REGISTROS VIGENTES, BEM COMO 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E 
ACONDICIONAMENTO ADEQUADO. 

 
19,90 29.850,00 

43 1.000 KG 

CARNE BOVINA DE PRIMEIRA "ISCAS", 
magra, excelente qualidade, em cortes de 
acordo com os padrões estabelecidos pelo 
diagrama sem extensão de partes não 
cotadas requeridos pelo pedido de entrega. 
Deve ser de origem certificada, o frigorífico 
deve ter política de análises periódicas, o 
abate deve ser acompanhado por médico 
veterinário e ter certificação sanitária. A 
carne deve estar limpa, sem pele, com 
pouca gordura, sem pelancas apresentar-se 
com aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem 
manchas esverdeadas, livre de parasitas, 
sujidades e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir qualquer alteração, de acordo com 
a legislação sanitária e Ministério de 
Agricultura. Deve constar na embalagem 
todos os dizeres obrigatórios. Embalagem 
de 1 Kg.  

 
19,90 19.900,00 

44 1.500 KG 

CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, chã 
de fora (coxão duro), magra, excelente 
qualidade, embalada a vácuo. Deve ser de 
origem certificada, o frigorífico deve ter 
política de análises periódicas, o abate deve 
ser acompanhado por médico veterinário e 
possuir a certificação sanitária. A carne deve 
estar limpa, sem pele, com pouca gordura, 
sem pelancas apresentar-se com aspecto 
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, 
cheiro e sabor próprio, sem manchas 
esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e 
qualquer substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir qualquer 
alteração, de estar congelada sob a 
temperatura de -10 a -25°C, de acordo com 
a legislação sanitária e Ministério de 
Agricultura. Deve constar na embalagem 
todos os dizeres obrigatórios. Embalagem 
de 1 Kg 

 
18,90 28.350,00 

46 300 KG 

CARNE SUÍNA DE PRIMEIRA "ISCAS", 
pernil dianteiro sem osso, magra, excelente 
qualidade, em cortes padronizados de 
acordo com os padrões estabelecidos pelo 
diagrama sem extensão de partes não 
cotadas requeridos pelo pedido de entrega. 
Deve ser de origem certificada, o frigorífico 

 
10,50 3.150,00 
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deve ter política de análises periódicas, o 
abate deve ser acompanhado por médico 
veterinário e possuir a certificação sanitária. 
A carne deve estar limpa, sem pele, com 
pouca gordura, sem pelancas apresentar-se 
com aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem 
manchas esverdeadas, livre de parasitas, 
sujidades e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir qualquer alteração, na embalagem 
deve constar todos os dizeres obrigatórios, 
de acordo com a legislação sanitária e 
Ministério de Agricultura. Embalagem de 1 
Kg. 

52 50 UN 
Cereal Infantil de Milho; Embalagem 
plástica, resistente,sem rupturas e 
embalagem de 230g. 

nutribom 3,80 190,00 

54 300 UN 

Coco radado, extra branco, grosso, puro, 
sem açucar, acondicionado em embalagem 
de 100gr, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso líquido, 
data de fabricação e prazo de validade de 
120 dias. 

menina 3,39 1.017,00 

57 150 PCT 

COOKIES SEM GLÚTEN, isento de glúten, 
lactose, sem corantes, sem aromatizantes, 
livre de conservantes, baixo sódio. Pacote 
de 150g. Marcas de referência: Jasmine®"ou 
equivalente" 

nestles 5,49 823,50 

58 1.500 KG 

CORTES CONGELADOS DE FRANGO 
"FILEZINHO DE PEITO", sem tempero, sem 
pele, com adição de água de no máximo 8%, 
aspecto, cor e cheiro próprio, não amolecido 
nem pegajoso, sem mancha esverdeada, 
com ausência de sujidades, parasitas e 
larvas. Apresentar após o desgelo 
consistência firme e compacta, coloração 
amarelo pardo, brilho e odor suave, 
acondicionado em embalagem plástica 
atóxica. Possuir de fabricação e validade, 
ingredientes, modo de conservação e tabela 
nutricional. Embalagem de 1 Kg. 

aurora 10,90 16.350,00 

61 1.000 KG 

COXA DE FRANGO SEM PELE E SEM 
OSSO CONGELADA, sem tempero, com 
adição de água de no máximo 8%, aspecto, 
cor e cheiro próprio, não amolecido nem 
pegajoso, sem mancha esverdeada, com 
ausência de sujidades, parasitas e larvas. 
Apresentar após o desgelo consistência 
firme e compacta, coloração amarelo pardo, 
brilho e odor suave, acondicionado em 
embalagem plástica atóxica. Possuir a 
certificação sanitária, número do lote, data 
de fabricação e validade, ingredientes, modo 
de conservação e tabela nutricional. 
Embalagem de 1 Kg. 

aurora 11,80 11.800,00 

64 1.200 UN 

Cuca com Recheio; Sabor chocolate, doce 
de leite e coco, cor característicos, primeira 
qualidade, sem bolores ou pragas. Tamanho 
médio de 800g. Embalagem plástica, 
transparente, sem rupturas, livre de bolores 
e praga, contendo informações nutricionais 
na embalagem. 

 
5,00 6.000,00 

66 45 UN 
DOCE DE FRUTAS DE 900grs SABORES 
BANANA, GOIABA, UVA COM VALIDADE 
MINIMA DE 6 MESES 

luisavense 6,63 298,35 

67 45 KG DOCE DE LEITE CASEIRO tradely 8,89 400,05 

69 250 KG 

ERVILHA NATURAL CONGELADA - 
Embalagem plástica com 2kg. A mesma não 
pode estar danificada e deve conter data de 
fabricação e validade. Prazo mínimo de 
validade 06 meses. 

lar 21,90 5.475,00 

78 300 UN 
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, excelente 
qualidade, grupo beneficiado anão, 
variedade carioquinha, tipo I novo, teor 

tozzo 3,48 1.044,00 
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máximo de impureza de 2%, constituído de 
grãos inteiros, sãos, isentos de materiais 
terrosos, sujidades e mistura de outras 
variedades e espécies, isento de 
adulterações ou contaminações, embalagem 
plástica atóxica de 5kg. Na embalagem deve 
constar os ingredientes, a classificação, 
tabela nutricional, a data da fabricação, 
validade e número do lote. 

82 500 KG 
FILÉ DE PEIXE (de 1ª qualidade, limpo, sem 
couro, ou escamas, sem espinha, fatiados 
em bifes congelados. Embalado em sacos 
plásticos transparente) 

 
19,70 9.850,00 

83 400 UN FLOCOS DE MILHO PCT 1 KG maleti 4,98 1.992,00 

84 1.000 KG 
FRANGO SASSAMI (de 1ª qualidade. 
Congelado, embalados em sacos plásticos, 
transparentes, atóxico, limpos, não violados, 
resistentes) 

aurora 11,49 11.490,00 

88 5.000 UN IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS 1 
LITRO tiroil 4,95 24.750,00 

90 300 UN 

IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO 
PARA DIETAS COM RESTRIÇÕES DE 
LACTOSE, bandeja de 540g com 6 
unidades. Marcas de referência: PIÁ®"ou 
equivalente" 

tirol 4,30 1.290,00 

99 2.000 UN 

LOURO EM FOLHA, folha desidratada, 
envelope com 5g, sem adulterações e 
contaminações de qualquer espécie. 
Embalagem deve conter os ingredientes, 
tabela nutricional, data de 
fabricação/manipulação, data de validade e 
número do lote. 

 
1,30 2.600,00 

100 5.000 KG 

Maça tipo Gala, frescas, 1º qualidade, nível 
médio de amadurecimento. Deve apresentar 
características bem definidas, bem 
formadas, livre de danos e pragas, estar em 
perfeitas condições de conservação e 
maturidade. 

 
3,49 17.450,00 

106 1.200 KG 

Mamão formosa, fresco, 1º qualidade, nível 
médio de amadurecimento. Deve apresentar 
características bem definidas, bem 
formadas, livres de danos e pragas. Estar 
em prefeitas condições de conservação e 
maturidade. tamanho médio de 800gr. 

 
3,90 4.680,00 

108 200 UN 

MANJERICÃO DESIDRATADO, folhas de 
manjericão desidratado, envelope com 10g, 
sem adulterações e contaminações de 
qualquer espécie. Embalagem deve conter 
os ingredientes, tabela nutricional, data de 
fabricação/ manipulação, data de validade e 
número do lote. Unidade de 10g. 

 
3,50 700,00 

109 200 UN 

Margarina vegetal extra cremosa, 60% de 
lipídios, livre de gordura trans, Embalagem 
com lacre de proteção interno, sem rupturas, 
com 500 gr.na embalagem deve constar os 
ingredientes, tabela nutricional, data de 
fabricação, data de validade e número do 
lote. 

prime 2,69 538,00 

110 400 UN 

Milho para pipoca tipo 1, preparados com 
matérias primas sãs, limpas, isentas de 
matérias terrosas e parasitos e de detritos 
animais ou vegetais com no máximo de 15% 
de umidade - emb. 500g.). Na embalagem 
deve conter ingredientes, tabela nutricional, 
data de fabricação/manipulação, data de 
validade e número do lote. 

daki 1,99 796,00 

113 50 PCT 

MISTURA PARA BOLO SEM LACTOSE E 
SEM GLUTEN, vários sabores, deve ser 
elaborado com ingredientes que não 
contenham lactose, proteína do leite e nem 
glúten, ideal para o consumo por celíacos, 
intolerantes à lactose e por alérgicos à 
proteína do leite. Na embalagem deve 
constar todos os dizeres obrigatórios. Pacote 
com 300g. 

nosdeste 3,95 197,50 

123 2.000 UN PÃO DE FORMA INTEGRAL, produzido 
 

5,50 11.000,00 
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com o mínimo de 50% de farinha de trigo 
integral, os seus ingredientes devem ser de 
excelente qualidade, embalagem de 400g, 
rico em fibras e livre de gorduras trans. 
Apresentar cor, sabor e textura típicos. 
Isento de qualquer tipo de contaminação ou 
adulteração, não deve apresentar sabor nem 
aparência de queimado, sua confecção deve 
respeitar as boas práticas de produção de 
alimentos. Deve atender as especificações 
técnicas da RDC nº 90, de 18 de Outubro de 
2000. Deve constar na embalagem data 
ingredientes, tabela nutricional, data de 
fabricação e validade e número do lote. 

124 2.000 UN 

PÃO DE FORMA,Data da validade de no 
mínimo 10 dias a contar da data de entrega 
da mercadoria. Pacote com 22 fatias. Deve 
constar na embalagem data ingredientes, 
tabela nutricional, data de fabricação e 
validade e número do lote. 

 
5,50 11.000,00 

125 500 KG 

PÃO DE SAL (FRANCÊS) 50g, produzido 
com farinha de trigo e demais ingredientes 
de excelente qualidade, em formato 
fusiforme. Apresentar cor, sabor e textura 
típicos. Isento de qualquer tipo de 
contaminação ou adulteração, não deve 
apresentar sabor nem aparência de 
queimado, sua confecção deve respeitar as 
boas práticas de produção de alimentos. 
Deve ser entregue em sacos plásticos 
transparentes atóxicos próprios para 
alimentos. O fornecedor deverá garantir o 
prazo de validade mínimo de 24 horas.  

 
9,98 4.990,00 

127 1.500 KG 

Pão para cachoro quente , primeira 
qualidade, sabor e cor característicos. 
Embalagem plástica transparente, sem 
rupturas, livre de bolores e pragas, com 
informações nutricionais na embalagem. 

 
0,49 735,00 

128 150 KG 

PASTA DE ALHO, 1ª qualidade, produto 
obtido a partir da trituração de alho, 
composto somente por alho e sal, sem 
qualquer aditivo a não ser sal, de cor creme, 
de textura pastosa, aspecto homogêneo, 
com sabor e aroma característicos, isento de 
qualquer contaminação ou adulteração. 
Unidade de 1Kg. Na embalagem deve conter 
os ingredientes, tabela nutricional, data de 
fabricação/manipulação, data de validade e 
número do lote. 

 
32,49 4.873,50 

138 500 KG 

QUEIJO TIPO MUSSARELA, produzido com 
ingredientes de 1ª qualidade, fatiado, 
apresentando consistência firme, cor 
homogênea de branca a creme claro, odor 
característico, levemente salgado, não deve 
apresentar qualquer adulterações na sua 
composição ou sensorial nem sinal de 
congelamento e descongelamento, na 
embalagem deve constar o lote, data de 
fabricação e validade, ingredientes, tabela 
nutricional. Embalagem de 1 kg. 

tirol 23,90 11.950,00 

144 350 UN 

Sal refinado, iodado, com granulação 
uniforme e com cristais brancos, com no 
mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com 
dosagem de sais de iodo de no mínimo 
10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo 
de acordo com a Legislação Federal 
Específica – emb. 1kg.A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, número do lote 
data de fabricação, quantidade do produto, 
número de registro. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

zizo 1,95 682,50 

145 220 KG 
SALSICHA, unidade média 50g, produzido 
com ingredientes de 1ª qualidade, deve ser 
frango, não apresentar mais de 2% de amido 

nat 7,95 1.749,00 
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na sua composição, de consistência firme, 
cor homogênea de tom róseo, odor 
característico, aromatização e 
condimentação natural, não deve apresentar 
qualquer adulterações na sua composição 
ou sensorial, sem contaminações de ordem 
física, química ou biológica, sem a presença 
de manchas azuladas, esverdeadas ou 
roxas, sem limosidade, nem sinal de 
congelamento e descongelamento. Na 
embalagem deve constar o lote, data de 
fabricação e validade, ingredientes, tabela 
nutricional. Possuir certificação sanitária. 

146 300 UN 

SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL. 
Ingredientes obrigatórios: sardinha, 
temperada, descascada mecanicamente, 
livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-
cozida em óleo comestível. Embalagem 
primária: latas de 250g. embalagem 
secundária: caixas de papelão. Prazo 
mínimo de validade: 04 anos. Registro 
obrigatório: ministério da agricultura. 

nave 3,49 1.047,00 

153 250 UN 

VINAGRE, ácido acético obtido mediante a 
fermentação acética de soluções aquosas 
de álcool procedente principalmente de 
matérias agrícolas, translúcido, padronizado, 
refiltrado, pasteurizado e envasado para a 
distribuição no comércio em geral. Com 
acidez aproximada de 4,15%. Sem adição 
de açúcares, essências, aromas, corantes e 
conservantes. Livre de qualquer adulteração 
ou contaminação. Embalagem plástica/PET 
de 750ml. 

chemim 1,49 372,50 

Total 265.091,60 
 

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. 
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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. 

 

 

 

JANETE CANANI RAMOS 

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 


