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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018 

 

 

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 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, 
inscrita no CNPJ 05.919.156/001-94, representada neste ato pela Sra. RENATA RAQUEL AHLF 
DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade nº 4256445 e inscrita no CPF-MF sob n°. 

005.351.199-92, 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 

6 50 PCT 

AÇÚCAR CRISTAL, pacote com 5kg, 1ª 
qualidade, superior, livre de fermentação, 
isento de matéria terrosa, isento de sujidade, 
parasitos e de detritos animais ou vegetais, 
contendo na rotulagem tipo, classificação, 
data de fabricação, data de validade e 
número do lote, embalagem plástica 
transparente atóxica de 5 Kg, validade 
mínima de 23 meses a contar da data da 
entrega. 

1876 CEDRO 12,70 635,00 

15 250 UN 

ARROZ INTEGRAL - características 
técnicas: classe: longo, fino, tipo I integral. O 
produto não deve apresentar mofo e 
substâncias nocivas. Embalagem: deve 
estar intacta, acondicionada em pacotes de 
5 kg, em polietileno, transparente, atóxico. 
Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

DELLARROZ 12,00 3.000,00 

16 700 PCT 

ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 
beneficiado, parbolizado, polido, longo fino, 
tipo 1, no mínimo de 80% de peso de grãos 
inteiros, isento de sujidades e materiais 
estranhos e qualquer adulterações ou 
contaminações, validade mínima de 6 
meses, a contar da data da entrega, 
embalagem plástica atóxica, transparente de 
5kg, na embalagem deverá constar a tabela 
nutricional, data da fabricação, validade e 
número do lote. 

2939 DELLARROZ 10,80 7.560,00 

17 200 PCT ARROZ POLIDO TIPO 1, grupo beneficiado, 
subgrupo polido, classe longo fino, tipo 1, no 

2938 DELLARROZ 10,70 2.140,00 
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mínimo de 80% de peso de grãos inteiros,  
isento de sujidades e materiais estranhos e 
qualquer adulterações ou contaminações, 
validade mínima de 6 meses, a contar da 
data da entrega, embalagem plástica 
atóxica, transparente de 5kg, na embalagem 
deverá constar a tabela nutricional, data da 
fabricação, validade e número do lote. 

18 600 UN 

AVEIA EM FLOCOS FINOS, grãos de aveia 
laminados, rico em fibra alimentar, fonte de 
ferro, magnésio, zinco, vitamina A, vitamina 
B1, vitamina B6 e vitamina D, com cor, 
aroma e sabor característicos, sem 
quaisquer adulterações ou contaminações, 
na embalagem deverá constar os 
ingredientes, tabela nutricional, data de 
fabricação, validade, e número do lote. 
Unidade de 250g. 

2850 BELA 2,40 1.440,00 

25 300 CX 

BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL, 
os ingredientes principais devem ser farinha 
branca enriquecida com ferro e ácido fólico, 
farinha de trigo integral enriquecida com 
ferro e ácido fólico, farelo de trigo e ou 
outros cereais integrais. Deve possuir pelo 
menos 1,5g de fibra alimentar por porção de 
30g. Na embalagem deve constar os 
ingredientes, tabela nutricional, data de 
fabricação, data de validade, número do lote. 
Caixa com 20 pacotes de 400 gramas/cada. 

2093 COROA 75,00 22.500,00 

26 1.500 UN BISCOITO MARIA PCT 700G 2131 PRODASA 5,85 8.775,00 

35 50 UN 
CACAU EM PÓ, ingredientes: 100% cacau, 
sem açúcar.Embalagem de 200g. Marcas de 
referência: APTI®"ou equivalente" 

APTI 11,40 570,00 

38 70 PT CANELA EM PÓ PACOTE DE 50 GRAMAS BELA 0,85 59,50 

41 150 KG 

Canjica de milho branco tipo 1, contendo 
80% de grãos inteiros, preparados com 
matérias primas sãs, limpas, isentas de 
matérias terrosas, parasitos e de detritos 
animais ou vegetais com no máximo de 15% 
de umidade - emb. 1kg  

3814 DAJU 3,80 570,00 

50 3.300 UN 

CEREAL EM BARRA, diversos sabores, 
confeccionado com cereais integrais, sem 
coberturas, unidade de 25g, 0% de gorduras 
trans. Na embalagem deve constar os 
ingredientes, tabela nutricional, as datas de 
fabricação e validade e número do lote. 

NATURALE 1,00 3.300,00 

51 50 UN 
Cereal Infantil de Arroz; Embalagem 
plástica, resistente,sem rupturas e 
embalagem de 230g. 

NUTRIBIM 3,75 187,50 

56 200 PCT 

COLORÍFICO, fubá enriquecido com ferro e 
ácido fólico e suspensão oleosa de urucum, 
pacote com 500g, sem adulterações ou 
contaminações de qualquer espécie 
(materiais estranhos, umidade, resíduos 
terrosos, químicos, mofo, biológicos). Na 
embalagem deve conter ingredientes, tabela 
nutricional, data de fabricação/manipulação, 
data de validade e número do lote. 

2809 BELA 3,50 700,00 

62 80 UN 

CRAVO DA ÍNDIA, especiaria de primeira 
qualidade, flores de cravo da índia, 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 15g. 

2723 BELA 1,50 120,00 

63 250 UN 

CREME DE LEITE - UHT homogeneizado, 
sem necessidade de refrigeração. 
Embalagem tetrapak de 200g. Prazo de 
validade mínimo 06 meses a contar a partir 
da data de entrega. 

2475 
PIRACANJUBA 1,94 485,00 

72 200 KG 
FARINHA DE MANDIOCA FINA BRANCA, 
CRUA, EMBALADA EM PACOTES DE 1KG 
COM VALIDADE MINIMA DE 3 MESES DA 
DATA DE ENTREGA 

2034 BELA 5,40 1.080,00 

73 200 KG FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, torrada 
com flocos crocantes, produzida a partir de 

1170 IPANEMA 4,80 960,00 



.  
 

Pregão Presencial 003/2018   fl. 3/6     ARP 004/2018 

matérias primas de 1ª qualidade, sãs e 
limpas, isenta de materiais terrosos e 
parasitas, não podendo estar úmida ou 
rançosa, sem adulterações ou 
contaminações, embalagem plástica atóxica 
transparente de 1kg. Na embalagem de 
constar os ingredientes, tabela nutricional, 
data de fabricação e validade e número do 
lote. 

74 300 KG Farinha de trigo integral fina, embalagem de 
1 kg, prazo de validade mínima de 120 dias. PANFACIL 2,85 855,00 

75 350 PCT 

FARINHA DE TRIGO, de 1ª qualidade, 
obtida a partir de cereal limpo, desgeminado, 
sãos, isentos de matéria terrosa e em 
perfeito estado de conservação, sem 
umidade ou ranço, isenta de adulterações ou 
contaminações, excelente para preparar 
mingaus, papas, bolos, tortas. Pacote de 5 
kg. Na embalagem deve constar os 
ingredientes, tabela nutricional, a data da 
fabricação, validade e número do lote. 

2877 GARDENIA 7,80 2.730,00 

79 350 KG 

Feijão Preto, tipo 1, pacote de 1 Kg, novo de 
primeira qualidade, sem a presença de 
grãos mofados, e ou, cartuchos, com 
embalagem plástica resistente e 
transparente, prazo de faricação e validade 
de no mínimo 12 meses após a entrega, 
com registro no ministério da agricultura. 

FAGGIOLI 3,30 1.155,00 

80 120 UN Fermento biológico seco 125 grs, granulado, 
instantâneo, validade mínima de 180 dias. 3063 PAKMAYA 4,90 588,00 

81 250 LTS FERMENTO QUÍMICO LATAS 100 GR 2119 TRISANTI 2,13 532,50 

87 2.000 UN 

GRANOLA, livre de gorduras trans., deve 
conter cereais integrais, frutas secas e 
castanhas. Sem quaisquer adulterações ou 
contaminações. Na embalagem deve 
constar os ingredientes, tabelanutricional, 
número do lote, datas de fabricação e 
validade. Embalagem de 800g. 

3878 NATURALE 9,80 19.600,00 

93 200 UN 
LEITE CONDENSADO. Embalagem longa 
vida de 395g. Prazo de validade mínimo 10 
meses a contar a partir da data de entrega. 

2476 
PIRACANJUBA 3,30 660,00 

94 100 UN 

LEITE DE SOJA EM PÓ, deve ter com 
principal ingrediente o extrato de soja, sabor 
natural, deve ser enriquecido com as 
principais vitaminas e mineras, deve conter 
pelo menos 240mg de cálcio para uma 
porção de 30g do produto. Não deve conter 
nos seus ingredientes produtos oriundos do 
leite de vaca ou outro animal. O produto 
deverá poder ser ingerido por intolerantes à 
lactose e ao glúten e por alérgicos à proteína 
do leite. Na embalagem deve conter todos 
os dizeres obrigatórios. Embalagem de 300g 

SUPRA SOY 28,00 2.800,00 

95 300 LTS 

Leite em pó integral obtido por desidratação 
do leite de vaca integral e apto para a 
alimentação humana, mediante processos 
tecnológicos adequados adicionado de 
lecitina de soja como emulsionante e com a 
composição centesimal de 26g de proteína, 
38g de carboidratos e 26g de lipídios. 
Devendo ter boa solubilidade – embalagem. 
400g. Possuir certificação sanitária. 

NINHO 8,99 2.697,00 

96 7.000 L 

Leite Integral UHT; Características Gerais: 
(longa vida) com as seguintes 
características: teor de gordura mínima de 
3%. Acondicionada em caixa cartonada e 
aluminizada (tetra brik aseptic), contendo 
1000mL. Validade mínima de 03 meses 
contados a partir do recebimento do produto, 
demais condições de acordo com as normas 
de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e 
outras). 

1781 LANGUIRU 2,68 18.760,00 

97 200 L 
LEITE SEMIDESNATADO 0% (ZERO POR 
CENTO) DE LACTOSE, 1ª qualidade, zero 
por cento de lactose, ideal para o consumo 
de pessoas intolerantes à lactose, não deve 

1844 LANGUIRU 2,98 596,00 
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apresentar qualquer contaminação, 
adulterações na sua composição 
ousensorial, na embalagem deve constar o 
lote, data de fabricação e validade, 
ingredientes, tabela nutricional. Marcas de 
referência: Piracanjuba Zero Lactose® "ou 
equivalente". 1 litro 

98 80 UN 

Lentilha tipo I, sem presença de grãos 
mofados ou qualquer substancia 
contaminante que possa alterar suas 
características normais. Embalagem de 
500g, plastica, resistente, sem rupturas, 
prazo de validade mínima de 12 meses após 
a entrega, com registro no Ministério da 
Agricultura. 

MARAVILHA 7,80 624,00 

102 300 UN 

MACARRÃO CORTADO COLORIDO 
(massas cortadas tipo parafuso, penne, 
rigatoni, caracol, farfalle, pai nosso, etc...), 
de 1º qualidade, produzido com farinha de 
trigo especial de sêmola, com pelo menos 
três cores, com extrato de beterraba, 
cenoura, espinafre, sem corantes artificiais, 
isento de sujidades e parasitas, não 
fermentada ou rançosa, embalagem plástica 
transparente atóxica de 500g, na 
embalagem deve constar os ingredientes, 
tabela nutricional a data da fabricação, 
validade e número do lote. 

2642 GERMANI 2,65 795,00 

103 300 UN 

MACARRÃO CORTADO MASSA DE 
SÊMOLA (massas cortadas tipo parafuso, 
penne, rigatoni, caracol, farfalle, pai nosso, 
etc...),, de 1º qualidade, cor amarela, 
produzido com farinha de trigo especial de 
sêmola ou semolina, massa sem ovos, se 
possuir corantes devem ser naturais, isento 
de sujidades e parasitas, não fermentada ou 
rançosa, embalagem plástica transparente 
atóxica de 500g, na embalagem deve 
constar os ingredientes, tabela nutricional a 
data da fabricação, validade e número do 
lote 

GERMANI 2,47 741,00 

104 300 UN 

MACARRÃO ESPAGUETE SÊMOLA Nº5, 
de 1º qualidade, cor amarela, produzido com 
farinha de trigo especial de sêmola ou 
semolina, massa sem ovos, se possuir 
corantes devem ser naturais, isento de 
sujidades e parasitas, não fermentada ou 
rançosa, embalagem plástica transparente 
atóxica de 1kg, na embalagem deve constar 
os ingredientes, tabela nutricional a data da 
fabricação, validade e número do lote. 

2804 BORTOLINI 4,18 1.254,00 

111 90 UN 

MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG, grãos 
médios inteiros e uniformes, coloração 
amarelo, macio, imerso em líquido 
translúcido, livre de impurezas, 
acondicionados em embalagem (balde ou 
lata) com 2kg, com validade mínima de 16 
meses a contar da data de entrega, devendo 
ser considerado como peso líquido o produto 
drenado. 

2032 PEDILECTA 14,40 1.296,00 

118 50 SAC NOSMOSCADA BELA 1,80 90,00 

121 300 UN 

orégano – Deverá ser constituído por folhas 
de espécimes vegetais genuínos, sãs, 
limpas e secas, aspecto folha ovalada seca, 
cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. 
- embalagem 10g.  

2787 BELA 1,20 360,00 

134 100 KG 

POLVILPOLVILHO AZEDO, produto 
amiláceo extraído das raízes de mandioca 
(Manihotutilissima), de 1ª qualidade, pelo 
menos 80% de amido, isentos de matéria 
terrosa, parasitos ou larvas, em perfeito 
estado de conservação, sem umidade ou 
ranço, isento de adulterações ou 
contaminações, excelente para biscoitos e 
pão de queijo. Unidade de 1kg. Na 
embalagem deve constar os ingredientes, 

1145 PRATA 7,30 730,00 
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tabela nutricional, a data da fabricação, 
validade e número do lote. 

142 100 UN 

SAGU DE UVA - ingredientes: sagu: fécula 
de mandioca (formato pérola), sem adição 
de glúten; mistura sabor de uva: açúcar, 
ácido cítrico (INS330), aroma natural de uva, 
corante natural de clorofila (INS 140i) e 
corante natural de carmim (INS 120), sem 
adição de glúten. Não deverá apresentar 
impurezas, substâncias nocivas, aspecto e 
cheiro não característico. Embalagem: 
acondicionado em pacotes de polietileno 
leitoso atóxico, sendo 250g. Prazo de 
validade mínimo 12 meses a partir da data 
de entrega. 

2242 BELA 4,50 450,00 

147 540 L 

SUCO DE UVA INTEGRAL - sem adição de 
açúcares, na sua concentração natural, de 
cor, aroma e sabor característico. Deverá 
ser envasado assepticamente em 
embalagem hermética que não permita a 
passagem de ar, sem a necessidade de 
refrigeração. Não poderão conter 
substâncias estranhas à fruta de origem. 
Deverá conter 100% suco de uva 
(100g/100g). A embalagem deverá conter 
capacidade para 1 Litro (um litro) de suco. 

ALIANCA 9,88 5.335,20 

148 1.000 UN 
Suco Natural Concentrado 500gramas, 
sabor variado (laranja, manga, pêssego ou 
uva).com prazo de validade minima de 120 
dias. 

MAGUARY 7,68 7.680,00 

Total 124.410,70 
 

 

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. 

 

 

 

 
RENATA RAQUEL AHLF DOS SANTOS 

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 


