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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 
PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LEOBERTO LEAL, 

CONFORME ANEXO I, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022. 
 
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2022, nos termos do 

artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a Pregoeira e a Equipe de 
Apoio, designados através da Portaria nº 141/2017, de 01 de setembro de 
2017 e Portaria nº 165/2021, de 01 de junho de 2021, para recebimento e 

abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos 
de Habilitação visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais 

aquisições parceladas de gêneros alimentícios para os alunos da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Leoberto 
Leal, conforme Anexo I, que acompanha este edital. 

 
MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP 

CNPJ 01.046.618/0001-55 
TRAVESSA A, Nº15, BAIRRO: CENTRO  
CEP: 87225-000, JAPURÁ/PR 

 
JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME 
CNPJ: 13.965.228/0001-68 

RUA: ANITA GARIBALDE, S/N, BAIRRO: CENTRO 
CEP: 88680-000, BOM RETIRO/SC 

 
CLEITON DE SOUZA COMERCIAL 
CNPJ 18.531.205/0001-69 

RUA: SAMUEL SCHAFFER, Nº 75, BAIRRO: SALTINHO 
CEP 88.450-000, ALFREDO WAGNER/SC 
 

ALFREDO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA 
CNPJ 21.593.746/0001-26 

RUA: PADRE CRISTÓVÃO ARNAUD, Nº 89, BAIRRO: ESTREITO  
CEP: 88450-000, ALFREDO WAGNER/SC 
 

BR COMÉRCIO DE CARNES LTDA EPP 
CNPJ 28.665.822/0001-00 

CLEITON DE 
SOUZA 
COMERCIAL:18531
205000169

Assinado de forma digital por 
CLEITON DE SOUZA 
COMERCIAL:18531205000169 
Dados: 2022.02.14 11:16:43 
-03'00'
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ESTRADA GERAL SAMAMBAIA, Nº 2570/SALA 02 
CEP: 88440-000, IMBUIA/SC 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. 
 

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto, eventuais 
aquisições parceladas de gêneros alimentícios para os alunos da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Leoberto 

Leal, conforme Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 001/2022, a 
contar da assinatura da presente Ata.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA. 

 
 

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS vigorará pelo período de 12 

(doze) meses.  
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO. 
 

As proponentes registradas para os itens cotados são as seguintes: 

 
GRUPO I - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 

 
Item Descrição dos Gêneros Alimentícios Unid Quant. Valor 

Unitári
o R$ 

Valor 
Total R$ 

Marca Empresa Vencedora 

04 Ameixa Seca (250g): Ameixa preta 

seca; obtida de frutas maduras, 
inteiras, limpas e desidratadas; livre 
de fermentações, manchas ou defeitos; 
acondicionada em lata com 

tratamento interno, com validade 
mínima de 06 meses a contar da data 
de entrega; acondicionadas em sacos 

plástico transparente devidamente 
rotulada e acondicionada. 

PCT 100 9,40 940,00 LA 

VIOLETERA 

ALFREDO COMÉRCIO 

VAREJISTA LTDA EPP 

05 Açúcar Branco Refinado: PCT de 
(5kg) o produto referido deve 

apresentar cor branca, deve estar seco 
e solto no pacote. O produto deverá 
ser processado com moagem refinada, 
amorfo, insento de fermentações, de 

matéria terrosa, de parasitas e detritos 
de animais ou vegetais, tendo aspecto 
próprio do tipo do açúcar, cor própria, 
cheiro próprio e sabor doce. Deve 

constar no rótulo açúcar refinado 
especial e registro do produto no 
Ministério da Saúde. O produto deverá 

ter data de fabricação de no Máximo 
30 dias. Sua embalagem não deve 
apresentar perfurações. 

PCT 260 24,65 6.409,00 ALTO 
ALEGRE 

CLEITON DE SOUZA 
COMERCIAL ME 

06 Água Mineral: 20 litros sem a 

bombona. 

UN 150 14,50 2.175,00 DA GUARDA ALFREDO COMÉRCIO 

VAREJISTA LTDA EPP 

CLEITON DE 
SOUZA 
COMERCIAL:1
85312050001
69

Assinado de forma 
digital por CLEITON 
DE SOUZA 
COMERCIAL:18531
205000169 
Dados: 2022.02.14 
11:17:01 -03'00'
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07 Aletria (500g): cabelo de anjo com 
ovos deverá ser fabricadas a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas 

de matérias terrosas, parasitos e 
larvas, com mínimo correspondente a 
0,045g de colesterol por quilo, na 
embalagem não poderá haver mistura 

de outros tipos de macarrão. O 
referido produto deve ser à base de 
farinha de trigo. Não deve apresentar 
cor esverdeada, com pontos brancos e 

cinza (mofo). Deve ser inteiro e firme 
sem pó branco, solto no pacote. O 
produto deverá ter data de fabricação 
de no máximo 30 dias. Sua 

embalagem não deve apresentar 
perfurações. 

 
 
 

PCT 

200 6,67 1.334,00 ROSANE CLEITON DE SOUZA 
COMERCIAL ME 

08 Amido de milho (500g): Produto 

amiláceo extraído de milho. Deve ser 
fabricadas a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de matéria 
terrosa e de parasitos. Não poderá 

apresentar umidade, fermentação ou 
ranço. Deve produzir ligeira crepitação 
quando comprimido entre os dedos. 
Não deverá apresentar resíduo ou 

impurezas, bolor ou cheiro não 
característico. Embalagem: Deve estar 
intacta, vedada, acondicionada em 
sacos plásticos reforçados ou caixas, 

com peso líquido de 500g. Prazo de 
Validade: Mínimo de 3 meses a partir 
da data de entrega. A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais.  

 

PCT 

300 5,25 1.575,00 AMAFIL JLM DISTRIBUIDORA 

BR EIRELI ME 

09 Amido de milho (1 Kg): Produto 
amiláceo extraído de milho. Deve ser 
fabricadas a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de matéria 

terrosa e de parasitos. Não poderá 
apresentar umidade, fermentação ou 
ranço. Deve produzir ligeira crepitação 
quando comprimido entre os dedos. 

Não deverá apresentar resíduo ou 
impurezas, bolor ou cheiro não 
característico. Embalagem: Deve estar 
intacta, vedada, acondicionada em 

sacos plásticos reforçados ou caixas, 
com peso liquido de 1Kg. Prazo de 
Validade: Mínimo de 3 meses a partir 
da data de entrega. A rotulagem deve 

conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

PCT 200 8,75 1.750,00 AMAFIL JLM DISTRIBUIDORA 
BR EIRELI ME 

10 Arroz Branco (1kg): O produto 
referido deve ser branco polido, não 
parboilizado. Não deve apresentar 

manchas escuras, brancas 
avermelhadas e/ou esverdeadas. 

 
PCT 

100 5,14 514,00 MINUTINHO CLEITON DE SOUZA 
COMERCIAL ME 
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11 Arroz Branco (5kg): O produto 
referido deve ser branco polido, não 
parboilizado. Não deve apresentar 

manchas escuras, brancas 
avermelhadas e/ou esverdeadas. 

 
PCT 

185 22,83 4.223,55 MINUTINHO CLEITON DE SOUZA 
COMERCIAL ME 

12 Arroz Integral (1kg): características 

técnicas: classe: longo, fino, tipo I 
integral. Rico em minerais, óleos 
essenciais, vitaminas B1, B2, E, 
cálcio, fósforo e magnésio. A cada 50g 

o produto deve conter 21% de fibra, 
2% de gordura e 0% de gordura trans. 
O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final 

dietética inadequada (empapamento). 
Embalagem: deve estar intacta, em 
polietileno, transparente, atóxico. 
Prazo de validade mínimo 12 meses a 

contar a partir da data de entrega. 

PCT 240 7,85 1.884,00 MINUTINHO CLEITON DE SOUZA 

COMERCIAL ME 

13 Arroz tipo I (5kg): O produto deve ser 
parboilizado, longo, fino e polido tipo 

1, sem glúten, contendo no mínimo 
90% de grãos inteiros. Não deve 
apresentar manchas escuras, brancas 
avermelhadas e ou esverdeadas. 

 
PCT 

250 21,52 5.380,00 MINUTINHO CLEITON DE SOUZA 
COMERCIAL ME 

14 Arroz tipo I (1kg): O produto deve ser 
parboilizado, longo, fino e polido tipo 
1, sem glúten, contendo no mínimo 
90% de grãos inteiros. Não deve 

apresentar manchas escuras, brancas 
avermelhadas e ou esverdeadas. 

PCT 250 5,20 1.300,00 MINUTINHO CLEITON DE SOUZA 
COMERCIAL ME 

15 Aveia em Flocos Finos (250g): 

produto resultante da moagem de 
grãos de aveia após limpeza e 
classificação. com dizeres de 
rotulagem, data de validade, conforme 

legislação vigente.  

PCT 195 3,87 754,65 APTI ALFREDO COMÉRCIO 

VAREJISTA LTDA EPP 

16 Aveia em Flocos Finos (500g): 
produto resultante da moagem de 

grãos de aveia após limpeza e 
classificação. Com dizeres de 
rotulagem, data de validade, conforme 
legislação vigente. 

PCT 195 5,48 1.068,60 GRANOMEL ALFREDO COMÉRCIO 
VAREJISTA LTDA EPP 

17 Aveia em Flocos Finos (1kg): 
produto resultante da moagem de 
grãos de aveia após limpeza e 

classificação. com dizeres de 
rotulagem, data de validade, conforme 
legislação vigente. 

PCT 100 14,50 1.450,00 GRANOMEL ALFREDO COMÉRCIO 
VAREJISTA LTDA EPP 

18 Amendoim: acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico, intacto, 
com 500g. Produto cru, com pele, 
constituídos de grãos inteiros, de 

primeira qualidade, sem fermentação 
e mofo, isenta de sujeiras, parasitas e 
larvas. Validade mínima de 03 meses 
a partir da data de entrega. 

PCT 100 5,80 580,00 SUPER10 ALFREDO COMÉRCIO 
VAREJISTA LTDA EPP 

19 AMENDOIM TORRADO: amendoim 
torrado sem sal, sem pele 100% 
natural,pacote de 500 gr. constituídos 
de grãos inteiros, de primeira 

qualidade, sem fermentação e mofo, 
isenta de sujeiras, parasitas e larvas. 
Validade mínima de 03 meses a partir 

PCT 100 6,50 650,00 SUPER 10 ALFREDO COMÉRCIO 
VAREJISTA LTDA EPP 
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da data de entrega 

23 Bebida Láctea (Sabor morango 1L): 

com consistência cremosa ou líquida, 
acondicionada embalagem de saco 
plástico de polietileno de alta 
densidade (PEAD). Ingredientes 

obrigatórios: leite pasteurizado; soro 
de queijo pasteurizado e desnatado, 
açúcar, polpa de fruta, fermento 
lácteo, e estabilizante. A rotulagem 

deve conter no mínimo as seguintes 
informações: peso data de 
processamento, data de validade, 
ingredientes, carimbo de inspeção 

estadual ou federal, procedência, 
nome e/ou marca, lote e informações 
nutricionais. Validade mínima de 20 
(vinte) dias a partir da data de 

entrega. 

L 1500 4,50 6.750,00 LACTOVALE BR COMÉRCIO DE 

CARNES LTDA EPP 

24 Cacau em pó (1 kg): Cacau em pó 
solúvel, sem adição de misturas e 

açúcar, no momento da entrega o 
produto deverá ter o mínimo 6 messes 
de validade. Embalagem: Deve estar 
intacta, acondicionada em polietileno, 

latas de flandres ou potes plásticos 
bem vedados de 1Kg. A rotulagem 
deve conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, 

ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

PCT 150 76,50 11.475,00 APTI CLEITON DE SOUZA 
COMERCIAL ME 

25 Cacau em pó (200g): Cacau em pó 

solúvel, sem adição de misturas e 
açúcar, no momento da entrega o 
produto deverá ter o mínimo 6 messes 
de validade. Embalagem: Deve estar 

intacta, acondicionada em polietileno, 
latas de flandres ou potes plásticos 
bem vedados de 200g. A rotulagem 
deve conter no mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

PCT 200 15,05 3.010,00 APTI CLEITON DE SOUZA 

COMERCIAL ME 

26 Café (500g): torrado e moído produto 

de 1º qualidade; não contém glúten; 
embalagem: 500g; embalagem a 
vácuo, selo de pureza emitido pela 

Associação Brasileira da Indústria do 
Café – ABIC; validade 90 dias após o 
empacotamento; rotulagem segundo 
os padrões da Resolução nº 259 de 

20/09/2002 do MS. 

PCT 200 15,69 3.138,00 OURO JLM DISTRIBUIDORA 

BR EIRELI ME 

27 Canela em pó (30g): Produto 
alimentício em pó fino, puro. Deve 
apresentar coloração marrom claro, 

cheiro aromático e sabor característico 
de canela. Embalagem plástica 
íntegra, atóxica, de 30g. Rótulo com 
indicação do fabricante, produto, 

peso, ingredientes, data de prazo de 
validade e demais especificações 
exigidas na legislação vigente. Livre de 

PCT 100 3,99 399,00 NEILAR CLEITON DE SOUZA 
COMERCIAL ME 
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insetos e fungos. Registro no órgão 
competente. 

28 Canjica de Milho (500g): Branca, tipo 

01, despeliculada. Produto 
proveniente de grãos sadios de milho e 
em bom estado  de conservação, não 
danificados por insetos ou fungos. 

Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente, validade mínima de 06 (seis) 
meses. Embalada em pacote plástico 
transparente, resistente, não violado, 

capacidade de 500g. 

PCT 200 4,24 848,00 AMAFIL JLM DISTRIBUIDORA 

BR EIRELI ME 

29 CANJIQUINHA DE MILHO (500g): 
Canjiquinha de milho amarelo tipo 01, 
embalados em pacotes transparentes 

de 500 gramas cada pacote. Prazo 
mínimo de validade 06 meses. 
Apresentar duas amostras na 

embalagem original devidamente 
identificada, com rótulo contendo 
todas as especificações do produto de 
acordo com a legislação vigente. 

PCT 200 3,70 740,00 SINHA ALFREDO COMÉRCIO 
VAREJISTA LTDA EPP 

30 CARNE – MÚSCULO BOVINO MOÍDO 
(Pacote de 1kg): Peça de carne 
magra. Características Técnicas: 
Carne moída, sem osso, limpa, sem 

nervos, tendões e, homogeneizada. 
Deve ter Certificado de Inspeção 
Estadual ou Federal. Embalagem 
primária: Sacos de polipropileno 

devidamente congelada, identificados 
com rótulo impresso ou etiqueta 
adesiva, de acordo com a Legislação 

vigente. 

KG 1795 30,00 53.850,00 MACHADO BR COMÉRCIO DE 
CARNES LTDA EPP 

31 Carne Bovina Patinho Isca (Pacotes 
de 1kg): Características Técnicas: 
Recortes de patinho medindo 

mínimo de 02cm e no máximo 3cm, 
sem osso, limpa, sem nervos, tendões 
e aponevroses, homogeneizada. Deve 
ter Certificado de Inspeção Estadual 

ou Federal. Embalagem primária: 
Sacos de polipropileno devidamente 
congelada, identificados com rótulo 
impresso ou etiqueta adesiva, de 

acordo com a Legislação vigente. 

 
KG 

1500 33,00 49.500,00 MACHADO BR COMÉRCIO DE 
CARNES LTDA EPP 

32 Carne Bovina Músculo (Pacotes de 
1kg): Recortes de músculo medindo 

de 02cm e no máximo 3cm, sem 
osso, limpa , sem nervos, tendões, 
aponevroses, homogeneizada e sem 
capa de gordura. . Deve ter Certificado 

de Inspeção Estadual ou Federal. 
Embalagem primária: Sacos de 
polipropileno devidamente congelada, 
devidamente identificados com rótulo 

impresso ou etiqueta adesiva, de 
acordo com a Legislação vigente. 

KG 1500 29,00 43.500,00 MACHADO BR COMÉRCIO DE 
CARNES LTDA EPP 

33 Carne Bovina Acém (Pacotes de 

1kg): Tiras de acém de até 3 cm. 
Produto obtido de animal sadio, 
abatido sob inspeção sanitária isento 
de gorduras, perfurações, coágulos, 

KG 1500 31,00 46.500,00 MACHADO BR COMÉRCIO DE 

CARNES LTDA EPP 
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sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem primária: Sacos de 
polipropileno devidamente congelada, 

devidamente identificados com rótulo 
impresso ou etiqueta adesiva, de 
acordo com a Legislação vigente. 

34 CARNE BOVINA PALETA (Pacotes de 
1kg): Tiras de no Maximo 3 cm 
congelada dianteira,sem osso,tipo 
paleta produto obtido de animal sadio, 

abatido sob inspeção sanitária isento 
de gorduras, perfurações, coágulos, 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem primária: Sacos de 

polipropileno devidamente congelada, 
devidamente identificados com rótulo 
impresso ou etiqueta adesiva, de 
acordo com a Legislação vigente. 

KG 1500 28,00 42.000,00 MACHADO BR COMÉRCIO DE 
CARNES LTDA EPP 

35 Carne Suína Paleta Tipo Isca 
(Pacotes de 1kg): Características 
Técnicas: Recortes de carne suína 

medindo mínimo de 02cm e no 
máximo 3cm, sem osso, limpa, sem 
nervos, tendões e aponevroses, 
homogeneizada. Deve ter Certificado 

de Inspeção Estadual ou Federal. 
Embalagem primária: Sacos de 
polipropileno devidamente congelada, 
identificados com rótulo impresso ou 

etiqueta adesiva, de acordo com a 
Legislação vigente. 

KG 1500 16,50 24.750,00 MACHADO BR COMÉRCIO DE 
CARNES LTDA EPP 

36 Carne Suína Lombo (Pacotes de 1 

kg): Características Técnicas: 
Recortes de carne suína medindo 
mínimo de 02 cm e no máximo 3 
cm, sem osso, limpa, sem nervos, 

tendões e aponevroses, 
homogeneizada. Deve ter Certificado 
de Inspeção Estadual ou Federal. 
Embalagem primária: Sacos de 

polipropileno devidamente congelada, 
identificados com rótulo impresso ou 
etiqueta adesiva, de acordo com a 
Legislação vigente. 

KG 1500 18,00 27.000,00 MACHADO BR COMÉRCIO DE 

CARNES LTDA EPP 

37 Carne Suína Pernil Tipo cubos 
(Pacotes de 1 kg): Características 
Técnicas: Recortes de carne suína 

medindo mínimo de 02 cm e no 
máximo 3 cm, sem osso, limpa, sem 
nervos, tendões e aponevroses, 
homogeneizada. Deve ter Certificado 

de Inspeção Estadual ou Federal. 
Embalagem primária: Sacos de 
polipropileno devidamente congelada, 
identificados com rótulo impresso ou 

etiqueta adesiva, de acordo com a 
Legislação vigente. 

KG 1500 16,90 25.350,00 MACHADO BR COMÉRCIO DE 
CARNES LTDA EPP 

38 PEIXE (FILÉ DE Tilápia): De 1ª 
qualidade, sem pele, sem couro, 

espinhas ou escamas, in natura, 
congelado em pacotes de 500g, com 
validade de 1 ano e temperatura de 

conservação de no mínimo -18° c. 
Pacotes acomodados em caixas de 

KG 620 40,00 24.800,00 FOSSA BR COMÉRCIO DE 
CARNES LTDA EPP 
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papelão em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas. 
O produto deverá ser isento de 

substâncias estranhas que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem 
suas características naturais. Pacotes 
deverão ser rotulados conforme 

legislação vigente, contendo a data de 
processamento e validade, o nº de 
registro no órgão competente e os 
valores nutricionais. Apresentar ficha 

técnica assinada pelo responsável 
técnico da empresa. o produto deverá 
ser entregue congelado 

40 Cereal de Milho (Sucrilho) 1kg: 
Flocos de milhos naturais, SEM 
ADIÇÃO DE ACÚCAR, flocos de 
milho, composto por nutrientes 

essenciais como Zinco, Vitamina A, 
Vitamina C e Ferro, embalagem 
íntegra. Validade mínima de 3 meses a 
partir da data de entrega. A rotulagem 

deve conter no mínimo as seguintes 
informações nome ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. Deve estar 

armazenado em embalagem 
transparente e atóxico contendo data 
de fabricação, lote e data de validade, 
informações nutricionais e 

ingredientes. 

KG 240 21,80 5.232,00 JJ JLM DISTRIBUIDORA 
BR EIRELI ME 

41 COCO RALADO:  seco sem açúcar. 
Parcialmente desengordurado com 

teor mínimo de lipídio de 3g em 100 
gr. Embalagem de 100g. 

PCT 180 3,99 718,20 LA 
PREFERIDA 

CLEITON DE SOUZA 
COMERCIAL ME 

42 Sobrecoxa De Frango Com Osso sem 

Dorso (Embalagem de 1kg): 
congelada, in natura. A ave deve ter 
contornos definidos, firmes e sem 
manchas, pele aderente. Com aspecto, 

cor e cheiro característicos. Não deve 
apresentar sujidades, penas e carcaça. 
Livre de parasitas, micróbios e 
qualquer substância nociva. 

Embalagem: deve estar intacta, 
polietileno, transparente, atóxica. Na 
embalagem deve conter as seguintes 
informações: identificação da empresa, 

peso, data de processamento e data de 
validade, identificação do tipo de 
carne, carimbo de inspeção estadual 
ou federal. Prazo de validade mínimo 

03 meses a contar a partir da data de 
entrega. Apresentar em anexo à 
proposta, documentos que comprovem 
a inspeção sanitária dos produtos 

fornecidos de acordo com a legislação 
vigente. 

KG 1795 13,25 23.783,75 MISTER 

FRANGO 

BR COMÉRCIO DE 

CARNES LTDA EPP 

43 Sobrecoxa De Frango sem osso 

(Embalagem de 1kg): congelada, in 
natura. A ave deve ter contornos 
definidos, firmes e sem manchas, pele 
aderente. Com aspecto, cor e cheiro 

característicos. Não deve apresentar 

KG 1795 15,50 27.822,50 MISTER 

FRANGO 

BR COMÉRCIO DE 

CARNES LTDA EPP 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL 

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HERBERTO ROBERTO MARIAN  
 

9 
RUA MAINOLVO LEHMKUHL 20 - CENTRO 
LEOBERTO LEAL - SC – CEP: 88 445-000 

FONE: 48 3268 1212 
CNPJ: 82.924.390/0001-50 

gabinete@leobertoleal.sc.gov.br – www.leobertoleal.sc.gov 
 

sujidades, penas e carcaça. Livre de 
parasitas, micróbios e qualquer 
substância nociva. Embalagem: deve 

estar intacta, polietileno, 
transparente, atóxica. Na embalagem 
deve conter as seguintes informações: 
identificação da empresa, peso, data 

de processamento e data de validade, 
identificação do tipo de carne, carimbo 
de inspeção estadual ou federal. Prazo 
de validade mínimo 03 meses a contar 

a partir da data de entrega. 
Apresentar em anexo à proposta, 
documentos que comprovem a 
inspeção sanitária dos produtos 

fornecidos de acordo com a legislação 
vigente. 

44 Polpa de Tomate (1,050g): 

concentrado; produto resultante da 
concentração da polpa de tomate por 
processo tecnológico; preparado com 
frutos maduros selecionados sem pele, 

sem sementes e corantes artificiais, 
isento de sujidades e fermentação ; 
validade mínima  8 messes a contar  
da entrega. 

 

LATA 

180 4,24 763,20 OLE CLEITON DE SOUZA 

COMERCIAL ME 

45 Polpa de Tomate (340g): 
concentrado; produto resultante da 
concentração da polpa de tomate por 

processo tecnológico; preparado com 
frutos maduros selecionados sem pele, 
sem sementes e corantes artificiais, 
isento de sujidades e fermentação ; 

validade mínima  8 meses a contar  da 
entrega. 

LATA 360 4,70 1.692,00 PREDILECTA CLEITON DE SOUZA 
COMERCIAL ME 

46 Farinha de Mandioca (1kg): 

Características técnicas: Farinha de 
mandioca seca e torrada, subgrupo 
fina, classe branca, tipo 1, isenta de 
matéria terrosa, parasita e umidade. 

Deve apresentar coloração homogênea 
e ausência de odores. Embalagem: 
pacotes de polietileno atóxico 
transparente, termossoldado, com 

peso líquido de 1Kg. 

PCT 156 5,85 912,60 SUPER 10 ALFREDO COMÉRCIO 

VAREJISTA LTDA EPP 

47 Fubá De Milho Médio (500g): 
produto obtido a partir da moagem do 

grão de milho, enriquecido com ferro e 
acido fólido. Validade mínima de 05 
(cinco) meses. embalado em pacotes 
plásticos, atóxicos, limpos, não 

violados, resistentes e transparentes. 
(obs: não é flocos de milho pré cozido). 

PCT 312 3,13 976,56 SINHA ALFREDO COMÉRCIO 
VAREJISTA LTDA EPP 

48 Fubá De Milho Médio (1Kg): produto 
obtido a partir da moagem do grão de 

milho, enriquecido com ferro e acido 
fólico. validade mínima de 05 (cinco) 
meses. embalado em pacotes 
plásticos, atóxicos, limpos, não 

violados, resistentes e transparentes. 
(obs: não é flocos de milho pré cozido) 

PCT 312 5,13 1.600,56 SINHÀ JLM DISTRIBUIDORA 
BR EIRELI ME 

49 Farinha de Trigo Especial (5kg): O 

produto referido deve ser de boa 
qualidade, embalagem de papel ou 

 

PCT 

340 17,15 5.831,00 BEATRIZ CLEITON DE SOUZA 

COMERCIAL ME 
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filme flexível de polipropileno 
transparente, apresentar cor branca 
clara, deve estar solto e seco no 

pacote. Sua embalagem não deve 
apresentar perfurações e prazo de 
validade de no mínimo 6 meses. 

50 Farinha de trigo integral (1kg): fina, 
de 1ª qualidade, com no mínimo 6g de 
fibra alimentar em 50g do produto 
seco. embalagem primária: sacos de 

papel. Prazo mínimo de validade: 6 
meses. 

PCT 195 5,46 1.064,70 ORQUIDEA ALFREDO COMÉRCIO 
VAREJISTA LTDA EPP 

51 Feijão Carioca - proveniente de safra 

nova, tipo 1, limpo, sem mistura de 
grãos, grãos inteiros, com o máximo 
de defeitos leves de 2,5% (mofados, 
quebrados, outros grãos, germinados, 

etc.) conforme o ministério da 
agricultura e abastecimento. Isento de 
materiais terrosos, sem sujidades de 
larvas ou parasitas ou detritos de 

origem animal ou vegetal, grãos 
ardidos, podres, enrugados ou 
mofados, sendo polido com glicose, 
óleos vegetais comestíveis ou outras 

substâncias comestíveis, desde que 
não exceda 5% da concentração. A 
produção entregue deve ser da última 
safra. Validade mínima de 4 meses a 

partir da entrega. Atender NTA 12 e 
14. Embalagens: acondicionadas em 
embalagens com 1 kg. 

PCT 500 8,48 4.240,00 RIO BELO ALFREDO COMÉRCIO 

VAREJISTA LTDA EPP 

52 Feijão Preto: novo, acondicionado 
em embalagem transparente 
plástica selecionado e rotulado, 
grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, 

isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos ou parasitas e livre de umidade 
e fragmentos ou corpos estranhos, 
devendo estar acondicionado em sacos 

transparente contendo informações 
nutricionais e prazo de validade. 
Embalagens: acondicionadas em 
embalagens com 1 kg. 

PCT 1000 8,43 8.430,00 RIO BELO JLM DISTRIBUIDORA 
BR EIRELI ME 

53 Fermento Biológico instantâneo 
seco (125g): embalado a vácuo, O 
produto referido deve apresentar cor 

branca, clara, deve estar solto e seco 
na lata. Validade de no mínimo 45 
dias. 

PCT 300 5,90 1.770,00 APTI JLM DISTRIBUIDORA 
BR EIRELI ME 

54 Fermento Químico (100g): O produto 

referido deve apresentar cor branca, 
clara, deve estar solto e seco na lata. 
O produto deve ser formado de 
substâncias químicas que por 

influência do calor e/ou umidade, 
produz desprendimento gasoso capaz 
de expandir massas elaboradas com 
farinhas, amidos ou féculas, 

aumentando-lhes o volume e a 
porosidade, contendo bicarbonato de 
sódio, carbonato de cálcio e fosfato 

monocásico. Sua embalagem não deve 
apresentar perfurações. 

PCT 

 
 
 

300 3,21 963,00 APTI CLEITON DE SOUZA 

COMERCIAL ME 
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55 Fermento Químico (250g): O produto 
referido deve apresentar cor branca, 
clara, deve estar solto e seco na lata. 

O produto deve ser formado de 
substâncias químicas que por 
influência do calor e/ou umidade, 
produz desprendimento gasoso capaz 

de expandir massas elaboradas com 
farinhas, amidos ou féculas, 
aumentando-lhes o volume e a 
porosidade, contendo bicarbonato de 

sódio, carbonato de cálcio e fosfato 
monocásico. Sua embalagem não deve 
apresentar perfurações. 

PCT 150 6,31 946,50 APTI CLEITON DE SOUZA 
COMERCIAL ME 

56 Grão de Bico (500g): constituído de 
grãos maduros, secos, tamanho e 
coloração uniformes (cor creme), sem 
manchas, isento de materiais terrosos, 

sujidades e mistura de outras 
variedades e espécies. Embalagem 
plástica de 500g. Validade mínima 06 
meses. 

PCT 250 7,90 1.975,00 PINDUCA CLEITON DE SOUZA 
COMERCIAL ME 

61 Leite Longa Vida Integral (1L): A 
data de fabricação do referido produto 
deve ser de no máximo 30 dias 

posterior à data de entrega do mesmo. 

L 4000 3,87 15.480,00 LANGUIRU ALFREDO COMÉRCIO 
VAREJISTA LTDA EPP 

62 LEITE 0 (zero) lactose: leite UHT 
semidesnatado para dietas com 
restrição de lactose. Ingredientes: leite 

semidesnatado, enzima lactase e 
estabilizantes. Embalagem tetrapak de 
1 litro, e registro no Ministério da 

Agricultura. 

L 120 4,68 561,60 LANGUIRU ALFREDO COMÉRCIO 
VAREJISTA LTDA EPP 

63 LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE: 
instantâneo, de 1ª qualidade. 
Acondicionada em embalagem 

hermeticamente fechada, empilhável, 
poliéster metalizado, resistente e 
termosodavel, com 380g. Deve conter 
os seguintes ingredientes: leite 

integral, enzima lactase, vitaminas A, 
E e D, e emulsificante lecitina de soja. 
Deve conter na embalagem 
externamente os dados de 

identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do 
lote, quantidade do produto, número 

do registro no Ministério da 
Agricultura. Validade mínima de 10 
meses a partir da data de entrega. 

PCT 10 27,00 270,00 NINHO ALFREDO COMÉRCIO 
VAREJISTA LTDA EPP 

64 Lentilha (500g) Tipo I: Classe média, 

nova, de 1ª qualidade, sem a presença 
de grãos mofados e/ou carunchados, 
em embalagem plástica resistente e 
transparente. Fabricação: máximo de 

30 dias. Validade: mínimo de 10 
meses. 

PCT 234 7,98 1.867,32 JUREIA ALFREDO COMÉRCIO 

VAREJISTA LTDA EPP 

66 Macarrão sem ovos Tipo Parafuso 

(1kg): O referido produto deve ser à 
base de farinha de trigo com glúten. 
Não deve apresentar cor esverdeada, 
com pontos brancos e cinza (mofo). 

Deve ser inteiro, firme e solto no 
pacote. Sem pó branco. 

 

PCT 

600 6,24 3.744,00 ROSANE CLEITON DE SOUZA 

COMERCIAL ME 
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67 Macarrão Integral tipo Parafuso 
(500g): produto obtido de farinha de 
trigo 100% integral e água. As massas 

devem ser fabricadas a partir de 
matérias primas limpas, isentas de 
materiais terrosos e de parasitas. Teor 
mínimo de fibras de 5,5 g de fibra 

alimentar por 100g de produto. O 
produto devera estar em conformidade 
com as leis especificas vigentes. 

PCT 312 3,70 1.154,40 ORQUIDEA ALFREDO COMÉRCIO 
VAREJISTA LTDA EPP 

69 MILHO PARA PIPOCA: Tipo 1, classe 
amarelo, grupo duro, embalados em 
pacotes transparentes de 500g. Prazo 
mínimo de validade: 06 (seis) meses. 

Identificada, com rótulo contendo 
todas as informações do produto de 
acordo com a legislação vigente. 

PCT 100 4,03 403,00 SUPER 10 CLEITON DE SOUZA 
COMERCIAL ME 

70 Óleo de Soja (900ml): O produto 
referido deve ser à base de soja. Sua 
embalagem não deve se apresentar 
amassada, enferrujada ou estufada. 

 
FR 

390 9,08 3.541,20 COAMO CLEITON DE SOUZA 
COMERCIAL ME 

71 Orégano Desidratado (10g): Deve ser 
constituído de folhas sãs, limpas e 
desidratadas, acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico, 

resistente e hermeticamente vedado. 
Deve apresentar coloração verde 
pardacenta, aspecto, cheiro e sabor 
característico. Embalagens: com 

dizeres de rotulagem, data de 
validade, conforme legislação vigente. 
Legislação: Resolução - RDC nº 276, 

de 22 de setembro de 2005.  

PCT 300 3,66 1.098,00 NEILAR CLEITON DE SOUZA 
COMERCIAL ME 

73 Polpa de Fruta integral de acerola 
(100g): pasteurizada, congelada, sem 
adição de corantes artificiais e aditivos 

químicos, sabor característico e 
agradável. Isenta de: vestígio de 
descongelamento, odor forte e 
desagradável e qualquer substância 

contaminante. Acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, contendo na 
embalagem a identificação do produto, 

peso, marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e selo de 
inspeção do órgão competente e data 

de embalagem. Validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

PCT 780 5,70 4.446,00 MAQUEA MAQUEA & MAQUEA 
LTDA EPP 

74 Polpa de Fruta integral de abacaxi 

(100g): pasteurizada, congelada, sem 
adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e 
agradável. Isenta de: vestígio de 

descongelamento, odor forte e 
desagradável e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico, 

resistente, transparente, contendo na 
embalagem a identificação do produto, 
peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de 
inspeção do órgão competente e data 

PCT 780 5,70 4.446,00 MAQUEA MAQUEA & MAQUEA 

LTDA EPP 
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de embalagem. Validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

75 Polpa de Fruta integral de maracujá 

(100g): pasteurizada, congelada, sem 
adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e 
agradável. Isenta de: vestígio de 

descongelamento, odor forte e 
desagradável e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico, 

resistente, transparente, contendo na 
embalagem a identificação do produto, 
peso, marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e selo de 

inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

PCT 780 5,70 4.446,00 MAQUEA MAQUEA & MAQUEA 

LTDA EPP 

76 Polpa de Fruta integral de Laranja 
(100g): pasteurizada, congelada, sem 
adição de corantes artificiais e aditivos 

químicos, sabor característico e 
agradável. Isenta de: vestígio de 
descongelamento, odor forte e 
desagradável e qualquer substância 

contaminante. Acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, contendo na 
embalagem a identificação do produto, 

peso, marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e selo de 
inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 

(doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

PCT 780 5,70 4.446,00 MAQUEA  MAQUEA & MAQUEA 
LTDA EPP 

77 Polpa de Fruta integral de uva 

(100g): pasteurizada, congelada, sem 
adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e 
agradável. Isenta de: vestígio de 

descongelamento, odor forte e 
desagradável e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico, 

resistente, transparente, contendo na 
embalagem a identificação do produto, 
peso, marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e selo de 

inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

PCT 780 5,70 4.446,00 MAQUEA  MAQUEA & MAQUEA 

LTDA EPP 

78 Polvilho Azedo (1kg): produto 
amiláceo extraído da mandioca. 
Embalagens de 500g e com validade 

superior a 4 meses a partir da data de 
entrega do produto. Com teor de 
acidez que o classifique como azedo. 
Não conter glúten. Embalagem de 

polietileno. 

PCT 180 7,25 1.305,00 VÓ TILA ALFREDO COMÉRCIO 
VAREJISTA LTDA EPP 
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79 OVOS: características técnicas: ovos 
de galinha “tipo grande”, casca lisa. 
Os ovos deverão estar limpos. Não 

poderão estar trincados. Embalagem: 
em caixas de papelão, com registro no 
Ministério da Agricultura, SIF, 
CISPOA. Prazo de validade mínimo 15 

dias a contar a partir da data de 
entrega. 

DZ 1500 7,80 11.700,00 DA GRANJA ALFREDO COMÉRCIO 
VAREJISTA LTDA EPP 

80 Peito de frango sem osso 

(Embalagens de1kg): Apresentar-se 
congelado, embalado em saco plástico 
transparente, atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garantam a 

integridade do produto. A rotulagem 
deve conter no mínimo as seguintes 
informações: peso data de 
processamento, data de validade, 

carimbo de inspeção estadual ou 
federal, procedência da carne, nome 
e/ou marca, lote e informações 
nutricionais. Prazo de Validade: 

Mínimo de 3 meses a partir da data de 
entrega. Apresentar em anexo a 
proposta documentos que comprovem 
a inspeção sanitária dos produtos 

fornecidos pela indústria (frigorífico), 
de acordo com a legislação vigente.  

 

 
KG 

1000 14,25 14.250,00 MISTER 

FRANGO 

BR COMÉRCIO DE 

CARNES LTDA EPP 

81 Peito de frango Sassame 

(Embalagens de 1kg): Apresentar-se 
congelado, embalado em saco plástico 
transparente, atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garantam a 

integridade do produto. A rotulagem 
deve conter no mínimo as seguintes 
informações: peso data de 
processamento, data de validade, 

carimbo de inspeção estadual ou 
federal, procedência da carne, nome 
e/ou marca, lote e informações 
nutricionais. Prazo de Validade: 

Mínimo de 3 meses a partir da data de 
entrega. Apresentar em anexo a 
proposta documentos que comprovem 
a inspeção sanitária dos produtos 

fornecidos pela indústria (frigorífico), 
de acordo com a legislação vigente. 

KG 1000 16,10 16.100,00 MISTER 

FRANGO 

BR COMÉRCIO DE 

CARNES LTDA EPP 

82 REQUEIJÃO: cremoso, com os 

seguintes ingredientes: leite 
pasteurizado, creme de leite, sal e 
fermento lácteo. Acondicionado em 
vasilhame com tampa que possibilite 

vedar o produto após sua abertura. 
Embalagem de 200g. Deve conter a 
data de validade na embalagem do 
produto. Validade mínima de 10 dias a 

partir da data de entrega. 

PT 350 5,50 1.925,00 

 

LACTOVALE BR COMÉRCIO DE 

CARNES LTDA EPP 

84 Sal Refinado Iodado (1kg): O produto 
deve ser à base de cloreto de sódio e 

iodeto de potássio. Deve estar seco e 
solto no pacote. Não apresentar 
aspecto úmido. 

PCT 182 1,58 287,56 MIRAMAR JLM DISTRIBUIDORA 
BR EIRELI ME 
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85 Uva Passa (250g): Uva passa; obtida 
por perda parcial de agua da fruta 
madura (preta); de consistência 

própria e umidade máxima de 25% 
p.p; ausência de sujidades, parasitas e 
larvas; acondicionada em saco 
plástico, transparente, atóxico; 

validade mínima de 06 meses após a 
data de entrega. 

PCT 100 6,50 650,00 LA 
VIOLETERA 

ALFREDO 
COMÉRCIO 

VAREJISTA LTDA 
EPP 

TOTAL R$ 580.886,45 

 
CLÁUSULA QUARTA: DO PEDIDO DE COMPRAS. 
 

O fornecimento do(s) produto(s), cujos preços ora registramos será 
solicitado mediante a apresentação do pedido de compras correspondente.  
 

Parágrafo Único: Cada Autorização de Compras conterá sucintamente: 
 

a) Número da Ata; 
b) Quantidade do Produto; 

c) Descrição do Produto; 
d) Local de Entrega; 

e) Condições de Pagamento; 
f) Valor. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO. 
 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após entrega dos 
produtos e nota fiscal.  
 

Parágrafo Único: Caso Constatado alguma irregularidade nas 
faturas/notas fiscais, estas serão devolvidas ao Fornecedor, acompanhadas 
das informações correspondes às irregularidades verificadas para as 

necessárias correções.  
 

CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO FINANCEIRO. 
 

6.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro da Ata de 

Registro de Preços procedendo-se a revisão do mesmo a qualquer tempo, 
desde que ocorra variação de preços dos produtos, que seja imprevisível ou 

previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere 
excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento. 
 

6.1.1 A contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração 
requerimento para revisão do contratado, comprovando a ocorrência de 
aumento de preços; 
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6.1.2. A comprovação será feita através de documentos, tais como lista de 
preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de 
transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do 

momento do pedido de revisão da Ata de Registro de Preços; 
 

6.1.3 Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas 

de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do 
momento do pedido de revisão da Ata de Registro de Preços, evidenciando o 
quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado; 

 

6.1.4 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, 
procederá à revisão da Ata de Registro de Preços de acordo com os 
parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

6.2 Independente da solicitação, a Administração poderá convocar a 
contratada para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto 

cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude 
da redução dos preços no mercado. 
 

6.3 As alterações decorrentes da revisão dos preços serão formalizadas 
através de Aditivos à Ata de Registro de Preços. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
 

7.1 As aquisições obedecerão à conveniência e as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, objetivadas no atendimento do 
município.  
 

7.2 Dentro do prazo da vigência da Ata de Registro de Preços, o(s) 
fornecedor (es) será (ao) OBRIGADO(S) ao fornecimento do(s) produtos, 
desde que obedecidas as condições do Edital do Pregão, de forma 

PRESENCIAL, que precedeu a formalização desta Ata.  
 

7.3 A Prefeitura Municipal de Leoberto Leal promoverá ampla pesquisa de 

mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 
compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a 
solicitação da aquisição.  
 

7.4 O(s) Fornecedor(es) se obriga(m) manter, durante o prazo de vigência 
do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta 

licitação.  
 

7.5 Como condição de fornecimento das mercadorias, os fornecedor(es) 

que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) se comprometem a apresentar, 
sempre que solicitado, os documentos que originaram a sua habilitação.
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7.6 Serão de responsabilidade dos concorrentes que tiverem seus preços 
registrados o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus 

empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da 

Lei, relacionadas com o cumprimento do presente edital e com as 
obrigações assumidas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  

 

7.7 O Inadimplemento de qualquer item do Edital, da Carta-Proposta, da 

Autorização de Compras e da Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
ensejará, a critério da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal - SC, o 

cancelamento do REGISTRO DE PREÇOS dos fornecedores inadimplentes, 
sujeitando-o às penalidades previstas nesta ata.  

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES. 
 

8.1 Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso 
injustificadamente será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.  
 

8.2 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, não se aplicam às demais licitantes que forem 
convocadas nos termos do item 9.11 deste Edital, conforme a ordem de 
classificação das propostas, que não aceitarem a contratação. 
  
8.3 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
Edital e das demais cominações legais. 
 

8.4 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a 

prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital: 
 

I - advertência; 
 

II – multa(s), que deverá(ão) ser recolhida(s) na tesouraria desta 
municipalidade: 
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a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por 
descumprimento dos prazos das entregas, previstos no edital limitado a 15 
(quinze) dias de atraso;  
 

b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a 
qualquer condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, 

aplicada em dobro na reincidência;  
 
c) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as sanções previstas nos 
incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e 9.648/98, e multa de 15% 

sobre o valor total do contrato;  
 

d) As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a 
Administração cobrá-las judicialmente;  

 

e) Ficarão ainda sujeito às penalidades previstas nos incisos III e IV do 
artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as 

empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo 
diploma legal; 
 

f) Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e 

ampla defesa.  
 

CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 

9.1 As entregas dos materiais fornecidos ocorrerão no endereço e horário 
das 07:30hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs estando estes, 
especificados na “AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS”.  
 

9.2 Correrão, por conta exclusiva do Fornecedor as despesas com 
embalagem, seguro e transporte e quaisquer outras despesas, para entrega 

dos materiais ate os locais designados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS. 
 

10.1 O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno 

direito: 
 

a) Se o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS;  
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b) O fornecedor não entregar os materiais solicitados na “AUTORIZAÇÃO 
DE COMPRAS”; 
 

c) Desatender qualquer das cláusulas descritas no edital ou na ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS;  
 

d) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e 9.648/98; 
 

e) Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a administração; 
 

f) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela 

Administração, com as consequências previstas no item 8.2;  
 

g) Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da 
Lei 8.666/93 e 9.648/98;  
 

h) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e 9.648/98, sem que haja culpa do contratado, será 
este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os 

houver sofrido;  
 

i) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art.78 acarretará as 
consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 

8.666/93 e 9.648/98 e 10.520/02. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DAS DOTAÇÕES. 
 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da 

seguinte rubrica orçamentária: 
 
04.01.12.306.0006.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 – Distribuição de 
Merenda Escolar - EF 
 
04.01.12.306.0006.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 - Distribuição de 
Merenda Escolar - EF 
 
04.01.12.306.0006.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 - Distribuição de 
Merenda Escolar - EI 
 
04.01.12.306.0006.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 - Distribuição de 
Merenda Escolar - EI 
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04.01.12.306.0006.2.017.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 - Distribuição de 
Merenda Escolar - Creche 
 
04.01.12.306.0006.2.017.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 - Distribuição de 
Merenda Escolar- Creche 
 
04.01.12.306.0006.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 - Distribuição de 
Merenda Escolar - EF 
 
04.01.12.306.0006.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 - Distribuição de 
Merenda Escolar - EI   
 
04.01.12.306.0006.2.017.3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 - Distribuição de 
Merenda Escolar – Creche 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Ituporanga, para dirimir questões 
resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do 

ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.  
 

12.2 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que originou o 
presente ajuste.  

 
12.3 E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente 

instrumento em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na presença das 
testemunhas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – PUBLICAÇÃO. Esta Ata entra em vigor 
na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no 

DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011. 
 

 

Leoberto Leal/SC, 27 de janeiro de 2022. 
 

 
JAQUELINE ROSÁLIA GUCHERT HOFFMANN 

PREGOEIRA MUNICIPAL 

 
 

ALINE KRAUS 

PREGOEIRA SUBSTITUTA 
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MAQUEA & MAQUEA LTDA – EPP 

EMPRESA VENCEDORA 

 

 

 
JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI – ME 

EMPRESA VENCEDORA 

 

 

 

 
ALFREDO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA 

EMPRESA VENCEDORA 

 

 

 
CLEITON DE SOUZA COMERCIAL 

EMPRESA VENCEDORA 

 

 

                    

                                    BR COMÉRCIO DE CARNES LTDA EPP 
EMPRESA VENCEDORA 

 

 

 

 
TESTEMUNHAS: 

 

 

 

1- MAYARA CARLA GUCHERT                                          2- LIZANDRO KREUSCH 

           EQUIPE DE APOIO                                                          EQUIPE DE APOIO 
 

 

 

3- JOSIANE CAETANO 

EQUIPE DE APOIO 
 

 

 

 

VISTO: 

 
 

ASSESSOR JURÍDICO 
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