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TERMO DE COMPROMISSO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2018 PMXV 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 010/2018 PMXV 
 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 005/2018 PMXV 
 
O Município de Xavantina/SC, com sede na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ENOR FAZOLO e a empresa SUPERMECADO 
PANISSON LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.945.492/0001-86, nesta Ata representada pelo seu Sócio 
Administrador, Sr. ADELIR PEDRO PANISSON, portador do CPF n° 436.883.900-59, nos termos das 
Leis n°. 10.520/02 e nº 8.666/93, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2018 PMXV, e 
homologada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para aquisição dos bens, 
objeto do Pregão acima citado, que passam a fazer parte desta, nos seguintes termos: 
 
Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades 
 
A Ata tem por objeto o registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios para 
preparação de merenda escolar para alunos matriculados em escolas da rede municipal de 
ensino infantil e fundamental, conforme especificações abaixo:  
 
Item Quant. Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total 

1 280,00 UN 

Abacaxi perola in natura, maduro, frutos de 
tamanho médio, aroma e sabor da espécie, 
uniformes, sem ferimentos ou defeitos. Isento de 
lesões mecânicas ou provocadas por insetos, sem 
substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderentes à superfície da casca, isentos de 
umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos e de resíduos de fertilizantes. 

CANTÚ 6,88 1.926,40 

2 100,00 Mç 
Acelga de 1ª qualidade, com maços de 
aproximadamente 2kg cada, isenta de partes 
pútridas. 

CANTÚ 5,35 535,00 

4 8,00 KG 

Alho em cabeça, primeira qualidade, sadio, isento 
de substâncias nocivas a saúde, sem raízes, sem 
emissão de brotos, não danificados na colheita, 
fresco e consistência firme. 

CANTÚ 23,30 186,40 

8 500,00 KG 

Batata inglesa - lavada, grupo 1, deve apresentar 
as características de 1ª qualidade, classificada, 
bem formada, com coloração própria, livre de 
danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, 
estar em perfeitas condições de conservação e 
maturação. 

CANTÚ 3,40 1.700,00 

15 100,00 KG 

Carne bovina iscas, 1ª qualidade, congelada, sem 
gordura, de cor vermelho-cereja, elástica, firme e 
com odor agradável, com embalagem intacta de 
polipropileno constando peso, data de 
processamento, carimbo de inspeção estadual ou 
federal e procedência, validade mínima de 60 dias. 
Transporte refrigerado. 

FRIGOLASTE 30,49 3.049,00 

17 350,00 KG 

Cebola desenresteada, de 1ª qualidade, bem 
formada, com coloração própria, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, em 
perfeitas condições de conservação e maturação. 
Pesando entre 100 e 200g a unidade. 

CANTU 3,48 1.218,00 

18 70,00 KG 

Cenoura: deve apresentar as características de 1a 
qualidade, bem formadas, com coloração própria, 
superfície lisa, sem folhas, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, estar 
em perfeitas condições de conservação e 
maturação 

CANTU 3,65 255,50 

19 75,00 UN 
Chá em sache caixa com 10 sachês, sabores, 
maçã, morango, camomila, cidreira, laranja. 

GOSTOZZO 3,70 277,50 

20 100,00 KG 

Chuchu kg - deve apresentar as características de 
1ª qualidade bem formadas, com coloração própria 
com superfície lisa, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas e doenças, estar em perfeitas 

CANTU 3,98 398,00 
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condições de conservação e maturação, pesando 
entre 300 e 400 gramas a unidade. 

24 100,00 Mç 

Couve folha, Tipo manteiga de 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. 

CANTU 6,49 649,00 

26 50,00 UN 
Essência de baunilha, embalagem de 30 ml, pode 
ser usada em bolos, doces, cremes. 

FLEISCHMANN 6,24 312,00 

32 80,00 KG 

Filé de tilapia carne de peixe preparada do corte 
denominado filé. Produto elaborado com matérias-
primas selecionadas, e os produtos registrados no 
órgão competente. Acondicionada em embalagem 
transparente, fechada, rotulada com data de 
fabricação e prazo de validade, bem como as 
informações nutricionais do produto. 

DIFEPAL 15,99 1.279,20 

36 400,00 KG 

Mamão formosa, novo, de 1ª qualidade, grau 
médio de amadurecimento, com casca sã, sem 
rupturas. Tamanho médio, pesando entre 2 e 
2,5kg a unidade. Em perfeitas condições de 
conservação. 

CANTU 5,49 2.196,00 

38 500,00 KG 

Melancia kg- redonda, graúda, de primeira, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, com tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, 
acondicionada a granel, pesando entre 6 e 10 kg 
cada unidade. 

CANTU 1,41 705,00 

39 300,00 KG 

Melão amarelo, de primeira qualidade, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e 
maduro, com polpa firme e intacta, acondicionada 
a granel, peso mínimo de 1 kg por unidade. 

CANTU 5,15 1.545,00 

40 150,00 KG 

Manga deve apresentar as características de 1ª 
qualidade, bem formadas, estar em perfeitas 
condições de conservação e maturação, aroma e 
sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou 
defeitos. Isento de lesões mecânicas ou 
provocadas por insetos. 

CANTU 4,99 748,50 

44 100,00 DZ 

Ovos - de galinha – frescos, inspecionados, 
classificação especial com peso mínimo 55g a 
unidade. Embalagem primária, descartável, 
fechada, com capacidade para uma dúzia, 
identificada com rótulo impresso conforme 
legislação vigente, apresentando procedência e 
prazo de validade. 

POZZER 5,99 599,00 

49 70,00 Mç 
Tempero verde - cebolinha e salsa, maço com 
peso mínimo de 100g, fresco, não murcho, com 
coloração própria. 

CANTU 3,48 243,60 

50 350,00 KG 

Tomate – semimaduro, deve apresentar as 
características de 1° qualidade, bem formado, 
limpo, com coloração própria, superfície lisa, livre 
de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e 
doenças, estar em perfeitas condições de 
conservação e maturação. 

CANTU 4,99 1.746,50 

TOTAL 19.569,60 

 
Cláusula Segunda – Da validade da Ata 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da 
data de assinatura. 
 
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Xavantina não será 
obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se lhe a realização de licitação 
específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência 
de fornecimento em igualdade de condições. 
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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 8.666/93 
ou de redução dos preços praticados no mercado. 
 
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 
 
A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a 
assinatura desta. 
 
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial SRP nº 005/2018 PMXV e a proposta da Detentora 
da Ata. 
 
Fica designado o fiscal desta Ata de Registro de Preços a servidora JULIANA CANTON. 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Seara/SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização 
da presente ata. 
 
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 10.520/2002, Lei 8.666/93, e se for o caso, 
conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e 
legislações pertinentes à matéria. 
 
Xavantina/SC, em 07 de março de 2018. 
 
 
 
 

____________________________________ 
MUNICÍPIO DE XAVANTIVA 
ENOIR FAZOLO – Prefeito 

 
 
 
 

______________________________________ 
EMPRESA DETENTORA DA ATA 

SUPERMECADO PANISSON LTDA 
ADELIR PEDRO PANISSON – Representante 

 
 
 
 
 

______________________________ 

JULIANA CANTON – Fiscal da ata 

 
 

 


