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TERMO DE COMPROMISSO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 PMXV 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2019PMXV 
 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 004/2019 PMXV 
 
O Município de Xavantina/SC, com sede na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício, Sr. CLAUDI BABINSKI e a empresa 
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.738.785/0001-34, nesta Ata 
representada pelo sua Sócia Administradora, Sra. SONIA DA SILVA, portadora do CPF n° 
077.929.319-35, 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 004/2019 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 

3 70,00 PCT 

AÇÚCAR CRISTAL - origem vegetal: sacarose de 
cana de açúcar, embalagem de 5kg intacta. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Marcas minasçúcar, estrela, cristalçúcar ou 
equivalentes. 

CEDRO 9,62 673,40 

5 150,00 PCT 

ACHOCOLATADO EM PÓ - deverá ser obtido de 
matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitas, detritos animais, cascas de 
semente de cacau, ou outros detritos vegetais, 
aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro 
característico e sabor doce, próprio, com umidade 
máxima de 3%, ingredientes: açúcar, cacau em pó 
solúvel, maltodextrina, minerais, vitaminas, 
estabilizante lecitina de soja, aromatizantes, contendo 
glúten. Valor nutricional para a porção de 20g de 
aproximadamente: 19 g de carboidrato, 0,7 g de 
proteína e 0,6 g de lipídio, acondicionado em 
embalagem aluminizada, metalizada ou plástica de 
polietileno leitoso, com 400 g, original do fabricante, 
com prazo de validade e lote, registro no Ministério da 
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou 
Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Marca apti, 
nescau ou equivalentes. 

APTI 4,48 672,00 

7 180,00 UN 

ARROZ - parboilizado, longo fino, polido, tipo i - isento 
de matéria terrosa, de parasitas, de detritos de 
animais/vegetais, de pedaços de grãos ardidos, 
brotados, imaturos, mofados ou carunchados, em 
embalagem própria de 1 kg. Marcas kiarroz, urbano, 
chinês ou equivalentes. 

MINUTINHO 2,38 428,40 

10 120,00 PCT 

BISCOITO SALGADO - pacote 370 gr. Composição 
básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, açúcar invertido, 
amido, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e 
bicarbonato de amônio, emulsificante lecitina de soja. 
Marcas parati, orquídea, Isabela ou equivalentes. 

PARATI 3,89 466,80 

12 30,00 UN 

CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO - primeira qualidade, 
com validade mínima de 1 ano no ato da entrega. 
Embalagem de vidro 200g, original do fabricante, com 
especificações do produto, informações do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e lote, produto 
isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço 
de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção 
Estadual (SIE). Marcas amigo, Iguaçu, nescafé ou 
equivalentes. 

AMIGO 10,60 318,00 
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16 70,00 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. 

MARCOM 23,40 1.638,00 

17 220,00 KG 

CARNE DE PEITO DE FRANGO - congelada, com 
coloração característica, picado em filé, de primeira 
qualidade, com aspecto próprio, sem osso e sem pele, 
não amolecido e nem pegajoso, com cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades e parasitas, em embalagens de 
1kg, especificando o peso e tipo, data de validade, 
com registro no sif ou sie, não temperado. Transporte 
refrigerado. Na data da entrega o produto não pode 
ter validade inferior a 6 meses e data de fabricação 
maior que 30 dias antes da entrega. Marcas sadia, 
seara ou equivalentes. 

AURORA 9,89 2.175,80 

23 35,00 UN 

CREME VEGETAL - com sal, composição básica: 
água, óleos vegetais líquidos, interesterificados e 
hidrogenados, sal. Embalagem 500g. Marcas prime, 
becel, Doriana ou equivalentes. 

PRIME 2,14 74,90 

31 60,00 UN 

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - embalagem de 100g, 
1ª qualidade. Ingredientes: amido de milho ou fécula 
de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de 
sódio e carbonato de cálcio. não contém glúten. 
embalagem de 100 gramas. prazo de validade mínimo 
de 120 dias do momento da entrega. Marcas Royal, 
apti, fleishmann ou equivalentes. 

APTI 1,88 112,80 

38 50,00 PCT 

MASSA FINA TIPO CABELO DE ANJO - pacote 500g 
- Composição básica: sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais 
urucum e cúrcuma. Contém glúten. Validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega. Marcas 
Isabela, parati ou equivalentes. 

PARATI 3,58 179,00 

42 60,00 UN 

MILHO - em conserva, sachê de 200 g (peso drenado) 
sem amassos que contenham data de fabricação e 
validade - produto com no máximo 30 dias de 
fabricação. Composição: milho e salmoura (água e 
sal). Validade mínima 6 meses na data da entrega. 
Não contendo glúten. Marcas: fugini, quero, predilecta 
ou equivalentes. 

STELA 
DORO 

1,51 90,60 

48 50,00 UN 

SAGU - tipo 1, grupo tapioca, subgrupo sagu artificial, 
preparado com matéria prima sã, limpa, isenta de 
matéria terrosa, parasito, detrito animai ou vegetais, 
com no máximo 15% de umidade, não contendo 
glúten, acondicionada em embalagem plástica de 
polipropileno resistente e transparente, original do 
fabricante, de 500g, na embalagem deverá constar 
informações do fabricante, especificação do produto, 
prazo de validade e lote. Marcas Lages, prata, daju ou 
equivalentes. 

PRATA 2,9499 147,50 

49 60,00 UN 
SAL - refinado iodado, embalagem 1 kg, composição 
básica: sódio e iodo. Marcas Diana, 5 estrelas, cisne 
ou equivalentes. 

5ESTRELA 1,24 74,40 

53 100,00 UN 

VINAGRE DE MAÇÃ - embalagem 750 ml. A 
embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve 
constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da 
data de entrega do produto, prazo de validade, 
informação nutricional e ingredientes. Marca koller, 
castelo ou equivalentes. 

KOLLER 2,51 251,00 

TOTAL 7.302,60 

 
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. 
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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. 
 
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 004/2019 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 18 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 

____________________________________ 
MUNICÍPIO DE XAVANTIVA 

CLAUDI BABINSKI – Prefeito em Exercício 
 
 
 
 

______________________________________ 
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA 

EMPRESA DETENTORA DA ATA 
SONIA DA SILVA – Representante 

 
 

 

 

 

______________________________________ 
FISCAL DA ATA 

JULIANA CANTON 
 


