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TERMO DE COMPROMISSO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019 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 
SUPERMECADO PANISSON LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.945.492/0001-86, nesta Ata 
representada pelo seu Sócio Administrador, Sr. ADELIR PEDRO PANISSON, portadora 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 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 

1 230,00  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.  

REAL 8,45  1.943,50  

2 80,00  Mç 

ACELGA DE 1ª QUALIDADE, COM MAÇOS DE 
APROXIMADAMENTE 2KG CADA, ISENTA DE 
PARTES PÚTRIDAS. DEVIDAMENTE EMBALADA 
EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE.  

REAL 5,74  459,20  

4 10,00  KG  

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

REAL 22,32  223,20  

6 70,00  UN  

AMIDO DE MILHO - produto amiláceo extraído do 
milho, embalagem de 1kg, com ingrediente único: 
amido. Não contém glúten. Marcas maizena, apti, 
Lorenz ou equivalentes.  

APTI 5,95  416,50  

8 400,00  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.  

REAL 4,19  1.676,00  

9 130,00  PCT 

BISCOITO DOCE, TIPO MARIA - pacote 740 g, 
composição básica: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, 
açúcar invertido, sal, soro de leite em pó, fermentos 
químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de 
amônio, emulsificante lecitina de soja, aromatizantes, 
acidulante ácido láctico, melhorador de farinha 
metabissulfito de sódio. Validade mínima 120 dias. 
Marcas parati, casaredo, Isabela, ou equivalentes.  

CASAREDO 7,39  960,70  

11 40,00  UN  

BISCOITO SALGADO INTEGRAL - consistência 
crocante, sem corantes artificiais, acondicionada em 
embalagem plástica de polipropileno original do 
fabricante, ingredientes: farinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura 
vegetal hidrogenada, açúcar invertido, fibra de trigo, 
extrato de malte, fosfato monocálcico, glicose, soro de 
leite, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos 
químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de 
amônio, acidulante ácido lático, contém glúten, O 
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias 

SALT 
KRAKER 

4,59  183,60  
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primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, 
parasitos, livre de umidade, fragmentos estranhos e 
em perfeito estado de conservação, serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, 
embalagem primária em pacotes impermeáveis 
lacrados com peso líquido de 400 g, na embalagem 
deverá constar informações do fabricante, 
especificação do produto, 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: Isabela, parati ou 
equivalentes.  

13 120,00  UN  

CALDO DE GALINHA - caixa com 06 cubos (57 
gramas). Composição básica: sal, gordura vegetal, 
amido, açúcar, oleína de palma, salsa, carne de 
galinha, alho, realçadores de sabor glutamato 
monossódico e inosinato dissódico, aromatizantes, 
corantes natural cúrcuma e caramelo IV. Marcas 
knorr, maggi, arisco ou equivalentes.  

MAGGI 1,99  238,80  

14 50,00  UN  
CANELA EM RAMA - acondicionada em saco plástico 
transparente, atóxico resistente e vedado, apropriado, 
embalagem 10g. Marcas apti, incas ou equivalentes.  

APTI 2,69  134,50  

15 100,00  KG  

CARNE BOVINA MOÍDA - 1ª qualidade, de músculo, 
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 impressos no rótulo, validade 
mínima de 60 dias, pacotes de 1000gr embalado a 
vácuo. Transporte refrigerado. Marca frigolaste ou 
equivalentes.  

MARCON 15,90  1.590,00  

18 200,00  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.  

REAL 3,99  798,00  

19 40,00  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.  

REAL 3,40  136,00  

20 20,00  PCT 

CEREAL MATINAL TIPO GRANOLA - de procedência 
nacional, composição básica: aveia em flocos, açúcar 
mascavo, açúcar cristal, farinha de aveia, mel, flocos 
de milho, flocos de arroz, melado de cana, uva passa, 
coco ralado, gérmen de trigo, gergelim, castanha do 
pará, corantes naturais sabor caramelo e urucum. 
Isento de mofo, substâncias nocivas, odores ou sabor 
diferentes da sua composição normal. Embalado em 
plástico atóxico. Embalagem primária termosselada, 
de 1kg contendo declaração da marca, nome e 
endereço do fabricante, lote e prazo de validade. 
Marcas: Jasmine, Nestlé, naturale ou equivalentes.  

NATURALE 13,99  279,80  

21 50,00  UN  
CHÁ EM SACHÊ - caixa com 10 sachês, sabores, 
maçã, funcho, camomila, cidreira, erva-doce. Marcas 
gostozzo, chileno, dr.Oetker, leão ou equivalentes.  

TOZZO 3,65  182,50  

22 35,00  UN  

CRAVO DA ÍNDIA - sem a presença de fungos, 
acondicionado em embalagem plástica de 
polipropileno de 10 gr, sem a presença de sujidades 
ou produtos estranhos. Marcas apti, incas, kitano ou 
equivalentes.  

APTI 2,50  87,50  

24 25,00  PCT 

COLORÍFICO - pacote 500g, pó fino, homogêneo, 
coloração vermelho intensa, em embalagem intacta, 
com validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Marcas apti, kitano ou equivalentes.  

INCAS 4,60  115,00  

25 25,00  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 

REAL 2,99  74,75  
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mecânicos oriundos do manuseio e transporte.  

26 40,00  UN  

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

FUGINI 1,10  44,00  

27 25,00  UN  
ESSÊNCIA DE BAUNILHA - embalagem de 30 ml, 
pode ser usada em bolos, doces, cremes. Marcas 
fleishmann, dr. Oetker ou equivalentes.  

CEPERA 7,09  177,25  

28 40,00  PCT 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - primeira qualidade. 
Produto obtido pela moagem do grão de trigo. 
Procedência e registro no órgão competente 
impressos na embalagem. Pacote 5kg. Marcas 
orquídea, sananduva, libardoni, martelli ou 
equivalentes.  

SANANDUVA 12,99  519,60  

29 35,00  PCT 
FARINHA DE MANDIOCA - branca, classe fina, tipo 1, 
isenta de sujidades, parasitas e larvas, embalagem de 
500g. Marca pinduca ou equivalentes.  

PINDUCA 5,15  180,25  

30 100,00  PCT 

FARINHA DE ROSCA - embalagem 500g, seca, fina, 
ligeiramente torrada, de cor amarelada, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, ingredientes: farinha de 
trigo, água, sal e fermento, contendo glúten, com valor 
nutricional para porção de 100g de 
aproximadamente,com especificações do produto, 
informações do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Marca ki-pão ou equivalentes.  

KI-PÃO 5,62  562,00  

32 45,00  PCT 

FEIJÃO PRETO - de 1ª qualidade, tipo I comum, 
embalado em pacote plástico, atóxico, transparente e 
resistente, embalagem de 1kg. Marcas urbano, tio 
João, Tozzo ou equivalentes.  

BRINGHENTI 5,31  238,95  

35 100,00  FR 

IOGURTE – com polpa de frutas, embalagem em saco 
de polietileno leitoso ou poliester metalizado, atóxico, 
hermeticamente fechado por termossoldagem, 
contendo 900 ml -- ingredientes: leite pasteurizado 
integral, soro de leite em pó reconstituído, açúcar, 
amido modificado, polpa de frutas, conservante 
sorbato de potássio, corante natural urucum, aroma 
idêntico ao natural, fermento lácteo. sem glúten. 
Sabores morango e coco. Marca tirol ou equivalentes.  

TIROL 6,36  636,00  

36 50,00  LT  

LEITE DESNATADO - embalagem tetrapak 1 litro, 
tendo como ingredientes leite desnatado, 
estabilizantes: citrato de sódio (INS 331iii), trifosfato 
de sódio (INS451i), monofostato monossódico (INS 
339i) e difosfato dissódico (INS 450i). Não contém 
glúten. Marcas tirol, aurora, piracanjuba ou 
equivalentes.  

AURORA 3,22  161,00  

37 400,00  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.  

REAL 5,55  2.220,00  

39 400,00  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.  

REAL 1,76  704,00  

40 200,00  KG  

MELÃO AMARELO – (KG) 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.  

REAL 4,65  930,00  

41 100,00  KG  

MANGA – (KG) 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.  

REAL 5,95  595,00  

43 20,00  PCT 

ORÉGANO - constituído por folhas de espécimes 
vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha 
ovalada seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor 
próprio, acondicionada em embalagem plástica 

APTI 7,65  153,00  
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polipropileno, embalagem de 100g. Validade mínima 
de 1 ano no ato da entrega. Marca apti ou 
equivalentes.  

44 130,00  UN  

ÓLEO DE SOJA - refinado, 100% natural, 900ml, tipo 
I. Embalagem plástica: composição básica: soja 
geneticamente modificada a partir de Agrobacterium 
sp. e antioxidantes TBHO e ácido cítrico. Marcas 
Cocamar, Soya, Coamo, Liza ou equivalentes.  

CONCÓRDIA 3,69  479,70  

45 80,00  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. 
Marcas cantu, granja pozzer ou equivalentes.  

REAL 5,66  452,80  

46 70,00  UN  

POLVILHO AZEDO - fabricado a partir de matérias 
primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas e 
parasitos, não poderá estar úmido, fermentado ou 
rançoso, não contendo glúten, acondicionado em 
plástica de polipropileno ou polietileno leitoso de 500g, 
original do fabricante, com especificações do produto, 
informações do fabricante, prazo de validade e lote. 
Marcas prata, yoki, Lorenz ou equivalentes.  

PRATA 2,28  159,60  

47 70,00  UN  

POLVILHO DOCE - fécula de mandioca, deve ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas, 
isentas de matérias terrosas e parasitos, não poderá 
estar úmido, fermentado ou rançoso, não contendo 
glúten, acondicionado em plástica de polipropileno ou 
polietileno leitoso de 500g, original do fabricante, com 
especificações do produto, informações do fabricante, 
prazo de validade e lote. Marcas prata, yoki, Lorenz 
ou equivalentes.  

PRATA 2,28  159,60  

50 60,00  UN  

SUCO DE UVA - produto oriundo da extração do suco 
da fruta através de processos adequados de extração. 
Suco natural, pode ser diluído em água. 
Acondicionado em embalagens de vidro transparente, 
deverá estar fechada e rotulada com data de 
fabricação e prazo de validade, bem como as 
informações nutricionais do produto. Embalagem de 
1,5 litros. Marca aurora ou equivalentes.  

AURORA 12,99  779,40  

51 150,00  Mç 
TEMPERO VERDE - cebolinha e salsa, maço com 
peso mínimo de 100g, fresco, não murcho, com 
coloração própria.  

REAL 2,25  337,50  

52 300,00  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.  

REAL 4,90  1.470,00  

TOTAL 20.459,20 

 
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. 
 
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 
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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 
 
 
 
 

______________________________________ 
SUPERMECADO PANISSON LTDA 
EMPRESA DETENTORA DA ATA 

ADELIR PEDRO PANISSON – Representante 
 

 

 

 

 

______________________________________ 
FISCAL DA ATA 

JULIANA CANTON 
 


