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TERMO DE COMPROMISSO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2019 PMXV 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2019PMXV 
 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 029/2019 PMXV 
 
O Município de Xavantina/SC, com sede na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ENOIR FAZOLO e a empresa COMÉRCIO DE 
PRODUTOS CHEIRO BOM - EIRELI inscrita no CNPJ nº 28.235.922/0001-05, nesta Ata 
representada pela sua Sócia Proprietária, Sr. DANIELA DE CAMPOS, portador do CPF n° 
077.603.669-65, 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 029/2019 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 fornecimento de aquisição de gêneros 
alimentícios para os grupos de Idosos do Município de Xavantina, conforme especificações 
abaixo:  
 
Item Quant. Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total 

1 200,00 KG 

Maçã cartelada - tipo 1, apresentando cor e formação 
uniformes, devendo apresentar casca lisa, de cor 
acentuada e brilhante, sem partes verdes, bem 
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem 
danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, tamanho médio, inteiras, firmes e sem 
manchas. 

IN NATURA 3,90 780,00 

2 150,00 KG 

Melão amarelo,peso mínimo de 1 KG por unidade, 
devendo apresentar casca lisa, de cor acentuada e 
brilhante, sem partes verdes, bem desenvolvida e 
madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

IN NATURA 3,90 585,00 

3 350,00 KG 

Banana tipo caturra, de 1ª qualidade e classificação, 
fresca com nível médio de amadurecimento. Deve 
apresentar características bem definidas, bem formadas. 
Livres de danos fisiológicos, pragas e doenças. Estar em 
perfeitas condições de conservação e manutenção. 
Composição básica: vitamina do Complexo B, Potássio e 
Glicídios. 

IN NATURA 1,10 385,00 

4 800,00 KG 

Melancia peso mínimo de 10 kilos por unidade devendo 
apresentar casca lisa, de cor acentuada e brilhante, bem 
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem 
danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

IN NATURA 1,20 960,00 

5 350,00 KG 

Mamão formosa fresco, semi - maduro e peso mínimo de 
1 Kg por unidade, devendo apresentar casca lisa, de cor 
acentuada e brilhante, bem desenvolvida e madura, com 
polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

IN NATURA 3,95 1.382,50 

6 500,00 UN 

Refrigerante embalagem de 02 litros sabores diversos 
composto de: água, concentrados, acidulante, 
antioxidante, conservante, edulcorante (nas versões de 
baixas calorias, ou seja light e diet) e dióxido de carbono. 

ANTARTICA 4,45 2.225,00 

7 32,00 KG 

Bombom Tipo "ouro branco ou sonho de valsa" pacotes 
com 1 Kg. Composto de açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, gordura vegetal, soro de leite em pó, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite 
em pó integral, cacau, flocos de arroz, farinha de soja, 
amendoim, extrato de malte, gordura de manteiga 
desidratada, massa de cacau, sal, óleo vegetal, manteiga 
de cacau, emulsificantes lecitina de soja e 
poliglicerolpolirricinoleato, fermento químico bicarbonato 
de sódio e aromatizante. 

NESTLE 26,50 848,00 

12 3.500,00 UN Pão de água, mistura de pão francês pronta, fermento DIPAES 0,40 1.400,00 
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biológico e água. 

15 400,00 UN 

Cuca recheada sabores diversos, composta de farinha de 
trigo, ovos, essência de baunilha gordura vegetal, 
fermento, açúcar e leite em pó. Peso aproximado de 700 
gr. 

DIPAES 7,85 3.140,00 

16 200,00 UN 
Cuca sem recheio, composta de farinha de trigo, ovos, 
essência de baunilha gordura vegetal, fermento, açúcar e 
leite em pó. Peso aproximado de 700 gr. 

DIPAES 7,15 1.430,00 

TOTAL 13.135,50 

 
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 
 
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 029/2019 PMXV e a proposta da Detentora 
da Ata. 
 
Fica designado o fiscal desta Ata de Registro de Preços o servidor Leonora Brandelero Kipper. 
 
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 julho de 2019. 
 
 

____________________________________ 
MUNICÍPIO DE XAVANTIVA 
ENOIR FAZOLO – Prefeito 

 
 

______________________________________ 
EMPRESA DETENTORA DA ATA 

COMÉRCIO DE PRODUTOS CHEIRO BOM - EIRELI  
DANIELA DE CAMPOS - Representante 

 

 

______________________________________ 
LEONORA BRANDELERO KIPPER - Fiscal da Ata 


