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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2022 
 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS DESTINADOS AOS 
LANCHES PARA OS EVENTOS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR CELSO RAMOS INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE E 
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 
Aos 09 dias do mês de Junho do ano de 2022 no Município de Governador Celso 
Ramos, no Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Governador Celso 
Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de 
Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique da Silva, 
são registrados os preços da empresa (S) REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA 
estabelecida à Rua João jacinto machado, nº 536, Sul do Rio, Santo Amaro da 
Imperatriz/SC inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n°44.786.497/0001-90, 
neste ato representado pela senhora Vanessa Fabiana Turnes , inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob o n.º 053.897.659-40, portador do CNH n.°04013927272, para 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS DESTINADOS AOS 
LANCHES PARA OS EVENTOS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR 
CELSO RAMOS INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE E FUNDAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial 
n.º 50/2022, objeto do Processo n° 50/2022. As condições a serem praticadas neste 
registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus 
anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, 
independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 
(um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata. 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO QUANT. UND. 

VALOR 
MÁXIMO 
UNITÁRIO 

R$ 

01 

Achocolatado - em pó solúvel deve ser preparado com 
ingredientes sãos e limpos de primeira qualidade, tendo 
aparência pó fino homogêneos, cor marrom, odor 
característico, sabor próprio. Ingredientes: cacau, açúcar, 
lecitina de soja, malto dextrina, com vitaminas B1, B2, B3, 
B5, B6, B12 biotina e minerais cálcio, ferro e magnésio. 
Latas de 400 g. 
Marca: 3 corações 

100 LATA 7,01 

02 

Açúcar Refinado - amorfo de primeira, isento de 
fermentações, de matéria terrosa, de parasitos e detritos 
animais ou vegetais, tendo aspecto próprio do tipo açúcar, 
cor própria, cheiro próprio e sabor doce. Deverão ser 
efetuadas determinações de micro-organismos e 
substancias tóxicas de origem microbiana, sempre que se 
fizeram necessárias a obtenções de dados adicionais sobre 
o estado higiênico – sanitário, dessa classe de alimentos, ou 
quando ocorrer toxiinfecções alimentares. Deverá estar 
isento de sujidades, parasitos e larvas. No rótulo deve 
trazer a denominação açúcar refinado, embalagem plástica, 

500 KG 4,60 
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pacotes de 01 Kg, conforme C.N.N.P. A.12/78 – Resolução 
Normativa 112/34/78. 
Marca: Caravelas 

04 

Amendoim - Produto de boa qualidade, torrado, sem casca, 
inteiro, em embalagem primária, de 500g saco polietileno 
atóxico, resistente. Validade mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega. 
Marca: Jaraguá 

100  PCT 8,42 

06 

Arroz Amarelo Parboilizado - longo, fino, tipo 1, pacotes de 
01 kg, umidade máxima de 1400%. Os fornecedores 
deverão respeitar as normas da Portaria M.A. 269 de 
17/11/88 e suas complementações, devendo na entrega do 
produto apresentar Certificado de classificação de grãos, 
embalagem deverá ser de materiais, sintéticos ou outro 
material apropriado que tenha sido previamente aprovado 
pelo Ministério da Agricultura. 
Marca: kika 

500 KG 3,90 

08 

Biscoito integral - Biscoito salgado integral 0% de gordura 
trans à base de: farinha de trigo integral enriquecida com 
ferro e ácido fólico, gordura vegetal, fibra de trigo, extrato 
de malte, sal, soro de leite, fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato 
monocálcico, estabilizante lecitina de soja, isento de açúcar 
em embalagem com aproximadamente 450 gramas.  
Marca: Orquidea 

200 PCT 7,68 

09 

Biscoito Salgado - tipo Cream Craker, contendo farinha de 
trigo, açúcar, sal, malte ou extrato de malte. Deverá conter 
glúten, não sortidas. O produto deverá ser fabricado a 
partir de matérias primas, sãs e limpas, isentas de matéria 
terrosa e em perfeito estado de conservação. Sendo 
rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos anormais, embalagem com 
dupla proteção 400g.  
Marca: Picinini 

1000 PCT 5,10 

10 

Biscoito salgado tipo aperitivo – Embalagem com 100g 
sabor tradicional, ingredientes: farinha de trigo 
(enriquecida com ferro e ácido fólico), gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos 
químicos bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e 
pirofosfato ácido de sódio, melhorador de farinha bissulfito 
de sódio, estabilizante lecitina de soja e antiumectante 
dióxido de silício. Contém glúten.  
Marca: Tucs 

1.000 PCT 5,00 

13 
Caldo de galinha caipira - Embalagem 57g. Ingredientes: 
sal, gordura vegetal, amido, açúcar, água, colorífico (farinha 
de milho, urucum e sal), cúrcuma, cominho, pimenta-do-

50 UND 2,02 
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reino preta, cebola, alho, carne de galinha e 
aromatizantes. Não contém glúten. 
Marca: Apti 

15 

Chocolate granulado - Ingredientes: açúcar, cacau em pó, 
amido de milho, glucose de milho e/ou algodão, e ou palma 
hidrogenado, sal, emulsificante lecitina de soja e 
aromatizante. Embalagem: pacote contendo 130 g. 
Marca: Filó 

250 PCT 3,90 

16 

Colorau - deverá conter fubá ou farinha de mandioca, com 
urucum em pó (bixaoreliana) ou extrato oleoso de urucum 
adicionado ou não de sal e de óleos comestíveis. Deverá ser 
preparado com matérias primas de boa qualidade e não 
deverá apresentar cheiro acre ou rançoso. Não poderá 
conter substâncias estranhas a sua composição normal, 
exceto as previstas nesta norma, embalagem: embalagem 
primária do produto deverá ser de saco polietileno 
transparente, atóxico resistente, lacrado, pacotes de 500g. 
Marca: Sinha  

80 KG 8,25 

17 

Coco ralado - Úmido adoçado, embalagem de 100g. 
Produto de boa qualidade, com sabor, odor e textura 
característicos do produto. Validade mínima de 12 meses a 
contar da data da entrega do produto. 
Marca: Mais coco 

250 PCT 3,72 

19 

Café - tipo moído, torrado, extra, embalagem aluminizada 
interna e externamente, embalado a vácuo – contendo o 
selo ABIC. Pacote de 500 kg 
Marca: Duallis 

500 PCT 16,92 

 21 
Doce de fruta – feito com a polpa da fruta, deve ter aspecto 
e cor própria, embalagem de 400g.  
Marca: Luisalvense 

80 POTE 5,10 

23 

Extrato de Tomate - concentrado; contendo ingredientes 
tomate e açúcar, isento de sujidades e fermentação. 
Embalagem 340 gramas em sachê. Validade mínima de 12 
meses a contar a partir da data de entrega. 
Marca: Bonare 

250 UND 3,75 

24 

Ervilha em conserva – ingredientes: ervilha, água, e sal, 
sem conservantes. Embalagem longa vida, deve estar 
intacta, resistente, vedada hermeticamente, com peso 
líquido de 280g. Prazo de validade mínimo 02 anos a contar 
a partir da data de entrega. Marca: Bonare 

250 LT 2,82 

25 

Farinha de Trigo – enriquecida com ferro e ácido fólico, 
deverá ser fabricada a partir de grãos de trigo, sãos e 
limpos, isentos de matéria terrosa e parasitos em perfeito 
estado de conservação, não podendo estar úmida 
fermentada, nem rançosa, com informação nutricional. 

500 KG 4,38 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Brasao_GovernadorCelsoRamos_SantaCatarina_Brasil.jpg


        ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

4 
Endereço: Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, CEP 88190-000 – 

Fone (48) 3262-0141/1811 

 

Embalagem primária deverá ser plástica de 01 Kg. Marca: 
fidalga 

26 

Fermento - em pó químico (para bolo) latas ou embalagem 
plástica de 100g. Formato de substâncias ou mistura de 
substâncias químicas que pela influência do calor e/ou 
umidade, produz desprendimento gasoso capaz de 
expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou 
féculas, fosfato mono cálcico, bicarbonato de sódio e 
carbonato de cálcio aumentando-lhes o volume e a 
porosidade. Deverá conter aspecto, cor, odor e sabor 
próprios e que não contenha ácido fumárico nem fosfato 
tricálcico. Embalagem: plástica ou latas de papelão 
resistentes com parte superior e inferior aluminizada.  
Marca: Apti 

500 UND 2,49 

27 
Gelatina – embalagem de 30 g. Sabores sortidos. 
Marca: neilar 

100 PCT 1,34 

35 

Macarrão Parafuso - massa tipo parafuso, com ovos, 
farinha de trigo, beta caroteno 2.000 a 4.000 UI de 
provitamina A, glúten, embalagem primária deverá ser de 
500g. Marca: Rosane 

300 PCT 3,21 

36 

Macarrão Penne - massa tipo pene, com ovos, farinha de 
trigo, beta caroteno 2.000 a 4.000 UI de provitamina A, 
glúten, embalagem primária deverá ser de 500g. Marca: 

Rosane 

100 PCT 3,42 

37 
Milho de pipoca - Premium, classe amarelo, grupo duro, 
tipo 1. Rótulo com informação nutricional, data de validade 
e lote. Marca: kanty 

100 PCT 3,96 

48 
Queijo ralado - queijo parmesão e conservador ácido 
sórbico. 
Não contém glúten. Pacote com 50g Marca: Arco Verde 

100 PCT 4,54 

51 Sal refinado – iodado, pacote de 01 Kg. Marca:Zizo 80 KG 1,86 

52 

Suco em pó - Embalagem com 30g. Ingredientes: 
Açúcar, maltodextrina, polpa de laranja desidratada (1%), 
fibra vegetal, ferro, ácido ascórbico (vitamina C), vitamina 
A, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de 
potássio, aromatizante aroma sintético idêntico ao natural, 
antiumectantes: fosfato tricálcio e dióxido de silício, 
espessantes:goma guar, goma xantana e goma arábica, 
edulcorantes artificiais : aspartame (25,4mg/100ml), 
ciclamato de sódio (22,3mg/100ml), acesulfame de 
potássio (3,7mg/100ml) e sacarina sódica (1,8mg/100ml), 
corante inorgânico dióxido de titánio, espumante extrato 
de quilála, corante caramelo IV, corantes artificiais: 
tartrazina e amarelo crepúsculo. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
CONTÉM FENILALANINA. Marca: neilar 

500 PCT 1,08 
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54 

Tempero puro alho - Produto obtido pela mistura de polpa 
de alho sob forma pastosa. Odor e sabor próprios, com 
registro no ms. Embalado em potes de 200 g, resistente e 
lacrados. Marca: Da Filó 

100 UND 6,10 

55 

Torrada canapé - Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, 
extrato de malte, amido e emulsificante: lecitina de soja 
(ins 322). Contém glúten. Alérgicos: contém derivados de 
trigo, cevada e de soja. Pode conter centeio, aveia, 
amendoim, amêndoa, avelãs, castanha de caju, castanha-
do-pará, gergelim, leite de vaca e ovos. Pacote com 110g. 
Marca: Magic Tost 

500 PCT 4,96 

57 
Vinagre - em embalagem com no mínimo 750 ml. Caixa com 
12 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data 
de entrega. Marca: Heinig 

30 UND 2,25 

63 
Massa para pastel - pacote de 1kg, de tamanho médio, 
produto refrigerado, embalagem contendo data de 
fabricação e validade. Marca: La Nona 

250 
 

PCT 
 

12,30 

77 

Farinha de mandioca torrada fina – seca, tipo 1, isenta de 
sujidades, embalagem contendo 1 kg, em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes 
que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo, acondicionado em fardos lacrados. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, data de fabricação, data de validade, 
quantidade do produto. Marca: Dinda 

150 KG 4,59 

Governador Celso Ramos/SC, 09 de junho de 2022  
 
 
 
 
 

REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA 
Contratada 

 
 
 
 

       Marcos Henrique da Silva 
      Prefeito Municipal 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Brasao_GovernadorCelsoRamos_SantaCatarina_Brasil.jpg

