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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022/PMJ – TA 07 
 
O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, SC, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba, SC, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº 82.939.380/0001-99, por intermédio da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA, como órgão gerenciador, representada nesta ato pela Secretária TÂNIA APARECIDA 
DURIGON, e a empresa OUROLIMPE ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ 35.193.845/0001-25 estabelecida 
na Rua Frei Rogério,1317 bairro Centro, no Município de Campos Novos SC, doravante denominada 
DETENTORA, representada neste ato por AIRTON SILVA DA MOTTA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
947.XXX.XXX-00, residente e domiciliado em Ouro, SC, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 
Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 5.918/2020, aplicando-se subsidiariamente no que couberem 
as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores, celebram o presente ADITIVO À 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, originada do Processo de Licitação nº 96/2021/PMJ – Edital de Pregão 
Eletrônico nº 52/2021/PMJ, mediante termos e condições que seguem.  
 
Este instrumento tem por objeto alterar o preço dos itens do fornecedor registrado, a fim de restabelecer o 
equilíbrio econômico-financeiro, passando o mesmo a ter a seguinte redação, a partir de 29 de setembro de 
2022: 
 

ITEM QTDE UN ESPECIFICAÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

ATUAL  
(R$) 

VALOR 
UNITÁRIO 
REVISADO 

(R$) 

HORTIFRUTIGRANJEIROS 

86 9350 KG 

AÇUCAR CRISTAL 
branco, de origem vegetal, pacote com 
01 kg, constituído fundamentalmente de 
sacarose de cana-de-açúcar, livre de 
fermentação, isento de matéria terrosa, 
parasitas e detritos animais e vegetais. 
Aspecto sólido com cristais bem 
definidos. Composição básica mínima 
do açúcar: 98,3% de sacarose. A 
embalagem original deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade de produto.  

DUÇULA 3,38 4,38 

89 1150 KG 

AMIDO DE MILHO 
produto amiláceo extraído do milho, 
fabricado a partir de matérias primas 
sãs e limpas isentas de matérias 
terrosas e parasitos, não podendo estar 
úmidos, fermentados ou rançosos. Sob 
a forma de pó, deverão produzir ligeira 
crepitação quando comprimido entre os 
dedos. A embalagem original deverá e 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade de produto. 
Embalagem de 01kg. 

APTI 5,00 6,00 

91 16195 UN 

ARROZ PARBOLIZADO 
beneficiado, polido, longo fino, tipo 1. 
Coloração perolada e translúcida, não 
necessitando escolher e lavar. 
Rendimento após cozimento de no 
mínimo 2,5 vezes a mais o peso antes 
da cocção. Isento de sujidades e mofos. 
Embalagem plástica, atóxica, 
transparente, não violada, contendo 

TIO ALEMAO 2,50 4,80 
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dados do produto: identificação, 
procedência, ingredientes, informações 
nutricionais, lote, gramatura, datas de 
fabricação e vencimento. Validade 
mínima de 6 (seis) meses a contar da 
data de entrega do produto. 
Embalagem de 01kg. 

93 5575 UN 

CAFÉ 
torrado e moído especial, produto de 
primeira qualidade, embalagem interna 
aluminizada, com selo de pureza da 
ABIC – 500gr – embalado a vácuo 
(Associação Brasileira de Indústria do 
café). A embalagem original deverá e 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade de produto. 
Embalagem de 400g. 

REALTA 10,40 13,30 

96 1210 UN 

COCO RALADO 
produto obtido a partir do coco ralado 
desidratado, sem açúcar. Aspecto: 
Desidratado, granulado solto. Cor: 
Branco. Aroma: Característico de coco, 
livre de ranço. Sabor: Característico de 
coco doce, livre de ranço. A embalagem 
original deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto. Embalagem de no mínimo 
100g 

APTI 2,55 4,34 

97 3660 UN 

CHÁ (SACHÊ) 
isento de Sujidades, Fragmentos de 
Insetos e Outros Materiais Estranhos; 
Embalagem Primaria Sache individual; 
Embalagem Secundaria Caixa de Papel 
Cartão; Com Validade Mínima de 12 
meses na data da entrega; as 
condições deverão estar de acordo com 
a legislação vigente (RDC 12/01, RDC 
259/02, RDC 267/05, RDC 277/05, 
RDC 14/14 e Alterações Posteriores); 
sabores: erva doce, camomila, cidreira, 
melissa, hortelã. CAIXA c/10 un. 

GOSTOZZO 1,27 3,22 

98 2158 UN 

CACAU EM PÓ 100%  
chocolate em pó 100% de cacau, sem 
adição de açúcar. Embalagem 
contendo no mínimo 200g. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. A embalagem 
original deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto. 

PROSABOR 4,60 8,60 

99 3060 UN 

COLORAU 
colorífico de urucum. Baixo teor de fubá, 
isento de sujidades e mofos. 
Embalagem plástica, atóxica, 
transparente, não violada, contendo 

PROSABOR 3,40 6,87 
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dados do produto: identificação, 
procedência, ingredientes, informações 
nutricionais, lote, gramatura, datas de 
fabricação e vencimento. Validade 
mínima de 6 (seis) meses a contar da 
data de entrega do produto. Pacote com 
500 gramas 

102 1259 UN 

DOCE DE LEITE 
em pasta. A embalagem original deverá 
e conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade de produto. 
Embalagem de 900g. 

NUTRI 7,58 10,93 

109 2086 KG 

FERMENTO BIOLÓGICO SECO  
para pão. Embalagem de 500g. Na 
embalagem deverá constar data de 
fabricação, data de validade e número 
do lote do produto. 

PAKMAIA 11,45 14,65 

128 2232 UN 

AVEIA EM FLOCOS FINOS  
constituída de grãos de primeira 
qualidade, isenta de material terroso; 
sujidades e mistura de outras 
variedades e espécies. EMBALAGEM: 
acondicionado em saco plástico, 
transparente, resistente as condições 
de transporte e armazenamento, com 
no mínimo 200grs. Validade de no 
mínimo 06 meses a contar da data da 
entrega. A embalagem original deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade de produto. 

PROSABOR 1,97 5,37 

139 4212 L 

LEITE SEM LACTOSE 
UHT, longa vida, isento de lactose. A 
embalagem original deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade de produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de 
inspeção do SIF e atender as 
especificações técnicas da ANVISA. 
Embalagem de 01 litro. 

TERRA VIVA 3,30 7,80 

146 2680 UN 

POLVILHO DOCE  
tipo de farináceo derivado da fécula de 
mandioca. Não contem glúten. Deve 
conter Informação nutricional, 
identificação do produto e do fabricante, 
data de fabricação e de validade 
exposta. embalagem de 500g. 

PRATA 2,87 4,96 

147 570 UN 

QUEIJO TIPO MUSSARELA SEM 
LACTOSE 
fatiado. A embalagem original deverá e 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade de produto, 

TIROL 9,20 10,62 
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número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de 
inspeção do SIF e atender as 
especificações técnicas da ANVISA. 
Embalagens de 150g. 

 

As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
  
Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as 
partes, a qualquer outro que lhes possa ser mais favorável. 
 
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 04 (quatro) vias de 
igual teor, para todos os efeitos de direito. 
  
Joaçaba, 28 de setembro de 2022. 

 
 

MUNICÍPIO DE JOAÇABA 
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

TÂNIA APARECIDA DURIGON – Secretária  
 
 
 
 

OUROLIMPE ATACADISTA LTDA 
AIRTON SILVA DA MOTTA 


