
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2020. 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2020. 

 
Aos 28 dias do mês de Fevereiro de 2020, na Prefeitura Municipal de São 
José das Missões/RS, são registrados os preços da Empresa Natana Paula 
Osmarin Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 29.856.543/0001-97, com sede 
na Av. Presidente Vargas, nº 445, Bairro Centro, na cidade de Constantina, 
Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado pela Sra. Natana Paula 
Osmarin, brasileira, inscrito no RG nº 4094016121 e CPF nº 033.712.580-
50, para eventual fornecimento dos objetos descrito no quadro abaixo, de 
acordo com o resultado do P.P. nº 003/2020 - SRP, descritos a seguir: 
 
Nº Quant. Referência Produtos Marca e/ou 

Modelo 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

03 30 Unid. Adoçante stévia líquido 100% natural, embalagem 
de 80 ml. 

Stevia R$ 12,00 R$ 360,00 

06 1.400 Kg Banana caturra, tamanho médio, grau médio de 
amadurecimento. 

Caturra R$ 2,89 R$ 4.046,00 

07 300 Kg Batata inglesa de coloração branca, de 1ª qualidade. Pia R$ 2,88 R$ 864,00 
09 150 Litros Bebida láctea sem lactose, diversos sabores, 

embalagem de saco plástico de 01 litro. 
Casaredo R$ 5,08 R$ 762,00 

13 70 Kg Biscoito integral, embalagem entre 360 a 
400gramas. 

Casaredo R$ 11,93 R$ 835,10 

19 70 Unid. Coco ralado desidratado, sem adição de açúcar, em 
flocos finos, acondicionado em embalagem de 100 
gramas, com identificação na embalagem da data 
de fabricação e validade 

Apti R$ 3,95 R$ 276,50 

23 70 Unid. Cacau em pó, em sua composição o seu primeiro 
ingrediente deve ser o cacau em pó, embalagem 
com 200 gramas, produto alimentício contendo 
apenas cacau em pó solúvel, sem adição de açúcar, 
amido, leite e derivados de leite. 

Kelly R$ 7,45 R$ 521,50 

28 120 Kg Farinha milho média, tipo 1, embalagem com 01 
kg. 

Libardoni R$ 2,88 R$ 345,00 

33 120 Litros Leite integral sem lactose, embalagem caixa de 01 
litro.  

Santa Clara R$ 3,98 R$ 477,60 

35 100 Unid. Leite condensado, caixa de 395 gramas, o produto 
deve apresentar-se íntegro, com sabor e odor 
agradável, embalagem deve estar intacta, bem 
vedada e deve constar data de fabricação e 
informação nutricional e ingredientes. 

Italac R$ 3,98 R$ 398,00 

36 600 Kg Maçã nacional, variedade Fuji, tamanho médio, 
selecionada e sem mancha. 

Fuji R$ 6,58 R$ 3.948,00 

38 250 Kg Manga com 100% de aproveitamento, sem defeitos 
sérios, suficientemente desenvolvidos, com 
aspecto, aroma e sabor tópicos da variedade e 
uniformidade no tamanho e na cor, não serão 
permitidas rachaduras, perfurações e cortes. 

Tomi R$ 4,48 R$ 1.120,00 

41 150 Unid. Massa para pastel médio, embalagem com 500 
gramas 

Italy R$ 4,88 R$ 732,00 

- - - Valor Total - - R$ 14.686,30 

 



As especificações e condições constantes no Edital de Licitação nº 003/2020, 
Pregão Presencial nº 003/2020, assim como os termos da proposta vencedora 
da licitação, integram esta Ata de Registro de Preços (ARP), independente 
de transcrição.  
Havendo a necessidade de aquisição dos produtos que compõem o objeto 
desta ARP, o Município de São José das Missões convocará a empresa 
beneficiária para a retirada da nota de empenho, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no instrumento convocatório. O prazo de entrega dos 
produtos eventualmente solicitados é de no máximo 03 (três) dias úteis, 
contados a partir do recebimento da nota de empenho pela Contratada.  
O registro de preços terá a vigência de um ano, contado a partir da data 
de assinatura desta ARP.  
Conforme previsão contida no item 10.7 do Edital de Pregão Presencial nº 
003/2020 - SRP (art. 9º, III, do Decreto Municipal nº 031/2018), a Prefeitura 
Municipal de São José das Missões informa que serão permitidas adesões à 
esta ata de registro de preços. O quantitativo decorrente das adesões não 
poderá exceder ao quíntuplo da quantidade registrada para cada item na ata 
de registro de preços.  
 
Para dirimir questões possíveis divergências entre as partes, oriundas da 
presente Ata de Registro de Preços não possam ser dirimidas pela 
intermediação Administrativa, fica eleito o Foro de Comarca de Palmeira 
Das Missões/RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que se apresente. 
 

São José Das Missões/RS, 28 de Fevereiro de 2020. 
 
 

_____________________________________ 
SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
_____________________________________ 

Rosane Fátima Gonzatti 
Nutricionista 

Fiscal da Contratação 



 
 

___________________________________ 
EMPRESA NATANA PAULA OSMARIN EIRELI 
Representante da Empresa Sra. Natana Paula Osmarin 

VENCEDORA 
 

Testemunhas: 
 
1a ____________________________ 
 
2a ____________________________ 


