
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: RONIE PETERSON RAMPONI - ME 
PREGÃO PRESENCIAL N°: 06/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 09/2017 
OBJETO: Constitui objeto da presente Ata aquisições futuras de carnes, aves, pescados e embutidos para atender as 
necessidades das unidades escolares da rede municipal e estadual de educação. A presente licitação visa o Registro de 
Preços para contratações frequentes, nos termos do Artigo 2°, I do Decreto n° 3.931 de 19.09.2001. O detentor da Ata obriga-
se á fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações do Edital de licitação, responsabilizando-se pela 
exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente as suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões 
e quaisquer outras irregularidades. A contratada (detentor da da Ata) terá seu registro cancelado quando descumprir as 
condições da Ata de Registro de Preços. Processo Admnistrativo nº 134/2017.  
VALOR: R$ 350.680,00 (trezentos e cinquenta mil seiscentos e oitenta reais).  
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 06 de Junho de 2017 e, encerrando-se em 05 de Junho de 2018. 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: COMEDER – COMERCIO DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP 
PREGÃO PRESENCIAL N°: 06/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 10/2017 
OBJETO: Constitui objeto da presente Ata aquisições futuras de carnes, aves, pescados e embutidos para atender as 
necessidades das unidades escolares da rede municipal e estadual de educação. A presente licitação visa o Registro de 
Preços para contratações frequentes, nos termos do Artigo 2°, I do Decreto n° 3.931 de 19.09.2001. O detentor da Ata obriga-
se á fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações do Edital de licitação, responsabilizando-se pela 
exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente as suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões 
e quaisquer outras irregularidades. A contratada (detentor da da Ata) terá seu registro cancelado quando descumprir as 
condições da Ata de Registro de Preços. Processo Admnistrativo nº 134/2017.  
VALOR: R$ 372.930,00 (trezentos e setenta e dois mil novecentos e trinta reais). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 06 de Junho de 2017 e, encerrando-se em 05 de Junho de 2018. 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 
PREGÃO PRESENCIAL N°: 06/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 08/2017 
OBJETO: Constitui objeto da presente Ata aquisições futuras de carnes, aves, pescados e embutidos para atender as 
necessidades das unidades escolares da rede municipal e estadual de educação. A presente licitação visa o Registro de 
Preços para contratações frequentes, nos termos do Artigo 2°, I do Decreto n° 3.931 de 19.09.2001. O detentor da Ata obriga-
se á fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações do Edital de licitação, responsabilizando-se pela 
exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente as suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões 
e quaisquer outras irregularidades. A contratada (detentor da da Ata) terá seu registro cancelado quando descumprir as 
condições da Ata de Registro de Preços. Processo Admnistrativo nº 134/2017.  
VALOR: R$ 332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 06 de Junho de 2017 e, encerrando-se em 05 de Junho de 2018. 

 


