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SEGUNDA-FEIRA 19/08/2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS PR
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 102/2019

ANO: XI Nº: 2458 PÁG: 01

ATOS DO PODER EXECUTIVO
AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ERRATA

Fica autorizada a concessão de 03 (três) diárias,
para o Prefeito do Município de Arapongas/PR,
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, inscrito no CPF sob
nº 477.980.099-49, para deslocamento da sede
deste Município até a cidade de Curitiba-Paraná,
para tratar de assuntos de interesse do Município de Arapongas em diversos setores da Administração Estadual, com ida no dia 18/08/19 e
retorno previsto para 21/08/19, nos termos do
disposto no Art. 8º, parágrafo único da Lei nº
4.648/18, de 20/02/2018.

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019.

Objeto: Contratação de cobertura securitária
para as viaturas do corpo de bombeiros de Arapongas/PR, conforme especificações e anexos
constantes no respectivo Edital. Encerramento
do recebimento dos envelopes até 09h15min
do dia 30 de agosto de 2019 e abertos a partir
das 09h30min, do mesmo dia, no mesmo local.
O edital completo poderá ser obtido em sua integra no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/
licitacao.
( X ) com pernoite – Valor da diária R$ 913,93
(
) sem pernoite
Arapongas, 19 de agosto de 2019.
Valor total a ser creditado: R$ 2.741,79
VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal
COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE nº
026/2019
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob
nº 76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças,
750, nesta cidade, neste ato representado pelo
Exmo. Prefeito, Sr. Sérgio Onofre da Silva, portador da carteira de identidade RG nº 3.438.984-5/
SSP-PR e inscrito no CPF/MF no 477.980.099-49,
residente e domiciliado neste Município, torna
público nos termos do art. 25, inciso I da Lei nº
8666/93, o comunicado de inexigibilidade, que
se refere a contratação de empresa para manutenção de centrífuga de roupas industrial da
lavanderia da unidade de pronto atendimento
24 horas, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro nas informações constantes da Requisição ao Compras nº 1050/2019,
emitida em 04.07.2019.
Arapongas, 16 de agosto de 2019.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

EDIÇÃO DE HOJE: 12 PÁGINAS

Arapongas, 19 de agosto de 2019.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

Ante ao erro de digitação no extrato de dispensa de licitação, publicado no dia 10/07/2019 no
Diário Oficial do Município de Arapongas e no
Tribuna do Norte.
Onde se lê: (...) com base no Artigo n. º 24, XIII da
Lei n 8.666/93.
Leia-se: (...) com base no Artigo n. º 24, V da Lei
n 8.666/93.
Data e Assinaturas.
ERRATA
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019.

ERRATA

Ante ao erro de digitação no extrato de dispensa de licitação, publicado no dia 09/08/2019 no
RETIFICAÇÃO DO COMUNICADO DE DISPENSA Diário Oficial do Município de Arapongas e dia
DE LICITAÇÃO Nº 024/2019.
10/08/2019 na Tribuna do Norte.
Ante ao erro de digitação no comunicado de dis- Onde se lê: Valor: R$ 3.600,00 (três mil e seispensa de licitação, publicado no dia 27/06/2019 centos reais).
no Diário Oficial do Município de Arapongas e no
Tribuna do Norte.
Leia-se: Valor: R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais).
Onde se lê: (...) com base no Artigo n. º 24, XIII da
Lei n 8.666/93.
Data e Assinaturas.
Leia-se: (...) com base no Artigo n. º 24, V da Lei
n 8.666/93.
Data e Assinaturas.

SEGUNDA-FEIRA 19/08/2019

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ANO: XI Nº: 2458 PÁG: 2

ocesso Administrativo nº. 113/2019 – Inexigibilidade nº. 015/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2019
A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 402/18 de 01 de outubro de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no
Chamamento Público N. º 004/2019:
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;

INTERESSADOS

CNPJ

ENDEREÇO

SITUAÇÃO

PEDRO GOUVEIA SERVIÇOS MÉDICOS
EIRELI

34.439.231/0001-18

RUA WESLLEY CESAR VANZO, 189, APT 1307,
GLEBA FAZENDA PALHANO, LONDRINA -PR

HABILITADO
Arapongas, 16 de agosto de 2019.

Cristiane Franco
Presidente

Licitação – Processo Administrativo nº 113/19 – Inex. nº 015/19
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Processo Administrativo nº. 242/2018 – Inexigibilidade nº. 021/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 007/2018
A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 402/18 de 01 de outubro de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no
Chamamento Público N. º 007/2018:
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;
INTERESSADOS
PEDRO GOUVEIA SERVIÇOS MÉDICOS
EIRELI

CNPJ

ENDEREÇO

SITUAÇÃO

34.439.231/0001-18

RUA WESLLEY CESAR VANZO, 189, APT 1307,
GLEBA FAZENDA PALHANO, LONDRINA -PR

HABILITADO
Arapongas, 16 de agosto de 2019.

Cristiane Franco
Presidente

Licitação – Processo Administrativo nº 242/18 – Inex. nº 021/18
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 017/2019 – Processo Adm. N º 026/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.

A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze)
meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 384/2019, assinada em 16 de Maio de 2019 - CAROL COMERCIAL – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 10.867.300/0001-26.
Item

Qtd

Und

Descrição

Marca

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

3.036 Quilograma

Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada. O produto deve ser manipulado em
condições higiênicas, abatidos sob inspeção sanitária, devendo ser resfriado e transportado à
temperatura de 6 a 10ºc. A carne de frango deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Guibon
Embalagem: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica,
resistente, em pacotes de 1 kg. Contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número
de registro (sif ou sip ou certificação municipal de arapongas).

6,28

19.066,08

62

1.070 Unidade

Biscoito de polvilho salgado 1ª qualidade: pacote de 200g. Produto a base de polvilho,
gordura vegetal, ovos, sal refinado, leite em pó e farinha integral de soja. Formato tipo
argola pequena. Não conter glúten. Serão rejeitados biscoitos, queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar
Killman
quebradiço. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a nta 48 (normas
técnicas para biscoito e bolachas - decreto 12.486 de 20/10/78) o produto deve estar
acondicionado em embalagem primaria plástica, atóxica, resistente, lacrada e embalagem
secundaria de caixas de papelão reforçado.

4,65

4.975,50

68

275

Pacote

Canela em pó, pct de 05 gr, contendo informação nutricional na embalagem.

Catemar

0,71

195,25

69

265

Pacote

Canela em rama, pct 10 gr, contendo informação nutricional na embalagem.

Catemar

0,71

188,15

74

17

Caixa

Chocomole preta - caixa com 50 unidades, que deverá constar o nome e marca do produto,
Nutribonn
data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.

15,56

264,52

78

275

Pacote

Cravo, pct 07 gr. Contendo informação nutricional na embalagem.

1,19

327,25

2,05

1.353,00

9,28

816,64

8,50

144,50

8,50

144,50

7,09

340,32

38

Catemar

82

660

Unidade

Ervilha em conserva - embalagem tetra pak, peso líquido de 280g e peso drenado: 200g. 1ª
qualidade. Ervilha em grãos inteiros selecionados. O produto deve apresentar: cor apropriada
ao produto; sabor e odor próprios dos ingredientes, devendo o produto estar isento de
sabores e odores estranhos; textura apropriada; uniformidade de tamanho e formato;
Quero
ausência de defeitos tais como cascas, sementes, unidades manchadas ou descoloridas,
resíduos de vegetais e outros; ph adequado à composição e natureza do produto. O produto e
suas condições devem estar de acordo com a nta - 31 (normas técnicas para hortaliças em
conserva - decreto 12.486 de 20/10/78).

94

88

Pacote

Gelatina - pó para preparo de gelatina sabor uva - embalagem de 01 kg. Com corante natural.
Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá constar o
Apti
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de
informações nutricionais.

109

17

Caixa

110

17

Caixa

127

48

Unidade

Paçoca caseira - pacote com 50 unidades, contendo informação nutricional, data de
Docingá
fabricação e validade e número do lote.
Pé de moleque - pacote com 50 unidades, contendo informação nutricional, data de
Docingá
fabricação e validade e número do lote.
Creme vegetal com sal. Pote plástico, peso líquido de 500g, feito com óleos vegetais de
girassol e linhaça, rico em ácidos gordos (ômega 3 e 6), enriquecidas com vitaminas a, d e e.
Ingredientes: água, óleo vegetal, vitaminas e, a e d, emulsificantes mono e diglicerídeos de
ácidos graxos e polirricinoleato poliglicerol, conservadores benzoato de sódio e sorbato de
potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizante (aroma idêntico ao natural de manteiga), Becel
sequestrante edta cálcio dissódico, antioxidantes tbhq e bht e corantes urucum e cúrcuma.
Não contêm glúten. Deve conter data de fabricação, prazo de validade e número do lote.
Prazo mínimo de validade de 11 meses a partir da data de entrega.

TOTAL GERAL R$

27.815,71

Ata de Registro de preços n. 385/2019, assinada em 16 de Maio de 2019 - CASA VILA REAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 78.586.617/0001-28.
Valor Unitário Valor Total
Item
Qtd.
Unid.
Descrição
Marca
R$
R$
01

470

Quilograma

Abacate de primeira qualidade, deverá estar com a casca lisa, verde, apresentando
grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação Ceasa
em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades, parasitas e larvas.

3,00

1.410,00

3,00

3.090,00

02

1.030

Unidade

Abacaxi produto são, limpo e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente
desenvolvido, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no
tamanho e na cor. Não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes. Deve Ceasa
apresentar grau de maturação que permita suportar a manipulação e transporte, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas.

03

260

Quilograma

Abobora menina - casca lisa, firme, coloração uniforme verde clara. Tamanho médio
a grande, livre de danos mecânicos, fisiológicos, de pragas e doenças. Ausência de Ceasa
podridão.

1,50

390,00

06

1.320

Unidade

Alface crespa com folhas grandes e crespas, textura macia, mas consistente, sem
formação de cabeça, coloração verde, ausência de danos físicos, insetos e lesões
Ceasa
provocadas por doenças; transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro
uso

1,44

1.900,80

07

403

Quilograma

Alho bulbo in natura, nacional,de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões
de origem, livre de resíduos, tamanho e cor uniforme, bem desenvolvido, isento de Ceasa
sujidade e parasitas.

7,90

3.183,70

12

440

Unidade

Brócolis tipo ramoso, in natura. Tamanho e coloração uniformes, consumo imediato
e em escala, no decorrer da semana no máximo de 7 (sete) dias antes do vencimento. Ceasa
Folhas firmes sem áreas amareladas, sem sujidades.

3,79

1.667,60
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13

815

Quilograma

Cebola seca - grupo 1, subgrupo amarela, tipo extra.
Não podem apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de
Ceasa
tolerâncias admitidas pela legislação vigente; mau estado de conservação; odor e
sabor estranhos ao produto.

1,69

1.377,35

14

775

Quilograma

Cenoura - coloração uniforme, sem sujidade, grupo: nantes, categoria i, classe: 14.
Não podem apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de
Ceasa
tolerâncias admitidas pela legislação vigente; mau estado de conservação; odor e
sabor estranhos ao produto.

1,34

1.038,50

15

570

Maço

Cheiro verde ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de
descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar
Ceasa
coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade. Maço de 200 g - 150 g de
cebolinha e 50 g de salsinha.

1,00

570,00

17

440

Unidade

Couve flor selecionada, fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento.
Ceasa
Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência, deve estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.

4,40

1.936,00

18

780

Unidade

1,73

1.349,40

20

2.910

Quilograma

1,21

3.521,10

21

595

Quilograma

1,99

1.184,05

2,65

7.300,75

2,05

1.886,00

2,60

1.456,00

19,76

16.796,00

Couve-manteiga - folhas integras, ausência de folhas murchas e podridão.
Transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso. Mínimo de 400 Ceasa
gramas.
Laranja pera, inteiras, frescas, não apresentar problemas com coloração não
Ceasa
características, estar machucada, perfurada, muito madura e nem muito verde.
Limão taiti não apresentar alteração de coloração não característica, estar
Ceasa
machucado, perfurado e muito maduro.
Maçã gala - tipo extra
Coloração avermelhada sobre fundo amarelo, não apresentar podridão, sinal de Ceasa
congelamento e desidratação.
Mamão grupo: solo, comprido. Subgrupo 3 e categoria extra. Não apresentar
resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância admitidas
pela legislação vigente; mau estado de conservação; odor e sabor estranhos ao Ceasa
produto. Apresentar grau de maturação que permita suportar a manipulação e o
transporte.
Manga palmer - textura firme, mas amadurecido. Ausência de danos mecânicos,
Ceasa
murcha, podridão, manchas e presença de doenças.

22

2.755

Quilograma

23

920

Quilograma

25

560

Quilograma

46

850

Quilograma

Mussarela fatiada, resfriada. Embalagem: plástica flexível, atóxica, resistente,
transparente, à vácuo contendo 500g. Peso unitário (fatia): 15 a 20g. Na embalagem Volpato
deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.

Quilograma

Pernil suíno em cubos - resfriado sem osso e sem couro, abatidos sob inspeção
sanitária, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo,
máximo de 03% de aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, Rainha da Paz SIF
8,45
devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem: o 2914
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica,
resistente, transparente contendo de 1 kg, contendo o tipo do corte da carne, peso,
validade e número de registro (sif ou sip ou certificação municipal de arapongas).

10.309,00

Quilograma

Presunto cozido sem capa de gordura fatiado - resfriado, contendo pernil suíno
magro, sal, glicose, estabilizantes, antioxidantes e conservadores. Peso unitário (uma
fatia) = 15 a 20 g. Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em
Nobre SIF 828
embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente contendo 500g. . Na
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação e prazo
de validade.

14,50

11.165,00

Quilograma

Queijo branco - tipo minas frescal: produto elaborado a partir de leite pasteurizado,
coalho e sal. O produto deve ser elaborado em condições adequadas de higiene. A
embalagem primária dever ser em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o seu consumo.
Embalagem primária de 1 kg. Deverá conter externamente os dados de identificação, Volpato
procedência, informações nutricional, numero de lote, quantidade do produto, prazo
de validade, número do registro no ministério da agricultura/ sif/dipoa e carimbo de
inspeção do sif, sisp ou sim. O produto deve ser entregue em transporte refrigerado.

29,77

12.801,10

Unidade

Requeijão cremoso tradicional - sem adição de amido, elaborado com leite, creme de
leite e ingredientes naturais. Aspecto liso, sem formação de crosta na superfície, sem
grumos e dessoramento. Consistência pastosa. Cor: branca, homogênea. Odor/sabor
Frimesa
característico. Embalado em copo plástico hermeticamente fechado com peso
líquido de 200 gramas, rótulo contendo valor nutricional, fabricante, validade e lote.
Validade mínima de 40 dias a contar da entrega.

4,75

7.809,00

Unidade

Açúcar cristal de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção - pacote
de 5 kg contendo informação nutricional. Data mínima de validade de 24 meses a
partir da data da entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, Doce Sucar
data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações
nutricionais.

7,75

9.021,00

Pacote

Biscoito doce, tipo maisena, embalagem plástica contendo 400g. Isento de mofo,
odores estranhos e substâncias nocivas. Na embalagem deverá constar o nome e
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de Racine
informações nutricionais. Prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de
entrega.

2,30

3.082,00

2,42

2.032,80

8,55

1.710,00

49

51

52

53

56

63

1.220

770

430

1.644

1.164

1.340

64

840

Pacote

Biscoito salgado tipo cream cracker - isento de mofo, odores estranhos e substâncias
nocivas. Deve ser crocante e sem sabor ranço.validade mínima de 12 meses a partir
da data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data Racine
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações
nutricionais. Embalagem de 400g.

71

200

Unidade

Cereal matinal esférico de milho sabor chocolate pacote de 01 kg enriquecido com
vitaminas e sais minerais. Na embalagem deverá constar o nome e marca do
Gold Flakes
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de
informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
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72

1.140

Unidade

Chá de erva mate tostado antioxidante - caixa de 250g, contendo informação
nutricional. Produto constituído de folhas novas, hastes e talos ligeiramente tostados
de erva mate, sem coloração artificial, sem mistura com outras ervas, sãs e limpos,
100% puro. Não devera conter substancias estranha à sua constituição normal, nem
União
elementos vegetais estranhos à espécie. O produto e suas condições deverão estar de
acordo com a nta 41 e 46 (normas técnicas para chá / mate - decreto 12.486 de
20/10/78). O produto deve estar acondicionado em embalagem primária de
caixinhas de papelão atóxico resistente, lacradas.

79

732

Unidade

Creme de leite uht homogeneizado - sem necessidade de refrigeração. Embalagem
tetrapak de 200g. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de
Lider
entrega. A embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais

2,10

1.537,20

85

1.320

Unidade

Farinha de trigo especial pacote de 01 kg. Contendo informação nutricional,
enriquecida com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e materiais
estranhos. Na embalagem deve ter a informação nutricional, data de fabricação e Vitoriosa
validade e número de lote.

1,49

1.966,80

88

722

Unidade

Fermento químico em pó - embalagem de 100g. Na embalagem deverá constar o
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e
Dona Benta
tabela de informações nutricionais. Prazo de validade não inferior a 6 meses a partir
da data de entrega.

1,35

974,70

96

395

Unidade

Goiabada - em massa ou pasta homogênea e de consistência que possibilite o corte.
Obtido das partes comestíveis desintegradas da goiaba, com açúcar, contendo
Só Fruta
pectina, ajustador de ph. Isento de sujidades, larvas e parasitos, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios. Peso líquido de 300g.

1,35

533,25

97

828

Unidade

Leite condensado - contendo leite integral, açúcar e lactose, embalagem tetra pak de
395g, deve constar na embalagem data de fabricação e validade, informação Nene
nutricional e número de lote.

2,89

2.392,92

106

710

Unidade

Molho de tomate pronto tradicional - desenvolvido com tomates selecionados, sachê
de 340 g. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de Só Fruta
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.

1,00

710,00

111

325

Pacote

Pó para refresco sabor abacaxi - com corante natural, embalagem de 1 kg, contendo
Nutringá
informação nutricional, data de fabricação e validade e número do lote.

4,40

1.430,00

112

325

Pacote

Pó para refresco sabor laranja - com corante natural, embalagem de 1 kg, contendo
Nutringá
informação nutricional, data de fabricação e validade e número do lote.

4,40

1.430,00

113

325

Pacote

Pó para refresco sabor uva - com corante natural, embalagem de 1 kg, contendo
Nutringá
informação nutricional, data de fabricação e validade e número do lote.

4,40

1.430,00

119

1.345

Quilograma

Sal moído e iodado embalagem de 01 kg . Na embalagem deverá constar o nome e
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de Garça
informações nutricionais.

0,76

1.022,20

120

780

Unidade

Sardinha em óleo comestível e sal, contendo ômega 3 e zero% de gordura trans. Na
embalagem deverá conter a informação nutricional, data de fabricação e validade e Palmeira
número do lote. Peso líquido de 125 g e peso drenado de 83 g.

2,20

1.716,00

1,90

2.166,00

TOTAL GERAL R$

125.296,22

Ata de Registro de preços n. 386/2019, assinada em 16 de Maio de 2019 - R & M ALIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 29.421.808/0001-24.
Valor Unitário Valor Total
Item
Qtd.
Unid.
Descrição
Marca
R$
R$
08

2.760

Quilograma

Banana nanica, não apresentar problemas com coloração não característica, estar
Ceasa
machucada, perfurada, muito madura e nem muito verde.

1,20

3.312,00

10

1.110

Quilograma

Batata inglesa lisa - tamanho médio a grande. Isenta de partes pútridas; consistência
Ceasa
firme; sem indício de germinação; sem sujidade e isenta de coloração esverdeada

1,35

1.498,50

16

260

Quilograma

Chuchu - deve estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, de
coloração própria. Com superfície praticamente lisa, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, de pragas e doenças, isento de substâncias nocivas à saúde, permitindo- Ceasa
se apenas, as tolerâncias previstas nas presentes normas. Não apresentar fibroso,
manchado, murcho e queimado.

2,39

621,40

27

2.410

Quilograma

Melancia grupo comum, coloração do fundo da casca verde, coloração da polpa
vermelha, presença de sementes, listras grossas, categoria i. Peso mínimo de 10 kg a Ceasa
unidade.

1,17

2.819,70

28

350

Quilograma

Pepino fujinara deve ser fresco, isento de substâncias terrosas, ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. Não são tolerados os defeitos
Ceasa
que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: desidratação, ferimento, oco,
podridão e virose.

1,89

661,50

29

507

Unidade

Repolho - tamanho e coloração verde e uniforme. Produto selecionado consistente
Ceasa
ao toque e isento de partes amassadas ou batidas, sem raízes.

2,24

1.135,68

30

1.570

Quilograma

Tangerina poncã - coloração alaranjada. Ausência de danos mecânicos, murcha,
Ceasa
podridão, manchas e presença de doenças.

3,17

4.976,90

31

1.900

Quilograma

Tomate italiano ou rasteiro - coloração vermelha uniforme, pele lisa, firme e
brilhante. Ausência de danos mecânicos, murcha, podridão, manchas e presença de Ceasa
doenças.

2,34

4.446,00

47

2.614

Dúzias

Ovos de galinha, casca branca, lisa, sem granulações, nem enrugamento e fissuras,
tamanho grande, classe a. Inspecionada pelo ministério da agricultura, contendo
Ovos mandaguaçu 2,80
informação nutricional e data de validade na embalagem. Embalagem contendo 12
unidades.

7.319,20

55

1.250

Pacote

Achocolatado em pó - açúcar, cacau em pó, enriquecido com 10 vitaminas e sais
minerais. Fácil dissolução, aspecto, cor, odor e sabor característicos. - embalagem
contendo 01 kg. Data de validade de 12 meses a partir da data de entrega. Na Choco vip
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.

5,44

6.800,00

58

120

Unidade

3,29

394,80

60

888

Pacote

9,40

8.347,20

Amendoim cru descascado, selecionado, miúdo, tipo 1, embalagem de 500g. Na
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de Catemar
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.
Arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, polido, sem glúten, com laudo de
classificação constando umidade máxima de 14% e quebrados até 9,5%. Embalagem Vo geralda
de polietileno, atóxico, transparente, resistente, pacote de 5 kg e validade mínima de
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12 meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca
do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de
informações nutricionais.

67

1.872

Pacote

Café torrado e moído com tolerância de 1% de impurezas, umidade máxima de 6%,
cafeína mínima de 0,7%p/p, grãos selecionados torrado e moído, forte, embalagem a Brasil
alto vácuo, apresentando selo de pureza abic e informação nutricional. Pct de 500gr

4,80

8.985,60

76

135

Unidade

Colorau - colorífico, fubá, urucum e óleo de soja - pacote de 200g - Na embalagem
deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade,
número de lote e tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 24 meses a Catemar
partir da data de entrega.

1,18

159,30

5,02

7.580,20

86

1.510

Unidade

Feijão carioca novo, tipo 1, com 90 a 98% de grãos inteiros, limpos e secos,
contendo informação nutricional, embalagem de 1 kg. Na embalagem deverá constar
o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e Grego
tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

87

151

Unidade

Feijão preto tipo 1 – classe preto, em sacos plásticos, transparentes, isento de
sujidades, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, Grego
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega, pacote de 01 kg.

4,13

623,63

90

520

Unidade

Fubá de milho desgerminado, extrafino, mimoso enriquecido com ferro e ácido
fólico pacote 01 kg.
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá Nutrinovo
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número
de lote e tabela de informações nutricionais.

1,18

613,60

98

80

Pacote

Macarrão de letrinha, semolado, com ovos, contendo informação nutricional na
embalagem, pacote de 500g, prazo mínimo de validade de 10 meses a partir da data Renata
de entrega.

2,64

211,20

104

527

Pacote

Milho de pipoca premium, classe amarelo, grupo duro, tipo 1, embalagem em saco
de polietileno de 500g. Isento de odores estranhos ou qualquer substância nociva.
Catemar
Rótulo com informação nutricional, data de validade e lote. Informação sobre
glúten. Prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data de entrega.

1,30

685,10

107

2.035

Unidade

Oleo de soja refinado 900 ml - 120 kcal/100ml, contendo informação nutricional

Cocamar

2,84

5.779,40

Unidade

Vinagre de álcool claro - fermentado acético de álcool, frasco de 750 ml. Na
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de Neval
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.

0,94

552,72

121

588

TOTAL GERAL R$

67.523,63

Ata de Registro de preços n. 387/2019, assinada em 16 de Maio de 2019 - R T ANTUNES & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 09.292.122/0001-73.
Valor Unitário Valor Total
Item
Quant.
Unid.
Descrição
Marca
R$
R$
09

130

Quilograma

11

310

Quilograma

19

360

Quilograma

26

550

Quilograma

32

68

65

280

Batata doce branca/ roxa, de primeira qualidade, tamanho grande ou médio,
uniforme, inteiro, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa, sem corpos estranhos Ceasa
ou terra aderida à superfície externa.

1,49

193,70

Beterraba lisa, com polpa intacta e limpa, sem brotos, rachaduras, ou cortes na
casaca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar Ceasa
sua aparência e qualidade.
Goiaba cor vermelha, tipo mesa, com aspecto, cor , cheiro e sabor próprio,
superfície lisa, em estágio de amadurecimento adequado para o consumo, polpa
Ceasa
firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte. Consumo
imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 7 (sete) dias antes.
Maracujá azedo,de primeira,tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvido, verdoso com polpa intacta firme, livres de resíduos de Ceasa
fertilizantes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio

1,22

378,20

3,49

1.256,40

3,64

2.002,00

Quilograma

Uva niágara deve ser doce e suculenta, firme e estar bem presa ao cacho, nova e
Ceasa
de 1ª qualidade, não deve estar murcha ou despencando.

4,90

333,20

Pacote

Biscoito salgado tipo cream cracker com gergelim- isento de mofo, odores
estranhos e substâncias nocivas. Deve ser crocante e sem sabor ranço.validade
mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá constar o Prodasa
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote
e tabela de informações nutricionais. Embalagem de 400g.

2,50

700,00

21,37

1.346,31

66

63

Pacote

Bombom - de wafer com recheio cremoso coberto com chocolate. Ingredientes:
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, soro de leite em pó, amendoim, cacau,
farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, sal, óleo vegetal, castanha de
Arcor
cajú, vitaminas b1, b2 e b3, emulsificante de lecitina de soja e poliglicerol
polirricinoleto, fermento químico, bicarbonato de sódio e aromatizante. Unidade
de 21,5 g, embalagem de 1 kg contendo informação nutricional, data de
fabricação e validade e número de lote.

102

140

Unidade

Massa para lasanha - grano duro, pré cozida (direto ao forno). Embalagem de 200
g na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, Dona benta
prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais

2,48

347,20

117

204

Unidade

Refrigerante de guaraná gaseificado zero açúcar - contendo água gaseificada,
extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, edulcorantes, aspartame
Conquista
(34,8mg/100ml) e acesulfame de potássio (9,0mg/100ml), conservador benzoato
de sódio, aromatizante e corante caramelo iv. Embalagem pet de 2 l.

3,16

644,64

135

24

Unidade

Pó para pudim diet sabor chocolate ou morango sem adição de açúcar, fonte de
vitaminas e sais minerais zn e se, embalagem de 30g, contendo informação Bretzke
nutricional

1,46

35,04

138

10

Bisnaga

Catupiry - requeijão cremoso catupiry, bisnaga de 400g, textura cremosa, fácil
aplicação e forneável, sem amido. Na embalagem deve conter a data de Lider
fabricação e validade, número do lote e tabela de informação nutricional.

2,78

27,80

141

60

Unidade

Açúcar refinado de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção pacote de 5 kg contendo informação nutricional. Data mínima de validade de 24
Cristalçucar
meses a partir da data da entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca
do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de

9,80

588,00
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informações nutricionais.

143

40

Unidade

Azeitona verde sem caroço - azeitona verde inteira descaroçada, conservada em
água e sal e acidulante ácido cítrico. Sachê de 120g, contendo informação Bom jesus
nutricional, data de fabricação e validade e número de lote.

2,56

102,40

146

50

Unidade

Chocolate ao leite em barra de 1,050 kg - ideal para derreter e moldar. Na
embalagem deve constar a informação nutricional, data de validade e fabricação Harald
e número de lote.

16,44

822,00

147

60

Pacote

Chocolate em pó 50% de cacau, obtido da mistura de cacau em pó e açúcar,
aspecto homogênio, cor, sabor e aroma característicos. Embalagem em
Cacau foods
polietileno atóxica de 500 g, contendo informação nutricional, data de fabricação
e validade e número de lote.

9,50

570,00

11,99

479,60

149

40

Unidade

Creme vegetal uht tipo chantilly para confeitaria - embalagem de 1 l, com açúcar,
adequado para coberturas e recheios de bolo, tortas, mousses e sobremesas
geladas. Alto rendimento, aumenta o volume em até 4 litros, textura lisa e bem
Hulalá
definida de cor branca brilhante, elasticidade perfeita para decorações.
Embalagem tetra pak, contendo informação nutricional, data de fabricação e
validade e número de lote

150

40

Unidade

Emulsificante - emulsificante e estabilizante. Ingredientes: água, emulsificantes:
monoglicerídeos de ácidos graxos destilados (ins 471), sal de ácidos graxos
polioxietileno de monoestearato de sorbitana (ins 435). Embalagem de 200g, Selecta
contendo data de fabricação e validade, número de lote e tabela de informação
nutricional.

5,98

239,20

152

100

Pacote

Fermento biológico fresco - embalagem de 500g, contendo informação
nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. Validade de 30 dias à Itaiquara
partir da data de entrega.

5,30

530,00

155

10

Pacote

Chocolate granulado colorido não podem estar quebradiços, devem ser macios e
a cor brilhante. Pacote de 500g, contendo informação nutricional, data de Dori
fabricação e validade e número do lote.

6,32

63,20

TOTAL GERAL R$

10.658,89

Ata de Registro de preços n. 388/2019, assinada em 16 de Maio de 2019 - RIO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PROMOÇÃO DE
EVENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.626.072/0001-98.
Valor Unitário Valor Total
Item
Quant.
Unid.
Descrição
Marca
R$
R$
04

230

Quilograma

Abobora paulista- frescas, deve ter o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar
Ceasa
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Ausência de podridão.

1,90

437,00

05

383

Unidade

Acelga fresca, de ótima qualidade, compacta, firme coloração uniforme, aroma
cor, típicos da espécia, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão
Ceasa
permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência, necessita estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes ne perfurações.

2,90

1.110,70

83

756

Unidade

Extrato de tomate, concentrado, preparado com frutos maduros, sem pele e
sementes, isentos de fermentação, massa mole, vermelha, validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega, sem conservadores, embalagem tetra pak de Quero
1,08 kg O produto devera ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério
da saúde.

5,42

4.097,52

3,75

3.075,00

100

820

Pacote

Macarrão do tipo espaguete n.º08, grano duro; elaborado a partir da sêmola de
trigo durim, enriquecida com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de
odores, sabores e materiais estranho. Embalagem resistente e termossoldado. Floriane
Embalagem de 500g, de boa qualidade. Validade mínima de 11 meses a partir da
data da entrega

101

760

Pacote

Macarrão do tipo fusilli (parafuso); grano duro, elaborado a partir da sêmola de
trigo durim, enriquecida com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de
odores, sabores e materiais estranho. Embalagem resistente e termossoldado. Floriane
Embalagem de 500g, de boa qualidade validade mínima de 11 meses a partir da
data da entrega.

3,75

2.850,00

2,25

2.295,00

105

1.020

Unidade

Milho verde em conserva: embalagem tetra pak, peso líquido de 280g e peso
drenado: 200g. 1ª qualidade. Milho verde em grãos inteiros selecionados. O
produto deve apresentar: cor apropriada ao produto; sabor e odor próprios dos
ingredientes, devendo o produto estar isento de sabores e odores estranhos;
textura apropriada; uniformidade de tamanho e formato; ausência de defeitos tais Quero
como cascas, sementes, unidades manchadas ou descoloridas, resíduos de
vegetais e outros; ph adequado à composição e natureza do produto. O produto e
suas condições devem estar de acordo com a nta - 31 (normas técnicas para
hortaliças em conserva - decreto 12.486 de 20/10/78).

134

24

Unidade

Pó para gelatina diet para dietas com restrição de açúcar. Sem adição de açúcar,
fonte de vitaminas e sais minerais, sabor morango ou uva de embalagem de 10g, Lowçucar
contendo informação nutricional

2,66

63,84

Pacote

Mistura para o preparo do creme confeiteiro - embalagem de 1 kg. Mistura para o
preparo do creme confeiteiro, contendo os seguintes ingredientes: açúcar, amido
de milho, farinha de trigo, amido modificado, sal, aromas artificiais: baunilha,
vanilina e etilvanilina. Corantes artificiais: amarelo tartazina, amarelo crepúsculo
e vermelho ponceal. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 100g de Rica
pó: carboidratos 93g, proteínas 0g, gorduras totais 0g, gorduras saturadas 0g,
gorduras trans 0g, fibra alimentar 0g, cálcio 0g, ferro 0g, sódio 270mg. Peso
líquido 1 kg. Validade 6 meses. Contém glúten. Sabor baunilha colorido e
aromatizado artificialmente. Data de fabricação e número de lote.

11,36

454,40

160

40

TOTAL GERAL R$

14.383,46

Ata de Registro de preços n. 389/2019, assinada em 16 de Maio de 2019 - SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 24.142.114/0001-34.
Valor Unitário Valor Total
Item
Quant.
Unid.
Descrição
Marca
R$
R$
48

480

Quilograma

Pão de queijo congelado tamanho pequeno de 25g cada, embalagem plástica
transparente de 1 kg. Isento de odores e sabores estranhos. Rótulo contendo valor
Chef foods
nutricional, fabricante, validade e lote. Validade mínima de 90 dias a partir da
data de fabricação.

11,57

5.553,60
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Unidade

Batata palha pacote de 500g - fina, sequinha e crocante. Produto obtido a partir
do processamento da batata descascada, ralado tipo palha, íntegra e frita em óleo
vegetal isento de ácidos graxos trans
Vo maria
O produto deve ser isento de corantes. Na embalagem deverá constar o nome e
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela
de informações nutricionais.

5,10

1.938,00

2,45

392,00

84

160

Pacote

Farinha de mandioca torrada fina, de 1ª qualidade. Grupo: seca. Subgrupo: fina.
Classe: amarela. Tipo: tipo i. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor
ou cheiro não característico. Embalagem deve estar intacta, acondicionadas em Jopplam
pacotes de polietileno transparente bem vedado, contendo 500g. Contendo
informação nutricional, sobre glúten, prazo de validade visível e lote.

91

153

Pacote

Gelatina - pó para preparo de gelatina sabor abacaxi - embalagem de 01 kg. Com
corante natural. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Na
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo Tecnutri
de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.

7,80

1.193,40

92

108

Pacote

Gelatina - pó para preparo de gelatina sabor limão - embalagem de 01 kg. Com
corante natural. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Na
Tecnutri
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo
de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.

7,80

842,40

93

108

Pacote

Gelatina - pó para preparo de gelatina sabor morango - embalagem de 01 kg.
Com corante natural. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
Tecnutri
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação,
prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.

7,80

842,40

131

96

Unidade

Leite zero lactose, semidesnatado, indicado para todos os níveis de intolerância.
Embalagem tetra pak de 01 litro, contendo informação nutricional na Lider
embalagem. Prazo mínimo de validade de 1 ano a partir da data de entrega.

3,29

315,84

3,00

300,00

3,12

78,00

139

100

Litros

Leite fluido pasteurizado, integral homogeinizado - produto oriundo da ordenha
completa e ininterrupta, em condições adequadas de higiene, de vacas sadias.
Embalagem de 1 l., envasado com material atóxico primário adequado para
condições previstas de armazenamento e que garanta a hermeticidade da
Lider
embalagem e produção apropriada contra contaminação. Com identificação do
produto, marca do fabricante, informações nutricionais, prazo de validade e
capacidade, número de registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimdo
de inspeção do sif, sisp ou sim.

159

25

Pacote

Uva passa - uva passa escura sem sementes, pacote de 200g contendo informação
Sma
nutricional, data de fabricação e validade e número de lote.

TOTAL GERAL R$

11.455,64

Ata de Registro de preços n. 390/2019, assinada em 16 de Maio de 2019 - TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS – EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 30.702.852/0001-91.
Valor Unitário Valor Total
Item
Quant.
Unid.
Descrição
Marca
R$
R$

41

42

43

54

530

130

729

1.560

TOTAL GERAL R$

Quilograma

Filé de tilápia, limpa, clara, sem pele, escamas, espinha e vísceras. Deverá
apresentar-se congelado, na temperatura de no máximo -8%c no momento do
recebimento pelas escolas, sem adição de conservantes ou aditivos. O produto
final não deve conter materiais estranhos à sua composição e deverá estar isento
de micro organismos capazes de constituir perigo a saúde do consumidor. Deve
estar livre de odores e sabores estranhos. Os produtos de origem animal devem C vale sif 3303
possuir o carimbo do serviço de inspeção federal (sif), serviço de inspeção do
paraná (sip), serviço de inspeção municipal (sim) e estar em conformidade com a
legislação sanitária vigente. Deve estar acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico, contendo 1 kg, com carimbo de inspeção e validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega

Quilograma

Lingüiça tipo calabresa - carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade.
Apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de toucinho e condimentos
naturais em proporções adequadas ao tipo calabrês submetida ao processo de
cura, embalada a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do
Coopavel sif 3887 7,98
consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade
do produto, número do registro no ministério da agricultura sif/sip e carimbo de
inspeção do sif. Deverá apresentar validade mínima de 20 dias a partir da data de
entrega. Embalagem de 01 kg.

1.037,40

Quilograma

Lingüiça toscana de primeira, pura de carne suína, água, sal, temperos,
conservadores nitrato de sódio (ins 251) e nitrito de sódio (ins 250), antioxidante
ácido ascórbico (ins 300), resfriada. Não contém glúten. Embalagem de 01 kg.
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação,
prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. A Coopavel sif 3887 8,65
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, quantidade do produto, número do registro no ministério da
agricultura sif/sip e carimbo de inspeção do sif. Deverá apresentar validade
mínima de 20 dias a partir da data de entrega.

6.305,85

Quilograma

Salsicha hot dog - produto preparado com carnes e condimentos, perfeitamente
triturados e misturados.
Características sensoriais: textura, cor, sabor e odor característicos. O produto
não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa ou partes flácidas ou de
consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Fonte de vitamina a,
ferro e zinco. Peso líquido unitário = 50g, sendo tolerada uma variação de até 5%
para mais ou para menos. Deve apresentar porcentagem de água ou gelo não Coopavel sif 3887 5,24
superior a 10% em peso. Embalagem: à vácuo, em saco de polietileno atóxico de
baixa densidade, resistente, transparente contendo 1 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,
quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura sif/sip e
carimbo de inspeção do sif. Deverá apresentar validade mínima de 20 dias a
partir da data de entrega.

8.174,40

23,90

12.667,00

28.184,65
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Ata de Registro de preços n. 391/2019, assinada em 16 de Maio de 2019 - TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 29.310.533/0001-51.
Valor Unitário Valor Total
Item
Quant.
Unid.
Descrição
Marca
R$
R$

33

34

1.524

2.450

Quilograma

Carne bovina, acém, em cubos - resfriada, abatida sob inspeção sanitária, sem
osso, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo,
máximo de 03% de aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. D’mille
Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica
flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o tipo do corte
da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação
municipal de arapongas).

11,70

17.830,80

Quilograma

Carne bovina, acém, moído - resfriada, abatida sob inspeção sanitária, sem osso,
contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, máximo
de 03% de aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. D’mille
Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica
flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o tipo do corte
da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação
municipal de arapongas).

10,95

26.827,50

12,60

7.308,00

13,95

13.671,00

Quilograma

Carne bovina, posta branca, em peça - resfriada, abatida sob inspeção sanitária,
sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo,
máximo de 03% de aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. D’mille
Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica
flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o tipo do corte
da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação
municipal de arapongas).

15,59

8.668,04

Unidade

Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 80% a 85%. Não deve conter em sua
composição gordura do tipo trans. Embalada em pote plástico resistente de 500g,
com proteção interna pós tampa, deverá constar o nome e marca do produto, data Coamo Família
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações
nutricionais. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.

3,26

6.044,04

2,75

742,50

35

580

Quilograma

36

980

Quilograma

37

45

556

1.854

Carne bovina. Coxão mole em tiras - resfriada, abatida sob inspeção sanitária,
sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo,
máximo de 03% de aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. D’mille
Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica
flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o tipo do corte
da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação
municipal de arapongas).
Carne bovina, coxão mole, em bife de 80g - resfriada, abatida sob inspeção
sanitária, sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem,
sem sebo, máximo de 03% de aponervose. A carne deve apresentar-se livre de
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. D’mille
Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica
flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o tipo do corte
da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação
municipal de arapongas).

59

270

Unidade

Amido de milho em pó, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matéria terrosa, de parasitas, sujidades e larvas.
Embalagem plástica de polietileno leitoso, resistente, hermeticamente fechado,
contendo no máximo 1 kg de produto e validade mínima de 12 meses a partir da D’mille
data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações
nutricionais.

70

200

Unidade

Cereal matinal laminado de milho adoçado pacote de 01 kg. Enriquecido com
vitaminas e sais minerais. Na embalagem deverá constar o nome e marca do
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de Alca foods
informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

8,35

1.670,00

73

270

Pacote

Chocolate em pó solúvel - para uso culinário, 50% de cacau, embalagem de
Apti
200g, contendo informação nutricional e prazo de validade na embalagem.

6,42

1.733,40

1,68

581,28

75

346

Pacote

Coco ralado - amêndoa de coco desidratado com 60% de teor mínimo de
gordura. Embalagem de 100g. Na embalagem deverá constar o nome e marca do
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de D’Mille
informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

80

17

Caixa

Doce de abóbora vermelha - caixa com 50 unidades, deverá constar o nome e
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela Bonn
de informações nutricionais.

16,38

278,46

81

75

Unidade

Erva doce, constituída de flores sãs, secas e limpas, aspecto de cor, cheiro e sabor
Catemar
próprios. Pacote de 10g. Contendo composição nutricional na embalagem.

0,72

54,00

89

17

Caixa

Fondant de leite - pacote com 50 unidades, constando o nome e marca do
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de Bonn
informações nutricionais.

9,70

164,90

99

200

Pacote

Macarrão tipo ave maria, elaborado com sêmola de trigo, enriquecido com ferro
e ácido fólico, corantes naturais: urucum e cúrcuma e ovos pasteurizados. Cor
característica, livre de odores, sabores e materiais estranhos. Embalagem plástica D’mille
atóxica composta de polipropileno e polietileno. Peso líquido de 500g. Validade
mínima de 11 meses a partir da data de entrega.

1,45

290,00

103

315

Unidade

Milho para canjica, branco, tipo 1. Contendo 80% de grãos inteiros preparado
com matérias primas sãs, limpas, isento de matérias terrosas, parasitos e detritos
D’mille
animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade, embalagem de 500g,
contendo informação nutricional.

1,79

563,85
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108

1.160

Unidade

Orégano, contendo informação nutricional na embalagem. Deverá ser constituído
por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha
Catemar
ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. - embalagem
contendo de 07 até 10g

0,72

835,20

114

132

Unidade

Pó para pudim com leite sabor morango. Na embalagem deverá constar o nome e
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade número de lote e tabela
de informações nutricionais. Pacote de 01 kg. Rendimento de 18,5g por porção Apti
de 200ml. Caloria aproximada de 240 kcal/porção.

7,50

990,00

115

160

Pacote

Queijo parmesão ralado. O produto não deve apresentar impurezas, sinal de
bolor, cheiro e sabor não característico do produto. Embalagem deve estar
Kejão
intacta, bem vedada contendo 100g do produto. Deve constar na embalagem data
de fabricação com no máximo 30 dias da data de entrega do produto.

3,15

504,00

116

1.364

Unidade

Refrigerante de guaraná gaseificado, com aroma natural de guaraná, não
alcoólico. Embalagem pet de 2 l, contendo informação nutricional, data de Conquista
fabricação e validade e número de lote.

3,00

4.092,00

122

24

Unidade

Achocolatado diet instantâneo, sem adição de açúcar embalagem de no mínimo
210g, contendo informação nutricional. Certificado pela anad. Prazo mínimo de Apti
validade de 06 meses a partir da data de entrega.

10,29

246,96

130

24

Unidade

Leite em pó desnatado instantâneo – fonte de vitaminas, embalagem de 300 g,
Polly
contendo informação nutricional

8,14

195,36

9,79

489,50

137

50

Quilograma

Carne de frango tipo file resfriado, sem osso. O produto deve ser manipulado em
condições higiênicas, sob inspeção sanitária, devendo ser resfriado e transportado
à temperatura de 6 a 10ºc. A carne de frango deve apresentar-se livre de parasitas
e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração. Embalagem: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica Pioneiro
flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1 kg, contendo o tipo de corte da
carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação municipal
de arapongas).

144

20

Unidade

Caldo de galinha - - caixa com 06 tabletes de 57g cada contendo informação
Apti
nutricional, data de fabricação e validade e número de lote.

0,99

19,80

148

120

Pacote

Coco ralado - amêndoa de coco desidratado com 60% de teor mínimo de
gordura. Embalagem de 500g. Na embalagem deverá constar o nome e marca do
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de D’mille
informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

7,35

882,00

153

60

Pacote

Frutas cristalizadas - em cubinhos, composta por mamão verde, mamão vermelho
e laranja da terra, pacote de 150g contendo informação nutricional, data de D’mille
fabricação e validade e número de lote.

2,45

147,00

156

60

Pacote

Chocolate granulado sabor chocolate - não podem estar quebradiços, devem ser
macios e a cor brilhante. Pacote de 500g, contendo informação nutricional, data Dona jurs
de fabricação e validade e número do lote.

5,38

322,80

TOTAL GERAL R$
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 16 de Agosto de 2019.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

95.152,39
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