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SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS  
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na 
Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna 
público: 
      1) REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis 
para o Programa Nacional de Alimentação Escolar em atendimento as unidades educacionais da rede municipal e 
ensino do Município de Francisco Beltrão, decorrente do Pregão eletrônico nº 92/2020 com vigência de 24 de agosto 
de 2020 a 23 de agosto de 2021 conforme segue: 

ATA SRP Nº 701/2020 
EMPRESA DETENTORA: A P OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS 
CNPJ Nº 05.919.156/0001-94 
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

001 2 74004 ACHOCOLATADO EM PÓ, instantâneo, solúvel,  obtido da mistura de cacau em 
pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou soro, enriquecido com, no 
mínimo 10 (dez) vitaminas, com granulação extrafina isento de soja ou farinha, 
sujidade e materiais estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 3%, a 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem de 1 kg em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro.  

APTI K 5.000,00 5,17 

001 20 74023 CAFÉ EM PÓ, torrado e moído homogêneo, puro, extra forte,  com certificado de 
pureza ABIC, certificação ISO 9001, aprovado e recomendado quanto a sua 
qualidade e características laboratoriais, preparado com matérias primas sãs, 
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e de detritos animais e/ou vegetais. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem primária laminada, fechada a vácuo, contendo 500 gramas  

IGUAÇU PCT 3.500,00 6,89 

001 29 74032 DOCE DE FRUTAS, polpa de fruta, açúcar, xarope de glicose,  acidulante láctico e 
conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio. Nos sabores abóbora, figo, 
banana, uva, O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem em pote de polietileno atóxico, resistente, contendo 
1kg.  

DIFRUTI PT 2.500,00 4,89 

001 36 74039 FARINHA DE TRIGO, especial, tipo 1 enriquecida com ferro e  acido fólico. Com 
aspecto em pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprio 
do produto. Produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado e sãos. Produto 
livre de sujidades, parasitas e larvas. Não podendo ser úmido, fermentado ou 
rançoso. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data 
de entrega. Embalagem em saco de papel resistente, contendo 5 kg.   

GARDENIA PCT 1.200,00 9,99 

ATA SRP Nº 702/2020 
EMPRESA DETENTORA: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP 
CNPJ Nº 05.862.721/0001-24 
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

001 3 74005 ACHOCOLATADO DIET EM PÓ, sem adição de açúcar, cacau em pó, mineral,  
maltodrextina, vitaminas, emulsificantes, lecitina de soja, antioxidante, ácido 
arcórbico e aromatizante.  A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 

APTI UN 30,00 7,80 
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identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro, com 200 gramas.  

001 9 74011 AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho.  Deve ser fabricado a 
partir de matérias primas sãs, limpas e isentas de matérias terrosas e parasitas. Não 
deverá apresentar resíduo ou impurezas, bolor ou cheiro não característico, não 
podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão 
produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro, com 1kg.  

NUTRINGA K 1.000,00 2,65 

001 13 74016 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE, de primeira qualidade,  o 
biscoito deverá estar em perfeito estado de conservação e de características 
organolépticas normais, não podendo apresentar biscoitos quebradiços, tolerância 
máxima de 5%. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto e número do registro, contendo entre 200 
gramas e 1kg.  

RENATA K 3.500,00 8,75 

001 18 74021 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, de primeira qualidade,  o 
biscoito deverá estar em perfeito estado de conservação e de características 
organolépticas normais, não podendo apresentar biscoitos quebradiços, tolerância 
máxima de 5%. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto e número do registro, contendo entre 200 
gramas e 1kg.  

RACINE K 3.500,00 6,30 

001 24 74027 CANJICA BRANCA, tipo 1, contendo no mínimo 80% de grãos inteiros preparados 
com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e detritos 
animais ou vegetais, com no máximo de 15% de umidade. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro, com 500 gramas.  

AMAFIL PCT 1.000,00 1,65 

001 25 74028 CANJIQUINHA DE MILHO AMARELA (quirera),  fabricada a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas, larvas e outros, deverá 
estar em perfeito estado de conservação. Não deverá apresentar resíduos, 
impurezas e bolor e/ou cheiro não característico. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do 
registro, com 500 gramas.  

SILOTI PCT 8.000,00 1,00 

001 50 74054 LENTILHA, tipo 1, de primeira qualidade, grãos inteiros e sãos,  aspecto brilhoso, 
liso, constituído de no mínimo 90 a 98% de grãos inteiros, íntegros, limpos e secos, 
isento de material terroso, sujidades, pedras, fungos ou parasitas, mofo, carunchos, 
insetos mortos ou vivos ou qualquer outro tipo de praga, e não deverá conter 
mistura de outras variedades e espécies. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico 
contendo 500 gramas.  

SABOR VERDE PCT 2.800,00 4,83 

001 51 74055 MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, de primeira qualidade.  Cor 
amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial e ovos, isento de 
qualquer substância estranha ou nociva. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico 
contendo 500 gramas.   

NINFA PCT 4.500,00 1,93 

ATA SRP Nº 703/2020 
EMPRESA DETENTORA: CLAUDIO AGOSTINETTO - EPP 
CNPJ Nº 73.751.257/0001-59 
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

001 5 74007 AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, branco, de primeira qualidade, origem vegetal,  
contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana-de-açúcar, livre de fermentação, 
isento de matéria terrosa, parasitos, detritos de qualquer origem. Aparência, 

ALTO 
ALEGRE 

PCT 5.000,00 10,10 
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coloração uniforme e cheiros próprios de açúcar, não deverá empedrar. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro, com 5kg.  

001 6 74008 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, 100% só stevia.   Ingredientes: água, 
edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes: benzoato de sódio e 
sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. semaspartame, sem ciclamato, sem 
sacarina, sem acesulfame-k. O produto deverá apresentar validade mínima de 1 ano 
a partir da data de entrega. Embalagem de 80 ml.  

LOWÇUCAR UN 6,00 13,49 

001 7 74009 ÁGUA DE COCO, pronto para beber, sem adoçante, contendo dados de 
identificação, procedência, informação nutricional e data de validade. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem tetra pak contendo 200ml.  

SOCOCO UN 200,00 1,47 

001 10 74012 ARROZ AGULINHA, fragmento de arroz, polido, classe quebrado,  tipo único.  O 
produto não deve apresentar mofo, nem substâncias nocivas. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro, com 5kg.  

MENININHA PCT 100,00 13,48 

001 11 74013 ARROZ INTEGRAL, longo, fino, tipo 1 integral.  O produto não deve apresentar 
mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). 
O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro, com 1kg.  

DALON PCT 50,00 3,51 

001 12 74015 ARROZ SUBGRUPO POLIDO, branco, longo fino, de primeira qualidade  
constituído de no mínimo 90% de grãos inteiros, isento de matéria terrosa, parasitas 
ou detritos. O produto não deve apresentar mofo, nem substâncias nocivas. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro, com 5kg.  

DALON PCT 1.500,00 13,98 

001 32 74035 EXTRATO DE TOMATE, concentrado, produto resultante da concentração  da 
polpa de tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros e 
selecionados sem pele sem sementes e corantes artificiais, produto sem alterações 
de cor, aroma ou sabor, livre de fermentação, mofos ou bolores de qualquer tipo, 
sem qualquer tipo de sujidade que possa diminuir a qualidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem de flandres, com verniz sanitário, recravadas, intacta, limpa, sem 
ferrugem e sem partes amassadas, sem estufamentos, sem vazamento, corrosão 
interna e outras alterações contendo 340 gr.  

BONARE LAT
A 

7.000,00 1,94 

001 38 74041 FARINHA DE TAPIOCA hidratada, contendo fécula de mandioca, água,  
antioxidante e conservador, sem sódio. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo 500g.  

ZAELI PCT 40,00 3,55 

001 41 74045 FOLHAS DE SÁLVIA, sem adição de corantes, aromatizantes, conservantes  e 
outros aditivos alimentares. Embalagem transparente atóxica de 20 g com 
rotulagem adequada.  

INCAS PCT 250,00 1,18 

001 42 74046 GELEIA DIET, produto sem adição de açúcar contendo no mínimo os  seguintes 
ingredientes: polpa de fruta, pectina, acidulante e conservador. Sabor uva ou 
morango. O produto deverá estar em conformidade com as leis vigentes. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico, pote com tampa rosqueável, contendo 250 
gramas.  

VITÃO PT 10,00 10,79 

001 47 74051 LEITE DE SOJA, alimento de soja sem sabor,  elaborado com proteína isolada de 
soja ou extrato de soja, suplementado com cálcio, vitaminas e minerais, podendo ser 
utilizado em casos de intolerância à lactose ou alergia à proteína de leite de vaca. 
Isento de lactose, sacarose e glúten. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 120 dias a partir da data de entrega. Embalagem primária: caixa tetra pack longa 
vida, atóxica e resistente contendo 1 litro. Rotulado de acordo com a legislação 

PURITY L 1.000,00 3,99 
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vigente.  

001 49 74053 LEITE ZERO LACTOSE, UHT, semidesnatado para dietas com restrições  a lactose 
– zero lactose, limpa e intacta, com inspeção municipal, estadual ou federal. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem primária: caixa tetra pack longa vida, atóxica e resistente contendo 1 
litro. Rotulado de acordo com a legislação vigente.  

PIRACANJUB
A 

L 1.500,00 3,85 

001 52 74056 MACARRÃO COM OVOS TIPO NINHO (CABELO DE ANJO), de primeira 
qualidade.  Cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial e 
ovos, isento de qualquer substância estranha ou nociva. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo 500 gramas.  

LE SORELLE PCT 2.500,00 2,68 

001 57 74061 MACARRÃO TIPO CONCHINHA de primeira qualidade,  composto de farinha 
de trigo e sêmola de trigo, isento de qualquer substância estranha ou nociva. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo 500 gramas.  

LE SORELLE PCT 800,00 2,09 

001 61 74065 MINGAU DE ARROZ, complemento alimentar em pó a base de arroz,  composto 
de farinha de arroz, açúcar, amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de 
sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas C, D, E, A, B1, B6, 
ácido fólico, niacina, áciodopantotênico; aromatizante vanilina. Tipo mucilon arroz 
ou similar de igual ou superior qualidade. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem de flandres, contendo 
400 gramas.  

NESTLE LAT
A 

60,00 8,79 

001 62 74066 MINGAU DE MILHO, complemento alimentar em pó a base de milho, composto de 
milho pré-cozido, açúcar, amido, ácido fólico, sais minerais (carbonato de cálcio, 
fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas C, D, E, A, 
B1, B6, ácido fólico, niacina, áciodopantotênico; aromatizante vanilina. Tipo 
mucilon milho ou similar de igual ou superior qualidade. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem de 
flandres, contendo 400 gramas.  

NESTLE LAT
A 

60,00 9,25 

001 66 74070 PÓ PARA GELATINA DIET, sem adição de açúcar, para dietas de ingestão  
controlada de açúcares sabores variados. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico 
contendo 12 gramas.  

APTI UN 30,00 1,68 

001 69 74073 SAGU, de fécula de mandioca, com coloração e outras características  
organolépticas próprias do produto, sem apresentar mofos ou outros fatores que 
alterem a qualidade. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro, 
com 500 gramas.  

PRATA PCT 3.000,00 2,23 

001 72 74076 VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO, ácido acético obtido mediante a  
fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de 
matérias agrícolas com acidez de 4,0%. Isento de corantes artificiais, ácidos 
orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de 
animais e vegetais. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem em polipropileno contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto e número do registro, com 750 ml.  

CHEMIM UN 3.500,00 1,19 

001 74 74079 IOGURTE DIET (isento de açúcar), nos sabores morango ou coco. Deverá ser 
transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas 
corretas e adequadas (10ºc ou de acordo com o fabricante). O produto deverá 
apresentar validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno leitoso atóxico contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade 
do produto e número do registro no Serviço de Inspeção, com 140 a 170 gramas. 
Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos  

DANONE UN 90,00 2,48 

001 75 74080 IOGURTE ZERO LACTOSE, nos sabores morango ou coco, composto por leite  
semidesnatado, açúcar, preparado de morango ou coco, enzima lactase e fermento 
lácteo. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e 
temperaturas corretas e adequadas (10ºc ou de acordo com o fabricante). O produto 
deverá apresentar validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno leitoso atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 

UNIBABY UN 2.600,00 2,30 
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validade, quantidade do produto e número do registro no Serviço de Inspeção, com 
140 a 170 gramas. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos  

001 77 74083 REQUEIJÃO CREMOSO composto por leite pasteurizado, água,  creme de leite, 
cultura microbiana apropriada, sal fundente (polifosfato de sódio) e conservantes 
permitidos por lei. Fabricado com matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria 
terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. O produto final deve 
apresentar consistência cremosa, textura uniforme, coloração esbranquiçada, odor 
suave e sabor característico. Deverá ser transportado em carros fechados 
refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas e adequadas (10ºc ou de 
acordo com o fabricante). O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias 
a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno leitoso atóxico (copo 
plástico) contendo externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto, 
com 220 gramas. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos.  

UNIBABY UN 1.500,00 3,89 

001 81 74088 PÃO DE HOT DOG DE 30GR, com crescimento, consistência e coloração  
adequada. O produto deverá apresentar validade máxima de 3 dias a partir da data 
de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos.  

PANIFICADO
RA 

BONKOSKI 

K 4.000,00 9,79 

001 83 74091 CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM), de segunda, com cor e odor característicos, 
limpas, suas condições deverão estar de acordo com as normal do RIISPOA e 
ANVISA, tendo inspeção do SIM, SIP ou SIF, não possuir as características PSE e 
DFD. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e 
temperaturas adequadas. O produto deverá apresentar validade máxima de 30 dias 
a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data de validade, entre 1 e 2 kg. Produto 
sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos.  

MIOLAR K 5.000,00 12,69 

001 84 74093 CARNE DE FRANGO (PEITO SEM OSSO), com cor e odor característicos,  limpas, 
suas condições deverão estar de acordo com as normal do RIISPOA e ANVISA, 
tendo inspeção do SIM, SIP ou SIF, não possuir as características PSE e DFD. Deverá 
ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas 
adequadas. O produto deverá apresentar validade máxima de 30 dias a partir da 
data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, o local de origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade, em embalagens de 1 kg. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos.   

COPACOL K 4.000,00 9,39 

001 85 74094 CARNE DE FRANGO (FILÉ SASSAMI com cor e odor característicos, limpas,  suas 
condições deverão estar de acordo com as normal do RIISPOA e ANVISA, tendo 
inspeção do SIM, SIP ou SIF, não possuir as características PSE e DFD. Deverá ser 
transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas 
adequadas. O produto deverá apresentar validade máxima de 30 dias a partir da 
data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, o local de origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade, em embalagens de 1 kg. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos.  

COPACOL K 2.000,00 10,34 

001 86 74095 CARNE SUÍNA (LOMBO), sem osso e sem pele, com pouca gordura (camada 
inferior a 0,5 cm) picada em cubos de aproximadamente 5 cm, com cor e odor 
característicos, limpas, suas condições deverão estar de acordo com as normal do 
RIISPOA e ANVISA, tendo inspeção do SIM, SIP ou SIF, não possuir as 
características PSE e DFD. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, 
em embalagens e temperaturas adequadas. O produto deverá apresentar validade 
máxima de 30 dias a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico 
contendo externamente os dados de identificação e procedência, o local de origem 
do produto, peso, data de embalagem e data de validade, entre 1 e 2 kg. Produto 
sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos.   

MIOLAR K 5.000,00 11,99 

001 87 74096 SALSICHA TIPO HOTDOG, resfriada, de 1ª qualidade, com odor,  sabor e cor 
característico, composta por carne de frango e bovina, carne mecanicamente 
separada de aves, pele de frango, proteína texturizada de soja, xarope de glicose, 
lactato de sódio, água, regulador de acidez, sal, fécula de mandioca, açúcar, 
especiarias, polifosfato de sódio, estabilizantes, conservantes, antioxidantes e 

NAT K 1.100,00 6,30 
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corantes. Suas condições deverão estar de acordo com as normal do RIISPOA e 
ANVISA, tendo inspeção do SIM, SIP ou SIF, não possuir as características PSE e 
DFD. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e 
temperaturas adequadas. O produto deverá apresentar validade máxima de 30 dias 
a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data de validade, com 1 kg. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos.   

002 1 74014 ARROZ PARBOILIZADO, tipo 1, longo, de primeira qualidade constituído  de no 
mínimo 90% de grãos inteiros, isento de matéria terrosa, parasitas ou detritos. O 
produto não deve apresentar mofo, nem substâncias nocivas. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro, com 5kg.  

TIO LORO PCT 4.500,00 14,07 

002 2 74042 FEIJÃO PRETO, tipo 1, safra nova, grãos inteiros e sãos,  aspecto brilhoso, liso, 
constituído de 90 a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a 
variedade correspondente, de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e 
secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos de animais ou vegetais, isento de 
pedaços de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, machucados, mofados, 
carunchados e descoloridos ou de qualquer característica que prejudique sua 
aparência e qualidade. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro, 
com 1kg.  

REI DA MESA PCT 11.250,00 4,87 

002 3 74077 BEBIDA LÁCTEA LÍQUIDA PASTEURIZADA, com polpa de fruta sabor morango  
e coco (alternando o sabor semanalmente conforme solicitação da secretaria de 
educação), contendo em sua composição leite integral, soro de leite, açúcar, 
preparado de frutas, espessante, amido modificado, gelatina e culturas lácteas. 
Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e 
temperaturas corretas e adequadas (10ºc ou de acordo com o fabricante). O produto 
deverá apresentar validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno leitoso atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro no Serviço de Inspeção, com 
900 gramas. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos  

IMAGEM UN 50.000,00 2,65 

002 4 74081 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, o produto deve ser homogeneizado com teor 
de gordura no máximo de 3,5 gramas/100ml de leite em embalagem em polietileno 
leitoso, limpa e intacta. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, 
em embalagens e temperaturas corretas e adequadas (10ºc ou de acordo com o 
fabricante). O produto deverá apresentar validade mínima de 5 dias a partir da data 
de entrega. Embalagem em polietileno leitoso atóxico contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto e número do registro no Serviço de Inspeção, 
com 1 litro. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos.  

CAPEG L 100.000,00 2,75 

002 6 74090 CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM, PALETA),  cortada em cubos de 
aproximadamente 5 cm, com cor e odor característicos, limpas, suas condições 
deverão estar de acordo com as normal do RIISPOA e ANVISA, tendo inspeção do 
SIM, SIP ou SIF, não possuir as características PSE e DFD. Deverá ser transportado 
em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas adequadas. O 
produto deverá apresentar validade máxima de 30 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, o local de origem do produto, peso, data de embalagem 
e data de validade, entre 1 e 2 kg. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos.   

MIOLAR K 3.750,00 15,00 

002 7 74092 CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE-COXA), sem porção dorsal, com cor e odor 
característicos, limpas, suas condições deverão estar de acordo com as normal do 
RIISPOA e ANVISA, tendo inspeção do SIM, SIP ou SIF, não possuir as 
características PSE e DFD. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, 
em embalagens e temperaturas adequadas. O produto deverá apresentar validade 
máxima de 30 dias a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico 

COPACOL K 35.000,00 6,49 
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contendo externamente os dados de identificação e procedência, o local de origem 
do produto, peso, data de embalagem e data de validade, com peso mínimo por 
unidade de 300 gramas, em embalagens de 1 kg. Produto sujeito à verificação no ato 
da entrega aos procedimentos administrativos.   

002 8 74097 OVOS DE GALINHA, BRANCO OU VERMELHO, de granja, novo, grande,  
selecionados com cascas limpas isento de sujidades fungos e substâncias tóxicas, 
não deve apresentar rachaduras e/ou trincas na casca. Suas condições deverão estar 
de acordo com as normal do RIISPOA e ANVISA, tendo inspeção do SIM, SIP ou 
SIF, não possuir as características PSE e DFD. Deverá ser transportado em carros 
fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas adequadas. O produto 
deverá apresentar validade máxima de 15 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, o local de origem do produto, peso, data de embalagem 
e data de validade, pesando no mínimo 55 gr por unidade. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos.  

CARMINATTI DZ 15.000,00 4,49 

003 1 74014 ARROZ PARBOILIZADO, tipo 1, longo, de primeira qualidade constituído  de no 
mínimo 90% de grãos inteiros, isento de matéria terrosa, parasitas ou detritos. O 
produto não deve apresentar mofo, nem substâncias nocivas. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro, com 5kg.  

TIO LORO PCT 1.500,00 14,07 

003 2 74042 FEIJÃO PRETO, tipo 1, safra nova, grãos inteiros e sãos,  aspecto brilhoso, liso, 
constituído de 90 a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a 
variedade correspondente, de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e 
secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos de animais ou vegetais, isento de 
pedaços de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, machucados, mofados, 
carunchados e descoloridos ou de qualquer característica que prejudique sua 
aparência e qualidade. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro, 
com 1kg.  

REI DA MESA PCT 3.750,00 4,87 

003 3 74077 BEBIDA LÁCTEA LÍQUIDA PASTEURIZADA, com polpa de fruta sabor morango  
e coco (alternando o sabor semanalmente conforme solicitação da secretaria de 
educação), contendo em sua composição leite integral, soro de leite, açúcar, 
preparado de frutas, espessante, amido modificado, gelatina e culturas lácteas. 
Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e 
temperaturas corretas e adequadas (10ºc ou de acordo com o fabricante). O produto 
deverá apresentar validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno leitoso atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro no Serviço de Inspeção, com 
900 gramas. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos  

IMAGEM UN 10.000,00 2,65 

003 4 74081 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, o produto deve ser homogeneizado com teor 
de gordura no máximo de 3,5 gramas/100ml de leite em embalagem em polietileno 
leitoso, limpa e intacta. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, 
em embalagens e temperaturas corretas e adequadas (10ºc ou de acordo com o 
fabricante). O produto deverá apresentar validade mínima de 5 dias a partir da data 
de entrega. Embalagem em polietileno leitoso atóxico contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto e número do registro no Serviço de Inspeção, 
com 1 litro. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos.  

CAPEG L 10.000,00 2,75 

003 6 74090 CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM, PALETA),  cortada em cubos de 
aproximadamente 5 cm, com cor e odor característicos, limpas, suas condições 
deverão estar de acordo com as normal do RIISPOA e ANVISA, tendo inspeção do 
SIM, SIP ou SIF, não possuir as características PSE e DFD. Deverá ser transportado 
em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas adequadas. O 
produto deverá apresentar validade máxima de 30 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, o local de origem do produto, peso, data de embalagem 
e data de validade, entre 1 e 2 kg. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 

MIOLAR K 1.250,00 15,00 
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procedimentos administrativos.   

003 7 74092 CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE-COXA), sem porção dorsal, com cor e odor 
característicos, limpas, suas condições deverão estar de acordo com as normal do 
RIISPOA e ANVISA, tendo inspeção do SIM, SIP ou SIF, não possuir as 
características PSE e DFD. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, 
em embalagens e temperaturas adequadas. O produto deverá apresentar validade 
máxima de 30 dias a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico 
contendo externamente os dados de identificação e procedência, o local de origem 
do produto, peso, data de embalagem e data de validade, com peso mínimo por 
unidade de 300 gramas, em embalagens de 1 kg. Produto sujeito à verificação no ato 
da entrega aos procedimentos administrativos.   

COPACOL K 5.000,00 6,49 

003 8 74097 OVOS DE GALINHA, BRANCO OU VERMELHO, de granja, novo, grande,  
selecionados com cascas limpas isento de sujidades fungos e substâncias tóxicas, 
não deve apresentar rachaduras e/ou trincas na casca. Suas condições deverão estar 
de acordo com as normal do RIISPOA e ANVISA, tendo inspeção do SIM, SIP ou 
SIF, não possuir as características PSE e DFD. Deverá ser transportado em carros 
fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas adequadas. O produto 
deverá apresentar validade máxima de 15 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, o local de origem do produto, peso, data de embalagem 
e data de validade, pesando no mínimo 55 gr por unidade. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos.  

CARMINATTI DZ 5.000,00 4,49 

ATA SRP Nº 704/2020 
EMPRESA DETENTORA: COM SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 
CNPJ Nº 18.472.579/0001-50 
Lote  

Item 
Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

001 43 74047 LEITE CONDENSADO, composto de leite, açúcar e lactose, de consistência cremosa 
e textura homogênea. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem em 
caixa cartonada, contendo 395 gramas.  

MOCOCA/NE
NÊ 

UN 300,00 3,09 

001 55 74059 MACARRÃO TIPO GRAVATA, de primeira qualidade,  composto de farinha de 
trigo e sêmola de trigo, isento de qualquer substância estranha ou nociva. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo 500 gramas.  

GALO PCT 1.500,00 3,26 

001 60 74064 MILHO VERDE em conserva, sem alterações de cor, aroma ou sabor,  livre de 
fermentação, mofos ou bolores de qualquer tipo. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem de flandres, 
com verniz sanitário, recravadas, intacta, limpa, sem ferrugem e sem partes 
amassadas, sem estufamentos, sem vazamento, corrosão interna e outras alterações, 
contendo 200 gramas.  

PREDILECTA/
BONARE 

LAT
A 

3.500,00 1,77 

001 68 74072 POLVILHO AZEDO, branco, composto por fécula de mandioca,  de primeira 
qualidade, sem sujidades, parasitas e larvas. A embalagem deverá O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro, com 500 gramas.  

PRATA PCT 50,00 2,18 

ATA SRP Nº 705/2020 
EMPRESA DETENTORA: CORDEIRO LICITAÇÕES LTDA 
CNPJ Nº 37.196.858/0001-83 
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

001 39 74043 FERMENTO QUIMICO EM PÓ, de primeira qualidade,  produto formado de 
substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz 
desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, 
amidos ou féculas. Ingredientes: bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e 
fosfato monocálcico. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico, pote com tampa 
rosqueável, contendo 250 gramas.  

APTI PT 1.100,00 3,80 
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001 44 74048 LEITE CONDENSADO ZERO LACTOSE, composto por leite integral, açúcar e 
enzima lactase. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem 
em caixa cartonada, contendo 395 gramas.  

FRIMESA UN 45,00 4,50 

001 45 74049 LEITE CONDENSADO DIET, composto por leite integral; edulcorantes  sorbitol 
(ins 420) e sucralose (ins 955); estabilizantes pectina cítrica (ins 440) e citrato de 
sódio (ins 331iii); regulador de acidez bicarbonato de sódio (ins 500ii); 
conservante sorbato de potássio (ins 202). Não contém glúten. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número 
do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem em lata, contendo 395 gramas.  

LOWÇUCAR UN 5,00 18,10 

ATA SRP Nº 706/2020 
EMPRESA DETENTORA: ELIANE DE OLIVEIRA 
CNPJ Nº 08.053.474/0001-03 
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

001 1 74003 AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, puro, isento de amido, limpo.  Embalagem 
transparente atóxica de 50 g com rotulagem adequada.  

LINEA 
VERDE 

PCT 350,00 1,23 

001 8 74010 ALECRIM, desidratado sem adição de corantes, aromatizantes,  conservantes e 
outros aditivos alimentares. Embalagem transparente atóxica de 20 g com 
rotulagem adequada.  

LINEA 
VERDE 

PCT 200,00 0,89 

001 21 74024 CAMOMILA (CHA), flores de camomila sem adição de corantes,  aromatizantes, 
conservantes e outros aditivos alimentares Embalagem transparente atóxica de 20 
g com rotulagem adequada.  

LINEA 
VERDE 

PCT 800,00 1,08 

001 22 74025 CANELA EM PÓ pura (condimento), não deverá conter umidade,  odor 
desagradável, bolor e sujidades. Embalagem transparente atóxica de 30 g com 
rotulagem adequada.  

LINEA 
VERDE 

PCT 200,00 0,93 

001 23 74026 CANELA EM RAMA (condimento) não deverá conter umidade,  odor 
desagradável, bolor e sujidades. Embalagem transparente atóxica de 10 g com 
rotulagem adequada.  

LINEA 
VERDE 

PCT 400,00 0,88 

001 26 74029 CEREAL DE MILHO EM FLOCOS, com ferro, sabor natural, açucarado,  
crocante e sem apresentação de mofos ou outras características que alterem o 
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto e número do registro, com 2 kg.  

GOLD 
FLAKES 

PCT 4.000,00 17,62 

001 63 74067 NOZ MOSCADA, (condimento) sem adição de corantes, aromatizantes,  
conservantes e outros aditivos alimentares. Embalagem transparente atóxica 
contendo 2 unidades com rotulagem adequada.  

LINEA 
VERDE 

PCT 300,00 0,99 

001 65 74069 ORÉGANO desidratado, sem adição de corantes, aromatizantes,  conservantes e 
outros aditivos alimentares. Embalagem transparente atóxica de 20 g com 
rotulagem adequada.  

LINEA 
VERDE 

PCT 1.000,00 0,88 

001 71 74075 TRIGO PARA KIBE, de primeira qualidade, cor, sabor e aroma  característicos 
do produto.  O produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir 
da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto e número do registro, com 500 gramas.  

LINEA 
VERDE 

PCT 300,00 2,48 

ATA SRP Nº 707/2020 
EMPRESA DETENTORA: EMPORIO REALLE LTDA 
CNPJ Nº 14.186.229/0001-77 
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

001 16 74019 BISCOITO DOCE INTEGRAL, de primeira qualidade, o biscoito deverá estar em 
perfeito estado de conservação e de características organolépticas normais, não 
podendo apresentar biscoitos quebradiços, tolerância máxima de 5%. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 

MARILAN K 1.000,00 10,86 
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identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro, contendo entre 200 
gramas e 1kg.  

001 37 74040 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, fina, de 1ª qualidade, com no mínimo 6g  de 
fibra alimentar em 50g do produto seco. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Embalagem em saco de papel 
resistente, contendo 1 kg.  

ORQUIDEA PCT 500,00 3,19 

001 56 74060 MACARRÃO TIPO PARAFUSO, de primeira qualidade,  composto de farinha 
de trigo e sêmola de trigo, isento de qualquer substância estranha ou nociva. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 500 gramas.  

DIANA PCT 1.500,00 1,99 

ATA SRP Nº 708/2020 
EMPRESA DETENTORA: FMB INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA 
CNPJ Nº 26.389.014/0001-32 
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

001 28 74031 COCO RALADO, desidratado, puro, sem adição de açúcar.  O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem 
em polietileno atóxico contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro, com 100 gr.  

ADELCOCO PCT 1.000,00 1,99 

001 34 74037 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, fabricada a partir de matérias primas 
sãs limpas. Produto livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos de 
animais e vegetais. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico/ papel contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro, 
com 500g.  

PINDUCA PCT 1.800,00 2,20 

001 58 74062 MARGARINA com sal, de primeira qualidade, com 80% de lipídios,  
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar 
isentos de ranço e de outras características indesejáveis. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem 
em potes de polipropileno atóxico resistente com lacre de papel aluminizado 
entre a tampa e o pote, contendo 500 gramas.  

CLAYBOM PT 5.600,00 3,89 

001 70 74074 SAL REFINADO, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos.  No 
mínimo 58,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo não tóxico de 
no mínimo 10mg e no máximo 15mg de iodo por kg, isento de umidade, aspecto 
uniforme cor característica, cheiro e sabor próprios, ausência de sujidades. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro, com 1 kg.  

5 ESTRELAS PCT 4.000,00 0,78 

001 78 74084 PÃO DE LEITE FATIADO, composto de farinha trigo, açúcar,  gordura vegetal, 
leite em pó, sal, reforçador, agua, fermento biológico e antimofo, tipo sanduíche, 
com superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça, miolo consistente e macio, 
contendo em média 22 fatias. O produto deverá apresentar validade máxima de 5 
dias a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto, com 500 gramas. 
Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos.   

FMB K 5.000,00 9,14 

001 79 74086 PÃO INTEGRAL FATIADO, composto de no mínimo 50% farinha de trigo  
integral e/ou fibra de trigo e/ou farelo de trigo. O produto deverá apresentar 
validade máxima de 3 dias a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico contendo externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto, com 500 gramas. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos.   

FMB K 800,00 9,20 

002 5 74085 PAO FRANCES DE 50 GRAMAS, com consistência e crescimento adequado,  
com casca levemente crocante e miolo com textura macia e elástica. O produto 
deverá apresentar validade máxima de 3 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 

FMB K 20.000,00 6,99 
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identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto, com 25 a 50 unidades. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos.   

003 5 74085 PAO FRANCES DE 50 GRAMAS, com consistência e crescimento adequado,  
com casca levemente crocante e miolo com textura macia e elástica. O produto 
deverá apresentar validade máxima de 3 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto, com 25 a 50 unidades. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos.   

FMB K 2.000,00 6,99 

ATA SRP Nº 709/2020 
EMPRESA DETENTORA: KATIELI MINUSCULI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 
CNPJ Nº 35.784/995/0001-03 
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

002 9 74098 POLPA NATURAL DE FRUTAS, congelada, nos sabores abacaxi, morango,  
laranja e uva (25% cada sabor), sem adição de conservantes e aditivos 
alimentares, não fermentada, não concentrada, processada de acordo com as 
normas do Ministério da Agricultura, será rejeitada a embalagem com defeitos 
que exponha o alimento a contaminação e/ou deterioração. Deverá ser 
transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas 
adequadas. O produto deverá apresentar validade máxima de 90 dias a partir da 
data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, o local de origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade, sendo 10 pacotes de polietileno de 100 gramas 
acondicionadas em um pacote de 01 kg. Produto sujeito à verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos.  

ALI 
ALIMENTOS 

PCT 70.000,00 0,92 

003 9 74098 POLPA NATURAL DE FRUTAS, congelada, nos sabores abacaxi, morango,  
laranja e uva (25% cada sabor), sem adição de conservantes e aditivos 
alimentares, não fermentada, não concentrada, processada de acordo com as 
normas do Ministério da Agricultura, será rejeitada a embalagem com defeitos 
que exponha o alimento a contaminação e/ou deterioração. Deverá ser 
transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas 
adequadas. O produto deverá apresentar validade máxima de 90 dias a partir da 
data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, o local de origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade, sendo 10 pacotes de polietileno de 100 gramas 
acondicionadas em um pacote de 01 kg. Produto sujeito à verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos.  

ALI 
ALIMENTOS 

PCT 20.000,00 0,92 

ATA SRP Nº 710/2020 
EMPRESA DETENTORA: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA -ME 
CNPJ Nº 24.411.938/0001-62 
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

001 27 74030 CHA MATE, produto obtido através de secagem das folhas e  talos da erva 
mate. Nos sabores, natural, maçã com canela, pêssego,  O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem 
em caixa de papel, contendo 25 saquinhos.  

CHILENO CX 4.000,00 1,69 

001 35 74038 FARINHA DE MILHO, fubá amarelo, composição básica: milho amarelo,  
enriquecido com ferro e ácido fólico, fabricada a partir de matérias primas sãs e 
limpas. Produto livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos de animais e 
vegetais, odores estranhos, bolor e umidade. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Embalagem em 
polietileno atóxico contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro, com 500g.  

DUBOM PCT 7.000,00 1,18 

001 53 74057 MACARRÃO DE ARROZ, sem glúten, sem lactose.  O produto deverá estar em 
conformidade com as leis especificas vigentes, isento de qualquer substância 
estranha ou nociva. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 500 
gramas.  

URBANO PCT 100,00 2,90 
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 59 74063 MARGARINA SEM LACTOSE, com sal, composta por água, óleo de soja,  
gordura vegetal, sal (cloreto de sódio), cloreto de potássio, leite em pó integral 
sem lactose, vitamina A, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e 
ésteres de poliglicerol de ácido ricinoléico, conservadores benzoato de sódio e 
sorbato de potássio, aromatizante aroma idêntico ao natural e aroma natural, 
acidulante: ácido cítrico, antioxidante edta cálcio dissódico, tbhq e bht, corante 
beta caroteno. Não contém glúten. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem em potes de polipropileno 
atóxico resistente com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote, 
contendo 500 gramas.   

QUALY PT 280,00 6,00 

ATA SRP Nº 711/2020 
EMPRESA DETENTORA: OTI INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 
CNPJ Nº 27.178.567/0001-09 
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

001 14 74017 BISCOITO SABOR LEITE, de primeira qualidade, o biscoito deverá estar  em 
perfeito estado de conservação e de características organolépticas normais, não 
podendo apresentar biscoitos quebradiços, tolerância máxima de 5%. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro, contendo entre 200 
gramas e 1kg.  

KARINA K 4.000,00 5,97 

001 19 74022 BISCOITO TIPO ROSCA DE CALDA de primeira qualidade, o biscoito deverá  
estar em perfeito estado de conservação e de características organolépticas 
normais, não podendo apresentar biscoitos quebradiços, tolerância máxima de 
5%. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro, contendo entre 200 
gramas e 1kg.  

KARINA K 4.500,00 6,69 

ATA SRP Nº 712/2020 
EMPRESA DETENTORA: POLO REPRESENTAÇÕES LTDA 
CNPJ Nº 14.313.995/0001-55 
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

001 15 74018 BISCOITO CRACKER INTEGRAL SALGADO, de primeira qualidade,  o 
biscoito deverá estar em perfeito estado de conservação e de características 
organolépticas normais, não podendo apresentar biscoitos quebradiços, 
tolerância máxima de 5%. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro, 
contendo entre 200 gramas e 1kg.  

CASAREDO K 1.000,00 9,60 

001 17 74020 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA SEM LACTOSE,  de primeira qualidade, o 
biscoito deverá estar em perfeito estado de conservação e de características 
organolépticas normais, não podendo apresentar biscoitos quebradiços, 
tolerância máxima de 5%. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro, 
contendo entre 200 gramas e 1kg.  

LIANE K 350,00 8,50 

001 48 74052 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO de procedência nacional;  sem 
adição de soro de leite e sem adição de açucares. Aspecto: em pó uniforme sem 
grumos, cor branco amarelado, não conter substâncias estranhas macro ou 
microscopicamente visível. Com inspeção municipal, estadual ou federal. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 400 gramas.  

PIRACANJUB
A 

PCT 500,00 9,45 

001 54 74058 MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL, de primeira qualidade,  composto de 
farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural de 
urucum e cúrcuma, isento de qualquer substância estranha ou nociva. O produto 

CASAREDO PCT 300,00 2,96 
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deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo 500 gramas.  

001 67 74071 PÓ PARA GELATINA nos seguintes sabores: uva, morango e abacaxi a qual  
deverá ingredientes açúcar refinado, gelatina em pó comestível, acidulante, sal, 
aromatizante e corantes. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 1 
kg.  

NEILAR PCT 1.300,00 8,90 

ATA SRP Nº 713/2020 
EMPRESA DETENTORA: ROSELI M. DA SILVA & CIA LTDA 
CNPJ Nº 08.386.792/0001-96 
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

001 80 74087 PÃO INTEGRAL TIPO FRANCÊS DE 50GR, composto de no mínimo 50% 
farinha  de trigo integral e/ou fibra de trigo e/ou farelo de trigo com consistência 
e crescimento adequado crescido adequadamente, com casca levemente crocante 
e miolo com textura macia e elástica. O produto deverá apresentar validade 
máxima de 3 dias a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico 
contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto com 25 a 
50 unidades. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos.  

SABOR E CIA K 6.000,00 8,69 

001 82 74089 PÃO SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE, produto elaborado com ingredientes  
isentos de glúten, trigo e leite, como: água, amido de milho, farinha de arroz, 
fécula de mandioca, fibra vegetal, farinha de chia, óleo de soja, sal, açúcar, ácido 
cítrico, espessante, emulsificante, aroma natural, fermento biológico. O produto 
deverá apresentar validade máxima de 30 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto, entre 300 e 400 gramas. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos.  

SABOR E CIA UN 1.000,00 14,85 

ATA SRP Nº 714/2020 
EMPRESA DETENTORA: SENDESKI & SCHUERMAN LTDA - ME 
CNPJ Nº 04.999.525/0001-33 
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

001 4 74006 ACHOCOLATADO EM PÓ SEM LACTOSE, instantâneo, solúvel, 0% de lactose,  
composto pormaltodextrina; cacau em pó; lecitina de soja; fonte de vitaminas e 
minerais; edulcorantes artificiais e/ou naturais; aromatizantes e antiumectante 
dióxido de silício. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem 
em polietileno atóxico contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro, com 210 gramas.  

LOWCUCAR UN 100,00 17,90 

001 30 74033 ENDRO(chá), sementes de endro, sem adição de corantes, aromatizantes  e 
outros aditivos alimentares Embalagem transparente atóxica de 15 g com 
rotulagem adequada.  

SABOR 
VERDE 

PCT 600,00 0,44 

001 31 74034 ERVA-DOCE (CHÁ), sementes de erva doce, sem adição de corantes,  
aromatizantes e outros aditivos alimentares Embalagem transparente atóxica de 
15 g com rotulagem adequada.  

SABOR 
VERDE 

PCT 600,00 0,75 

001 33 74036 AVEIA EM FLOCOS FINOS, fabricado a partir de matérias primas sãs e  limpas. 
Produto livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos de animais e vegetais. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data de 
entrega. Embalagem original do fabricante, completamente íntegra, limpa e 
intacta, com informação nutricional, em polietileno atóxico contendo 500g.  

GRAN VITAL PCT 1.000,00 2,99 

001 40 74044 FOLHAS DE LOURO desidratadas, sem adição de corantes, aromatizantes,  
conservantes e outros aditivos alimentares. Embalagem transparente atóxica de 4 
g com rotulagem adequada.  

SABOR 
VERDE 

PCT 600,00 0,70 

001 46 74050 LEITE DE ARROZ, composto por água, arroz, óleo vegetal, cálcio.  RISOVITA L 25,00 16,90 
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Características: cor, odor, sabor e textura característica. Produto deve estar de 
acordo com a ANVISA.  O produto deverá apresentar validade mínima de 120 
dias a partir da data de entrega. Embalagem primária: caixa tetra pack longa 
vida, atóxica e resistente contendo 1 litro. Rotulado de acordo com a legislação 
vigente.  

001 88 74099 BISCOITO DOCE sem glúten, sem açúcar, sem lactose e sem conservantes,  
sabor maçã e canela, acondicionados em embalagem contendo 86 g com 3 pacotes 
de 28,7gr cada.   

BELFAR UN 170,00 10,95 

001 89 74100 BISCOITO DE ARROZ, integral, sem glúten, em embalagem contendo 150 g.   CAMIL UN 170,00 7,50 

001 90 74101 BISCOITO TIPO CRAKER SALGADO, sem glúten, sem lactose, acondicionado  
em embalagem de 210 gr com 6 embalagens individuais de 35 gr  

SCHAR UN 80,00 24,90 

001 91 74102 COOKIE INTEGRAL DE COCO, sem glúten, sem ovos e sem leite, com linhaça 
quinoa e açúcar mascavo, acondicionada em embalagem de 120 gr.   

NUTRICOOKI
E 

UN 170,00 7,90 

001 92 74103 MACARRÃO TIPO TALHARIM sabor açafrão/manjericão, sem ovos, sem glúten, 
sem lactose, acondicionado em embalagem de ate 300g.  

CASARAO UN 60,00 14,95 

001 93 74104 ROSQUINHA DE POLVILHO com batata doce, sem glúten, em embalagens  de 
50g.  

AMINNA UN 180,00 4,95 

001 94 74105 PÃO INTEGRAL VEGETARIANO sem glúten, sem ovos, produzido a partir de  
farinha de arroz integral, fécula de mandioca, farinha de soja integral, batata 
doce, amido de ervilha, óleo de girassol, fermento biológico e sal marinho, em 
embalagem de 450 gramas.   

BEM NUTRIS UN 100,00 11,95 

001 95 74106 TORRADAS CROCANTES, sem glúten, com fibras de psillium e bambu,  
acondicionadas em embalagens de até 87g.   

SCHAR UN 80,00 11,95 

 
Francisco Beltrão, 24 de agosto de 2020. 
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