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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 
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 perecíveis e não perecíveis para o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar em atendimento as unidades educacionais da rede municipal e ensino do 

Município de Francisco Beltrão

vigência de 02 de junho de 2021 a 

ATA SRP Nº 458/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 40.610.881/0001-87
Item Código Descrição 

11 76772 ERVILHA CONGELADA, simples, grãos inteiros, tamanho e coloração 
uniforme. Não deve apresentar sinais de recongelamento. Cor, textura, sabor 
característicos. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, íntegra, sem perfurações, dados de i
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro, contendo peso mínimo de 300 gramas. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

 
ATA SRP Nº 459/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 27.787.054/0001-03
Item Código Descrição 

2 76763 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 contend
de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto e número do registro, com 5kg. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

4 76765 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 estranh
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, pacote de 
1kg.Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

5 76766 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 muni
O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
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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 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros 

alimentícios perecíveis e não perecíveis para o Programa Nacional de Alimentação 

o as unidades educacionais da rede municipal e ensino do 

Município de Francisco Beltrão, decorrente do Pregão eletrônico nº 

de 2021 a 01 de junho de 2022 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA:AGOSTINETTO ALIMENTOS LTDA 
87 

Marca UN Quant.

ERVILHA CONGELADA, simples, grãos inteiros, tamanho e coloração 
uniforme. Não deve apresentar sinais de recongelamento. Cor, textura, sabor 
característicos. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, íntegra, sem perfurações, dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro, contendo peso mínimo de 300 gramas. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 

encido e embalagens danificadas.  

COPACOL UN 150,00

EMPRESA DETENTORA:CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI 
03 

Marca UN Quant.

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. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 

vencido e embalagens danificadas.  

MENINHA PCT 150,00

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 

de, quantidade do produto e número do registro, pacote de 
1kg.Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

DALLA PCT 2.500,00

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 

AURORA PCT 400,00
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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: 

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros 

alimentícios perecíveis e não perecíveis para o Programa Nacional de Alimentação 

o as unidades educacionais da rede municipal e ensino do 

, decorrente do Pregão eletrônico nº 66/2021 com 

 

Quant. Valor unitário 
R$ 

150,00 6,06 

 

Quant. Valor unitário 
R$ 

150,00 18,99 

2.500,00 3,35 

400,00 11,21 
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entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 400 gramas. Reposição 
do produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas. 

9 76770 ÓLEO REFINADO DE SOJA, tipo 1, obtido exclusivamente da soja de 
primeira qualidade, com aspecto, cheiro, sabor e cor característicos, isento de 
ranço e outras características indesejáveis. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da 
contendo 900ml. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

10 76771 APRESUNTADO, cozido, fatiado, resfriado, obtido da carne de suínos 
sadios, com aspecto e cor característicos ao mesmo, sem manchas, não 
amolecido, nem pegajoso. Deve conter na porção de 30 g: no mínimo 3,9 g de 
proteína e no máximo 3,2 gramas de gorduras t
deve conter glúten. Deverá possuir registro no SIF ou SIP/PR. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas. 

12 76773 MANTEIGA, manteiga pura com sal. 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 ent
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 
200 gramas. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

13 76774 QUEIJO FATIADO, tipo muçarela, produto elaborado unicamente com leite 
de vaca de boa qualidade, de massa cozida, não prensada, de média 
umidade, de consistência firme, semidura, rígida, textura compacta e 
homogênea, odor e sabor suave e levemente salgado. 
substancias estranhas de qualquer natureza, bolor, sujidades, parasitas e 
larvas. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 
íntegro, não perfurado, dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da val
prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

14 76775 QUEIJO FATIADO ZERO LACTOSE tipo muçarela, produto elaborado com 
leite pasteurizado, sal, enzima lactase, cloreto de cálcio, coagulante, fermento 
láctico, de consistência firme, semidura, rígida, textura compacta e 
homogênea, odor e sabor suave e levemente
substancias estranhas de qualquer natureza, bolor, sujidades, parasitas e 
larvas. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 
íntegro, não perfurado, dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo an
prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

 
 
ATA SRP Nº 460/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 04.999.525/0001-33
Item Código Descrição 

1 76762 AMEIXA PRETA seca sem caroço. Obtida da fruta madura, inteira, limpa e 
desidratada. Livre de fermentação, manchas ou defeitos. Embalagem 
plástica, íntegra, sem perfurações, de 100 gramas. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes da validad
embalagens danificadas.  

6 76767 PAPRICA DEFUMADA, pura, isento de amido, limpa. Embalagem 
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entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 400 gramas. Reposição 
do produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

encido e embalagens danificadas.  

ÓLEO REFINADO DE SOJA, tipo 1, obtido exclusivamente da soja de 
primeira qualidade, com aspecto, cheiro, sabor e cor característicos, isento de 
ranço e outras características indesejáveis. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem pet, 
contendo 900ml. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

COCAMAR UN 4.500,00

APRESUNTADO, cozido, fatiado, resfriado, obtido da carne de suínos 
sadios, com aspecto e cor característicos ao mesmo, sem manchas, não 
amolecido, nem pegajoso. Deve conter na porção de 30 g: no mínimo 3,9 g de 
proteína e no máximo 3,2 gramas de gorduras totais e 350 mg de sódio . Não 
deve conter glúten. Deverá possuir registro no SIF ou SIP/PR. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

FRIMEZA K 600,00

MANTEIGA, manteiga pura com sal. 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 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 

ição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

FRIMEZA UN 300,00

QUEIJO FATIADO, tipo muçarela, produto elaborado unicamente com leite 
de vaca de boa qualidade, de massa cozida, não prensada, de média 
umidade, de consistência firme, semidura, rígida, textura compacta e 
homogênea, odor e sabor suave e levemente salgado. Não deve conter 
substancias estranhas de qualquer natureza, bolor, sujidades, parasitas e 
larvas. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 
íntegro, não perfurado, dados de identificação e procedência, informação 

lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas.   

TERRA 
VIVA 

K 1.500,00

QUEIJO FATIADO ZERO LACTOSE tipo muçarela, produto elaborado com 
leite pasteurizado, sal, enzima lactase, cloreto de cálcio, coagulante, fermento 
láctico, de consistência firme, semidura, rígida, textura compacta e 
homogênea, odor e sabor suave e levemente salgado. Não deve conter 
substancias estranhas de qualquer natureza, bolor, sujidades, parasitas e 
larvas. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 
íntegro, não perfurado, dados de identificação e procedência, informação 

número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas.   

LAC LELO K 100,00

EMPRESA DETENTORA:L. SENDESKI SCHUERMAN LTDA 
33 

Marca UN Quant.

AMEIXA PRETA seca sem caroço. Obtida da fruta madura, inteira, limpa e 
desidratada. Livre de fermentação, manchas ou defeitos. Embalagem 
plástica, íntegra, sem perfurações, de 100 gramas. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e 

sabor 
verde 

PCT 1.000,00

PAPRICA DEFUMADA, pura, isento de amido, limpa. Embalagem sabor PCT 160,00
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4.500,00 8,29 

600,00 29,45 

300,00 8,14 

1.500,00 33,89 

100,00 63,90 

Quant. Valor unitário 
R$ 

1.000,00 4,38 

160,00 1,22 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

transparente atóxica de 50 g com rotulagem adequada. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas. 

15 76776 REQUEIJÃO ZERO LACTOSE composto por leite pasteurizado, água,creme 
de leite, cultura microbiana apropriada, enzima lactase, sal fundente 
(polifosfato de sódio) e conservantes permitidos por lei, isento de amido. 
Fabricado com matérias-primas sãs e limpas, 
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 procedê
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto, com 
150 a 200 gramas. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

 
ATA SRP Nº 461/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 22.077.561/0001-21
Item Código Descrição 

3 76764 CACAU 100% EM PÓ cacau em pó puro 100% livre de açúcares e 
substâncias artificiais, livre de sujidades e parasitas, sem umidade excessiva, 
isenta de aromas artificiais, rico em fibras e nutrientes,moído, fino, pronto 
para consumo dissolvido em bebidas e pr
gramas.Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

7 76768 POLVILHO ESPECIAL PARA PÃO DE QUEIJO composto por polvilho de 
mandioca e amido modificado de mandioca obtido a partir de raiz de 
mandioca, parcialmente pré gelatinizado com absorção a frio. Embalagem 
em polietileno atóxico contendo externamente os dados de
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro, pacote de 1kg. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens

8 76769 UVA PASSA preta, sem semente, embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 
Embalagem plástica com peso aproximado de 100 gramas. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da va
validade vencido e embalagens danificadas. 

 
ATA SRP Nº 462/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 14.313.995/0001-55
Item Código Descrição 

16 76777 SUCO DE LARANJA CONCENTRADO, congelado, sem adição de açúcar e 
conservantes, composto por suco de laranja concentrado 66°Brix, água, óleo 
essencial de laranja e aroma natural de laranja. Próprio para diluição. 
Embalagem plástica de 625 ml. Registro no Mini
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

17 76778 SUCO DE TANGERINA CONCENTRADO, congelado, sem adição de açúcar 
e conservantes, composto por suco de tangerina concentrado, suco de maçã 
concentrado e aroma natural de tangerina. Próprio para diluição. Embalagem 
plástica de 625 ml. Registro no Ministério da
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas. 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

transparente atóxica de 50 g com rotulagem adequada. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

verde 

REQUEIJÃO ZERO LACTOSE composto por leite pasteurizado, água,creme 
de leite, cultura microbiana apropriada, enzima lactase, sal fundente 
(polifosfato de sódio) e conservantes permitidos por lei, isento de amido. 

primas sãs e limpas, 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 

orretas 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 
150 a 200 gramas. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.   

verde 
campo 

UN 150,00

EMPRESA DETENTORA:MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA 
21 

Marca UN Quant.

CACAU 100% EM PÓ cacau em pó puro 100% livre de açúcares e 
substâncias artificiais, livre de sujidades e parasitas, sem umidade excessiva, 
isenta de aromas artificiais, rico em fibras e nutrientes,moído, fino, pronto 
para consumo dissolvido em bebidas e preparações, embalagem de até 500 
gramas.Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

AZ 
ALIMENTOS 

PCT 100,00

POLVILHO ESPECIAL PARA PÃO DE QUEIJO composto por polvilho de 
mandioca e amido modificado de mandioca obtido a partir de raiz de 
mandioca, parcialmente pré gelatinizado com absorção a frio. 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, pacote de 1kg. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

AMIFEC PCT 350,00

UVA PASSA preta, sem semente, embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 
Embalagem plástica com peso aproximado de 100 gramas. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

AZ 
ALIMENTOS 

PCT 200,00

EMPRESA DETENTORA:POLO REPRESENTAÇÕES LTDA 
55 

Marca UN Quant.

SUCO DE LARANJA CONCENTRADO, congelado, sem adição de açúcar e 
conservantes, composto por suco de laranja concentrado 66°Brix, água, óleo 
essencial de laranja e aroma natural de laranja. Próprio para diluição. 
Embalagem plástica de 625 ml. Registro no Ministério da Agricultura. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

JAL UN 1.500,00

SUCO DE TANGERINA CONCENTRADO, congelado, sem adição de açúcar 
e conservantes, composto por suco de tangerina concentrado, suco de maçã 
concentrado e aroma natural de tangerina. Próprio para diluição. Embalagem 
plástica de 625 ml. Registro no Ministério da Agricultura. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

JAL UN 1.500,00
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150,00 9,12 

Quant. Valor unitário 
R$ 

100,00 12,00 

350,00 8,65 

200,00 2,95 

Quant. Valor unitário 
R$ 

1.500,00 20,00 

1.500,00 18,57 
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Francisco Beltrão, 04 de junho de 2021. 

Nadia Dall agnol 
Sistema de Registro de Preços - SRP 
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