
MUNICÍPIO DE FRANCISCO 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

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 pães diversos, 

referentes a itens que foram fracassados no pregão nº 100/2021, de 23/06/2021 e biscoito 

de polvilho, 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 

27 de marçode 2022 conforme segue:

ATA SRP Nº 787/2021 
EMPRESA DETENTORA: FMB INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA
CNPJ Nº 26.389.014/0001-32
Item Código Descrição 

2 77885 PÃO 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 conten
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. Reposição do 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas. 

 
ATA SRP Nº 788/2021 
EMPRESA DETENTORA:
EIRELI 
CNPJ Nº 07.939.649/0001-11
Item Código Descrição 

7 77890 BISCOITO DE POLVILHO DE BATATA DOCE COM CALDO DE CANA, 
formato rosquinha, sem açúcar, composto por polvilho azedo, batata doce, 
gordura de palma, água, caldo de cana, sal do himalaia
coloração e outras características organolépticas próprias do produto, sem 
apresentar mofos ou outros fatores que alterem a qualidade Entrega em 
embalagem de 1 kg. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo d

 
 
ATA SRP Nº 789/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 08.386.792/0001-96
Item Código Descrição 
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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 pães diversos, 

referentes a itens que foram fracassados no pregão nº 100/2021, de 23/06/2021 e biscoito 

vilho, 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 135/2021 com vigência de 29 de setembro

2022 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: FMB INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA
32 

UN Quant.

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

K 8.000,00

EMPRESA DETENTORA: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

11 
UN Quant.

BISCOITO DE POLVILHO DE BATATA DOCE COM CALDO DE CANA, 
formato rosquinha, sem açúcar, composto por polvilho azedo, batata doce, 
gordura de palma, água, caldo de cana, sal do himalaia, fibras. Com 
coloração e outras características organolépticas próprias do produto, sem 
apresentar mofos ou outros fatores que alterem a qualidade Entrega em 
embalagem de 1 kg. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

K 250,00

EMPRESA DETENTORA: ROSELI M. DA SILVA & CIA LTDA 
96 

UN Quant.
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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 pães diversos, 

referentes a itens que foram fracassados no pregão nº 100/2021, de 23/06/2021 e biscoito 

vilho, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar em atendimento as 

unidades educacionais da rede municipal e ensino do Município de Francisco Beltrão; 

setembro de 2021 a 

EMPRESA DETENTORA: FMB INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA 

Quant. Valor unitário 
R$ 

8.000,00 7,48 

HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

Quant. Valor unitário 
R$ 

250,00 38,49 

Quant. Valor unitário 
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1 77884 PÃO DE LEITE FATIADO, composto de farinha trigo, açúcar, gordura 
vegetal, leite em pó, sal, reforçador, água, fermento biológico e antimofo, 
tipo sanduíche, com superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça, 
miolo consistente e macio, contendo em médi
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. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

3 77886 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 extern
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. 
Reposição do produto: no cas
prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

4 77887 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 elástic
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 pr
à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

5 77888 PÃO DE HOT DOG MINI 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 pro
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de va

Francisco Beltrão, 29 de setembro de 2021.
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PÃO DE LEITE FATIADO, composto de farinha trigo, açúcar, gordura 
vegetal, leite em pó, sal, reforçador, água, 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 

dade do produto, com 500 gramas. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

K 1.300,00

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

K 100,00

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

K 800,00

PÃO DE HOT DOG MINI 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. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

K 1.000,00

 
 

Francisco Beltrão, 29 de setembro de 2021. 

Alex Bruno Chies 
Sistema de Registro de Preços - SRP 
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R$ 

1.300,00 9,40 

100,00 10,90 

800,00 12,00 

1.000,00 10,40 


