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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 Program

atendimento as unidades educacionais da rede municipal e ensino do Município de 

Francisco Beltrão, decorrente do Pregão eletrônico nº 

fevereiro de 2022 a 08 de fevereiro de 2023 conforme s

ATA SRP Nº 116/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 41.191.505/0001-68
Item Código 

7 79040 ARROZ AGULINHA, fragmento de arroz, polido, classe 
quebrado, tipo únic o.  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
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.   

17 79051 CAFÉ EM PÓ, torrado e moído homogêneo, puro, extra forte, 
com certific ado 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. 

Reposição do produto: no caso de altera
da validade, prazo de validade vencido e embalagens 

22 79056 CANJIQUINHA DE MILHO AMARELA (quirera), fabricada a 
partir de matérias  primas
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 di

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. 

Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes 
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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 
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 não perecíveis para o Programa Nacional de Alimentação Escolar em 

atendimento as unidades educacionais da rede municipal e ensino do Município de 

, decorrente do Pregão eletrônico nº 214/2021 com vigência de 09 de 

fevereiro de 2022 a 08 de fevereiro de 2023 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA 
68 

Descrição Marca UN

ARROZ AGULINHA, fragmento de arroz, polido, classe 
o.  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, prazo de validade 

vencido e embalagens danificadas.    

MENININHA PCT

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído homogêneo, puro, extra forte, 
com certific ado de pureza ABIC, certificação ISO 9001, 

aprovado e recomendado quanto a sua qualidade e 
características laboratoriais, preparado com matérias primas 

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. 

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

danificadas.    

PELE PCT

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. 

do produto: no caso de alteração do mesmo antes 

SILOTI PCT
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O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
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 

a Nacional de Alimentação Escolar em 

atendimento as unidades educacionais da rede municipal e ensino do Município de 

/2021 com vigência de 09 de 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

PCT 300,00 16,00 

PCT 1.200,00 11,13 

PCT 4.000,00 2,24 
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da validade, prazo de validade vencido e embalagens 

30 79064 EXTRATO DE TOMATE, isento de açúcar, concentrado, 
produto resultante d a 

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 
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. 

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

32 79066 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

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 valida

quantidade do produto e número do registro, embalagem de 1 
kg. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 

antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 

36 79070 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 s
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. Reposição do produto: no caso de alteraçã
antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 

39 79073 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO de procedência 
nacional; sem adição d e

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
meses a partir da data de 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.   

43 79077 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 

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

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

da validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.    

EXTRATO DE TOMATE, isento de açúcar, concentrado, 
 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 

sadas, sem estufamentos, sem vazamento, 
corrosão interna e outras alterações contendo 340 gr. 

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

danificadas  

BONARE LATA

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, embalagem de 1 
kg. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 

antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

SILOTI PCT

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

danificadas.    

APTI 

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO de procedência 
nacional; sem adição d e 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. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 

vencido e embalagens danificadas.    

DANKY PCT

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

PAULISTA PCT
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LATA 3.500,00 2,70 

PCT 4.000,00 3,18 
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46 79080 MILHO PARA PIPOCA, tipo 1, preparados com matérias 
primas sãs, limpas,  isentas de matérias terrosas e parasitos e 

de detritos animais ou vegetais com no máximo com no 
máximo de 15% de umidade. Entregue em embalagem de 

polietileno atóxico, contendo 500 gramas. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes 

prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

47 79081 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, recr
e sem partes amassadas, sem estufamentos, sem vazamento, 
corrosão interna e outras alterações, contendo 200 gramas. 

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

52 79086 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 

54 79088 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, 
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, núme
do lote, data de validade, quantidade do produto e número do 
registro, com 1 kg. Reposição do produto: no caso de alteração 

do mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas.   

55 79089 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 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro, com 500 gramas. Reposição do produto: 
no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.   

57 79091 VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO, ácido acético obtido 
mediante a fermentação acética
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 dever
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
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danificadas.    

MILHO PARA PIPOCA, tipo 1, preparados com matérias 
limpas,  isentas de matérias terrosas e parasitos e 

de detritos animais ou vegetais com no máximo com no 
máximo de 15% de umidade. Entregue em embalagem de 

polietileno atóxico, contendo 500 gramas. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 

prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

SABOR SUL PCT

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. 

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

danificadas.    

BONARE LATA

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 

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

danificadas.  

AMAFIL PCT

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. Reposição do produto: no caso de alteração 

do mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas.    

5 ESTRELA PCT

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

validade vencido e embalagens danificadas.    

NUTRINGA PCT

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. 

CHEMIM UN
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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. Reposição do produto: no 

caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.   

71 79105 BISCOITO DOCE SEM LACTOSE, sabor coco ou 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 d
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 númer

registro, contendo entre 200 gramas e 1kg. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 

prazo de validade vencido e embalagens danificadas.   

ATA SRP Nº 117/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 27.787.054/0001-03
Item Código 

1 79034 AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, puro, isento de amido, limpo. 
Embalagem transparente

adequada, contendo marca, peso, data de validade e demais 
informações e requisitos de acordo com a legislação vigente. 

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

2 79035 AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, branco, de primeira qualidade, 
origem vegetal, c ontendo

cana-de-açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, 
parasitos, detritos de qualquer origem. Aparência, coloração 
uniforme e cheiros próprios de açúcar, não deverá empedrar. 
O produto deverá apresentar validade m
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, prazo de validade vencido e embalagens 

3 79036 ALECRIM, desidratado sem adição de corantes, aromatizantes, 
conservant es e outros aditivos alimentares. Embalagem 
transparente atóxica de 20 g com rotulagem adequada, 

contendo marca, peso, data de validade e demais informações 
e requisitos de acordo com a legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mes

prazo de validade vencido e embalagens danificadas.   

4 79037 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 embalagens 
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Embalagem em polipropileno contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e 

tro, com 750 ml. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.    

BISCOITO DOCE SEM LACTOSE, sabor coco ou 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. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 

prazo de validade vencido e embalagens danificadas.    

GIRASSOL 

 

EMPRESA DETENTORA: CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI
03 

Descrição Marca 

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

adequada, contendo marca, peso, data de validade e demais 
informações e requisitos de acordo com a legislação vigente. 

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

INCAS PCT

AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, branco, de primeira qualidade, 
origem vegetal, c ontendo no mínimo 98,3% de sacarose de 

açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, 
parasitos, detritos de qualquer origem. Aparência, 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 

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

danificadas.    

ESTRELA PCT

ALECRIM, desidratado sem adição de corantes, aromatizantes, 
es e outros aditivos alimentares. Embalagem 

transparente atóxica de 20 g com rotulagem adequada, 
contendo marca, peso, data de validade e demais informações 
e requisitos de acordo com a legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 

prazo de validade vencido e embalagens danificadas.    

INCAS PCT

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 

e, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

CANTU PCT
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5 79038 AMENDOIM TORRADO E GRANULADO, embalagem de 500 
g, com validade mínima   de 04 meses a contar da data de 

entrega isento de sujidades, parasitas e larvas, suas condições 
deverão estar de acordo com as legislações vigentes. 

6 79039 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 externament
dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro, com 1kg. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 

vencido e emb

8 79041 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. 

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

9 79042 ARROZ SUBGRUPO POLIDO, branco, longo fino, de primeira 
qualidade constituído

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
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, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.   

10 79043 AVEIA EM FLOCOS FINOS, fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas

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 infor
polietileno atóxico contendo 500g. Reposição do produto: no 

caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas. 

11 79045 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE, de 
primeira qualidade, o biscoit o deverá estar em perfeito estado 

de conservação e de características organolépticas normais, 
não podendo apresentar biscoitos quebradiços, tolerância 

máxima de 5%. O produto deverá apr
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 
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AMENDOIM TORRADO E GRANULADO, embalagem de 500 
g, com validade mínima   de 04 meses a contar da data de 

entrega isento de sujidades, parasitas e larvas, suas condições 
deverão estar de acordo com as legislações vigentes.  

INCAS PCT

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 

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

vencido e embalagens danificadas.    

VALAR 

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 
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. 

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

MOENDA PCT

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. 

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

MOENDA PCT

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. Reposição do produto: no 

caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

GERMANI PCT

BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE, de 
primeira qualidade, o biscoit o 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 

PARATI 
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registro, contendo entre 200 gramas e 1kg. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 

prazo de validade vencido e embalagens danificadas.   

12 79046 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 d
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. 

13 79047 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

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

validade vencido e embalagens danificadas.   

14 79048 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 apres
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 regist
contendo entre 200 gramas e 1kg. Reposição do produto: no 

caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.   

15 79049 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%. 
Não apresentar leite, ou tra
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 
validade, quantidade do produto e número do registro, 

contendo entre 200 gramas e 1kg. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas. 

18 79052 CAMOMILA (CHA), flores de camomila sem adição de 
corantes, aromatizant es, conservantes e outros aditivos 

alimentares Embalagem transparente atóxica de 20 g com 
rotulagem adequada, contendo marca, peso, data de validade e 

demais informações e requisitos de
vigente. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 

antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 
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stro, contendo entre 200 gramas e 1kg. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 

prazo de validade vencido e embalagens danificadas.    

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.  

CASA DA CUCA 

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, 

ontendo entre 200 gramas e 1kg. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.    

ISABELA 

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. Reposição do produto: no 

caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.    

PARATI 

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%. 
Não apresentar leite, ou traços de leite nos ingredientes. 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. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.  

PICININI 

CAMOMILA (CHA), flores de camomila sem adição de 
corantes, aromatizant es, conservantes e outros aditivos 

alimentares Embalagem transparente atóxica de 20 g com 
rotulagem adequada, contendo marca, peso, data de validade e 

demais informações e requisitos de acordo com a legislação 
vigente. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 

antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.    

INCAS PCT
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19 79053 CANELA EM PÓ pura (condimento), livre de amido, não 
deverá conter umid ade, odor desagradável, bolor e sujidades. 

Embalagem transparente atóxica de 30 g com rotulagem 
adequada, contendo marca, peso, data de validade e demais 
informações e requisitos de aco

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

20 79054 CANELA EM RAMA (condimento) não deverá conter 
umidade, odor desagradável, bolor e sujidades. Embalagem 

transparente atóxica de 10 g com rotulagem adequada, 
contendo marca, peso, data de validade e demais informações 
e requisitos de acordo com a legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo

prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

21 79055 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
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. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.   

23 79057 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 saquin
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 

vencido e embalagens danificadas. 

25 79059 COLORÍFICO EM PÓ FINO 
de frutos maduros d e 
dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de farináceos e 

amidos, materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico, re

validade mínima de 7 meses a contar da entrega. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 

prazo de validade vencido e embalagens danificadas.   

27 79061 ENDRO (chá), sementes de endro, sem adição de corantes, 
aromatizantes  e outros aditivos alimentares Embalagem 
transparente atóxica de 10 g com rotulagem adequada, 

contendo marca, peso, data de validade e demais informações 
e requisitos de acordo com a leg
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 

prazo de validade vencido e embalagens danificadas.   

28 79062 ERVA-DOCE (CHÁ), sementes de erva doce, sem adição de 
corantes, aromatizantes

Embalagem transparente atóxica de 10 g com rotulagem 
adequada, contendo marca, peso, data de validade e demais 
informações e requisitos de acordo com a legislação vigente. 

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

29 79063 ESSÊNCIA DE BAUNILHA, frasco com tampa e bico dosador, 
com 30 ml, rotulagem
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CANELA EM PÓ pura (condimento), livre de amido, não 
deverá conter umid ade, odor desagradável, bolor e sujidades. 

Embalagem transparente atóxica de 30 g com rotulagem 
adequada, contendo marca, peso, data de validade e demais 
informações e requisitos de acordo com a legislação vigente. 

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

INCAS PCT

CANELA EM RAMA (condimento) não deverá conter 
desagradável, bolor e sujidades. Embalagem 

transparente atóxica de 10 g com rotulagem adequada, 
contendo marca, peso, data de validade e demais informações 
e requisitos de acordo com a legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 

prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

INCAS PCT

CANJICA BRANCA, tipo 1, contendo no mínimo 80% de grãos 
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. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 

zo de validade vencido e embalagens danificadas.   

INCAS PCT

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

vencido e embalagens danificadas.  

CHILENO 

COLORÍFICO EM PÓ FINO – COLORAU, homogêneo, obtido 
 espécies genuínos, grãos são, limpos, 

dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de farináceos e 

amidos, materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico, resistente, contendo 500g, 

validade mínima de 7 meses a contar da entrega. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 

prazo de validade vencido e embalagens danificadas.    

DAJUDA PCT

ENDRO (chá), sementes de endro, sem adição de corantes, 
aromatizantes  e outros aditivos alimentares Embalagem 
transparente atóxica de 10 g com rotulagem adequada, 

contendo marca, peso, data de validade e demais informações 
e requisitos de acordo com a legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 

prazo de validade vencido e embalagens danificadas.    

INCAS PCT

DOCE (CHÁ), sementes de erva doce, sem adição de 
corantes, aromatizantes e outros aditivos alimentares 

Embalagem transparente atóxica de 10 g com rotulagem 
adequada, contendo marca, peso, data de validade e demais 
informações e requisitos de acordo com a legislação vigente. 

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

INCAS PCT

ESSÊNCIA DE BAUNILHA, frasco com tampa e bico dosador, 
com 30 ml, rotulagem de acordo com as exigências da 

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

embalagens danificadas.   

31 79065 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, fabricada 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 6 meses a partir da data 

de entrega. Embalagem de 1kg 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. 

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

33 79067 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, fina, de 1ª qualidade, com 
no mínimo 6g de ibra 
produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a 
partir da data de entrega. Embalagem em saco de papel 

resistente, contendo 1 kg. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de va

vencido e embalagens danificadas.   

35 79069 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 dever
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
1kg. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 

44 79078 MACARRÃO TIPO RIGATONI, 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 

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

45 79079 MARGARINA SEM GORDURA TRANS 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
resistente com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o 

pote, contendo 500 gramas. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 

vencido e embalagens danificadas. 

48 79082 NOZ MOSCADA, (condimento) sem adição de corantes, 
aromatizantes, conservantes e outros aditivos alimentares. 
Embalagem transparente atóxica contendo 2 unidades com 

rotulagem adequada, contendo marca, peso, data de validade e 

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

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

embalagens danificadas.    

FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, fabricada 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 6 meses a partir da data 

agem de 1kg 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. 

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

PINDUCA PCT

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, fina, de 1ª qualidade, com 
 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. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 

vencido e embalagens danificadas.    

DALLA PCT

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 

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

danificadas.    

SIVIERO PCT

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

danificadas.    

PARATI PCT

MARGARINA SEM GORDURA TRANS 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. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 

vencido e embalagens danificadas.  

QUALY 

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

rotulagem adequada, contendo marca, peso, data de validade e 

INCAS PCT
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demais informações e requisitos
vigente. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 

antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 

50 79084 ORÉGANO desidratado, sem adição de corantes, 
aromatizantes, conservantes e outros aditivos alimentares. 
Embalagem transparente atóxica de 20 g com rotulagem 

adequada, contendo marca, peso, data de validade e demais 
informações e requisitos de acordo com a 

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

53 79087 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 identif

procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro, com 
500 gramas. Reposição do produto: no caso de alteração do 

mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danifi

59 79093 ADOÇANTE CULINÁRIO, composto por maltodextrina, 
edulcorantes artificia is Ciclamato de Sódio e Sacarina Sódica; 
Edulcorantes Naturais Glicosídeos de Steviol, Antiumectante

Dióxido de Silício. Com aspecto, cor, odor e sabor: 
característicos. Embalagem individual, pote de 400 g. 

60 79094 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, 100% só stevia.  
Ingredientes: água, edulc orantes naturais glicosídeos de 

steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, 
acidulante: ácido cítrico. semaspartame, sem ciclamato, sem 

sacarina, sem acesulfame
validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. 

Embalagem de 80 ml. Reposição
alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 

vencido e embalagens danificadas.   

62 79096 ALIMENTO A BASE DE SOJA, alimento de soja sem sabor, 
elaborado com pro teína 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.
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.

caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.   

67 79101 BISCOITO CRACKER INTEGRAL SALGADO, de primeira 
qualidade, o biscoito d everá

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 po

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. Reposição do produto: no 
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demais informações e requisitos de acordo com a legislação 
vigente. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 

antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.    

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

adequada, contendo marca, peso, data de validade e demais 
informações e requisitos de acordo com a legislação vigente. 

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

INCAS PCT

SAGU, de fécula de mandioca, com coloração e outras 
ganolépticas 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. Reposição do produto: no caso de alteração do 

mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas.    

MANU PCT

ADOÇANTE CULINÁRIO, composto por maltodextrina, 
edulcorantes artificia is Ciclamato de Sódio e Sacarina Sódica; 
Edulcorantes Naturais Glicosídeos de Steviol, Antiumectante 

Dióxido de Silício. Com aspecto, cor, odor e sabor: 
característicos. Embalagem individual, pote de 400 g.  

LOWÇUCAR 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, 100% só stevia.  
Ingredientes: água, edulc orantes naturais glicosídeos de 

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

vencido e embalagens danificadas.    

LOWÇUCAR 

ALIMENTO A BASE DE SOJA, alimento de soja sem sabor, 
elaborado com pro teína 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 vigente. Reposição do produto: no 

caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.    

PURITY 

BISCOITO CRACKER INTEGRAL SALGADO, de primeira 
qualidade, o biscoito d everá 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. Reposição do produto: no 

ISABELA 
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caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.   

69 79103 BISCOITO DOCE INTEGRAL, de primeira qualidade, o 
biscoito deverá estarem perfeito estado de conservação e de 

características organolépticas normais, não podendo 
apresentar biscoitos quebradiços, tolerância máxima de 5%. O 

produto deverá apresentar validade
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. Reposição do produto: no 

caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.   

74 79108 FARINHA DE AVEIA, fabricada a partir de matérias primas 
sãs e limpas.  FARINHA DE AVEIA, fabricada 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 6 meses a partir da data 
de entrega. Embalagem de 1 kg 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 d
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.   

80 79114 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 deverá 
apresentar validade míni
entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 500 

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

82 79116 MARGARINA SEM LACTOSE E SEM GORDURA TRANS, 
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. Nã

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. 
Reposição do produto: no
validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

85 79119 ÓLEO DE GIRASSOL, contendo um elevado teor do ácido 
graxo poliinsatura do linoléico

não amassadas, resistentes, que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de valid
quantidade do produto e número do registro. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante. Reposição do produto: no 
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ão do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.    

BISCOITO DOCE INTEGRAL, de primeira qualidade, o 
biscoito deverá estarem 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, 
ntre 200 gramas e 1kg. Reposição do produto: no 

caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.    

PARATI 

FARINHA DE AVEIA, fabricada a partir de matérias primas 
sãs e limpas.  FARINHA DE AVEIA, fabricada a partir de 

matérias primas sãs e limpas. Produto livre de matéria terrosa, 
parasitas, larvas e detritos de animais e vegetais. O produto 

alidade mínima de 6 meses a partir da data 
de entrega. Embalagem de 1 kg 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. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.   

GERMANI 

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 deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 500 

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

danificadas.    

ORQUIDEA PCT

MARGARINA SEM LACTOSE E SEM GORDURA TRANS, 
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 
steres 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. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

QUALY 

ÓLEO DE GIRASSOL, contendo um elevado teor do ácido 
graxo poliinsatura do linoléico, embalagem com 900ml, limpas, 

não amassadas, resistentes, que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo. 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 na unidade requisitante. Reposição do produto: no 

LIZA 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
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caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e 

89 79123 ROSQUINHA DE POLVILHO com batata doce, sem glúten, 
em embalagens de 50 .
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.       

 
ATA SRP Nº 118/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 73.751.257/0001-59
Item Código 

24 79058 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 r

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

37 79071 FOLHAS DE LOURO desidratadas, sem adição de corantes, 
aromatizantes, c onservantes e outros aditivos alimentares. 

Embalagem transparente atóxica de 4 g com rotulagem 
adequada, contendo marca, peso, data de validade e demais 
informações e requisitos de acordo com a legislação vigente. 
Reposição do produto: no caso de alteração

da validade, prazo de validade vencido e embalagens 

38 79072 FOLHAS DE SÁLVIA, sem adição de corantes, aromatizantes, 
conservantes   e outros aditivos alimentares. Embalagem 
transparente atóxica de 20 g com rotulagem adequada, 

contendo marca, peso, data de validade e demais informações 
e requisitos de acordo com a l
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 

prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

63 79097 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 procedên

informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro, com 1kg. 

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

75 79109 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 polietilen
tampa rosqueável, contendo 250 gramas. Reposição do 
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caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

ROSQUINHA DE POLVILHO com batata doce, sem glúten, 
em embalagens de 50 . 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.        

AMINNA 

EMPRESA DETENTORA: CLAUDIO AGOSTINETTO LTDA 
59 

Descrição Marca UN

COCO RALADO, desidratado, puro, sem adição de açúcar. O 
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. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 

danificadas.  

BEIJA FLOR PCT

FOLHAS DE LOURO desidratadas, sem adição de corantes, 
onservantes e outros aditivos alimentares. 

Embalagem transparente atóxica de 4 g com rotulagem 
adequada, contendo marca, peso, data de validade e demais 
informações e requisitos de acordo com a legislação vigente. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes 

da validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.    

INCAS PCT

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

contendo marca, peso, data de validade e demais informações 
e requisitos de acordo com a legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 

prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

INCAS PCT

ARROZ INTEGRAL, longo, fino, tipo 1 integral. O produto 
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. 

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

danificadas.    

DALON PCT

GELEIA DIET, produto sem adição de açúcar contendo no 
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. Reposição do 

VITAO 
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UN Quant. Valor unitário 
R$ 

PCT 250,00 3,39 

PCT 400,00 1,96 

PCT 100,00 1,91 

PCT 40,00 6,35 

PT 8,00 14,24 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

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

76 79110 GOMA DE TAPIOCA hidratada, contendo fécula de 
mandioca, água, antioxid ante 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 pr
registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 

dias a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico contendo 500g. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 

vencido e embalagens danificadas.   

79 79113 MACARRÃO DE ARROZ, sem glúten, sem lactose. O produto 
deverá estar em  conformidade

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. Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas. 

83 79117 MINGAU DE ARROZ, complemento alimentar em pó a base 
de arroz, composto  de

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 simil

qualidade. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Embalagem de flandres, 

contendo 400 gramas. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 

vencido e embalagens danificadas.   

84 79118 MINGAU DE MILHO, complemento alimentar em pó a base 
de milho, composto de milho pré

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 par
flandres, contendo 400 gramas. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 

vencido e embalagens danificadas.   

 
ATA SRP Nº 119/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
LTDA 
CNPJ Nº 39.649.812/0001-06
Item Código 

40 79074 LENTILHA, tipo 1, de primeira qualidade, grãos inteiros e 
sãos, aspect o 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 con

espécies. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
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produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas.    

GOMA DE TAPIOCA hidratada, contendo fécula de 
mandioca, água, antioxid ante 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. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 

o e embalagens danificadas.    

BEIJA FLOR PCT

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. Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas.  

URBANO PCT

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

ido e embalagens danificadas.    

NESTLE LATA

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

vencido e embalagens danificadas.    

NESTLE LATA

EMPRESA DETENTORA: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANPORTES 

06 
Descrição Marca 

LENTILHA, tipo 1, de primeira qualidade, grãos inteiros e 
o 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 

BELA DICA PCT
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PCT 250,00 5,43 

PCT 150,00 5,10 

LATA 20,00 15,22 

LATA 20,00 10,24 

MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANPORTES 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

PCT 800,00 6,69 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

meses a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico contendo 500 gramas. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, pr

vencido e embalagens danificadas.   

 
ATA SRP Nº 120/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 22.077.561/0001-21
Item Código 

16 79050 CACAU 100% EM PÓ 
açúcares e substânci as 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 
gramas. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 

antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 

58 79092 ACHOCOLATADO DIET EM PÓ, sem adição de açúcar, cacau 
em pó, mineral, m altodrextina, vitaminas, emulsificantes, 

lecitina de soja, antioxidante, ácido ascórbico e aromatizante.  
A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, 
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 externamen
identificação e procedência, informação nutricional, número 

do lote, data de validade, quantidade do produto e número do 
registro, com 200 gramas. Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas.   

70 79104 BISCOITO DOCE sem glúten, sem açúcar, sem lactose e sem 
conservantes,  sabor

embalagem contendo 86 g com 3 pacotes de 28,7gr cada. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.      

72 79106 BISCOITO TIPO CRAKER SALGADO, sem glúten, sem 
lactose, acondicionado e m embalagem de 210 gr com 6 

embalagens individuais de 35 gr. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.  

 
ATA SRP Nº 121/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 24.411.938/0001-62
Item Código 

26 79060 CREME DE LEITE, apresentando teor de matéria gorda 
mínima de 20%, com  validade mínima de 05 meses a contar da 

data da entrega, embalado em caixa cartonada, pesando 
aproximadamente 200 g, suas condições deverão estar de 

acordo com as legislações vigentes. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pelo MAPA. 
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meses a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico contendo 500 gramas. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 

vencido e embalagens danificadas.    

EMPRESA DETENTORA: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA 
21 

Descrição Marca 

CACAU 100% EM PÓ - cacau em pó puro 100% livre de 
açúcares e substânci as 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

ACHOCOLATADO DIET EM PÓ, sem adição de açúcar, cacau 
em pó, mineral, m altodrextina, vitaminas, emulsificantes, 

lecitina de soja, antioxidante, ácido ascórbico 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 
identificação e procedência, informação nutricional, número 

do lote, data de validade, quantidade do produto e número do 
registro, com 200 gramas. Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 
do e embalagens danificadas.    

LOWÇUCAR 

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

BELFAR 

BISCOITO TIPO CRAKER SALGADO, sem glúten, sem 
lactose, acondicionado e m embalagem de 210 gr com 6 

embalagens individuais de 35 gr. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.    

SCHAR 

EMPRESA DETENTORA: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA 
62 

Descrição Marca 

CREME DE LEITE, apresentando teor de matéria gorda 
validade mínima de 05 meses a contar da 

data da entrega, embalado em caixa cartonada, pesando 
aproximadamente 200 g, suas condições deverão estar de 

acordo com as legislações vigentes. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 

nistrativos determinados pelo MAPA.  

TERRA VIVA 
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UN Quant. Valor unitário 
R$ 

PCT 150,00 11,00 

UN 15,00 16,00 
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34 79068 FARINHA DE TRIGO, especial, tipo 1 enriquecida com ferro e 
ácido fólic o. 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. 

validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem em saco de papel resistente, contendo 5 kg. 

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

41 79075 MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, de primeira 
qualidade. Cor amarela,   
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. Reposiç
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 

vencido e embalagens danificadas.   

42 79076 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 part
entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 500 

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

78 79112 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. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e 

embalagens danificadas.   

Francisco Beltrão, 11 de fevereiro de 2022.
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FARINHA DE TRIGO, especial, tipo 1 enriquecida com ferro e 
o. 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. 

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

CLARISSIMA PCT

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

vencido e embalagens danificadas.    

JOIA PCT

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

danificadas.    

TODESCHINI PCT

LEITE ZERO LACTOSE, UHT, semidesnatado para dietas com 
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. 

: caixa tetra pack longa vida, atóxica e 
resistente contendo 1 litro. Rotulado de acordo com a 

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

embalagens danificadas.    

TERRA VIVA 
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PCT 800,00 14,10 

PCT 1.500,00 2,49 

PCT 1.250,00 3,84 

L 1.000,00 4,20 


