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

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
 1)REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros 

alimentícios perecíveis para o Programa Nacional de Alimentação Escolar em 

atendimento as unidades edu

Francisco Beltrão; decorrente do Pregão eletrônico nº 

janeiro de 2022 a 24 de julho

ATA SRP Nº 72/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 73.751.257/0001-59
Lote Item Código Descrição 

001 1 78991 APRESUNTADO, cozido, resfriado, interfoliado, 
acondicionado em embalag
carne de suínos sadios, com aspecto e cor característicos ao 
mesmo, sem manchas, não amolecido, nem pegajoso. Deve 
conter na porção de 30 g: no mínimo 3,9 g de proteína e no 
máximo 3,2 gramas de gorduras totais e 350 mg de s
Não deve conter glúten. Deverá possuir registro no SIF ou 
SIP/PR. Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas. 

001 2 78992 IOGURTE NATURAL, embalagem de 500g, sabor natural, 
integral, cremoso,  elaborado a partir de leite reconstituído, 
composto de leite em pó desnatado, fermentos lácteos, sem 
conservantes e outras substâncias químicas permitidas, 
conservado entre 1 a 10 graus
mínima de 30 dias a contar da entrega. Embalagem em 
polietileno leitoso atóxico contendo externamente os dados 
de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro no Serviço de Inspeção.   

001 3 78993 MANTEIGA, manteiga pura com sal. Deverá ser 
transportado em carros fechados
embalagens e temperaturas corretas e adequadas (10ºc ou 
de acordo com o fabricante). O produto deverá apresentar 
validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno leitoso atóxico contendo 
externamente os dad
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro no Serviço de 
Inspeção, com 200 gramas. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas. 

001 4 78994 NATA - CREME DE LEITE PASTEURIZADO,  
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros 

alimentícios perecíveis 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 209/2021 com vigência de 

julho de 2022 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: CLAUDIO AGOSTINETTO LTDA 
59 

Marca UN 

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

FRILANCHE K 

IOGURTE NATURAL, embalagem de 500g, sabor natural, 
integral, cremoso,  elaborado a partir de leite reconstituído, 
composto de leite em pó desnatado, fermentos lácteos, sem 
conservantes e outras substâncias químicas permitidas, 
conservado entre 1 a 10 graus centígrados, validade 
mínima de 30 dias a contar da entrega. Embalagem em 
polietileno leitoso atóxico contendo externamente os dados 
de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e 

o registro no Serviço de Inspeção.    

BATAVO UN 

MANTEIGA, manteiga pura com sal. Deverá ser 
transportado em carros fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas corretas e adequadas (10ºc ou 
de acordo com o fabricante). O produto deverá apresentar 
validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno leitoso atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro no Serviço de 
Inspeção, com 200 gramas. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

FRIMESA PT 

CREME DE LEITE PASTEURIZADO,  FRIMESA PT 
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O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público: 

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros 

alimentícios perecíveis para o Programa Nacional de Alimentação Escolar em 

cacionais da rede municipal e ensino do Município de 

/2021 com vigência de 26 de 

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

1.000,00 29,53 

1.000,00 10,88 

250,00 8,61 

300,00 7,09 
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homogeneizado, embalagem em potes de polietileno 
contendo 300g. composição: gordura láctea: mínimo de 
25%, características sensoriais: cor branca, sabor e odor 
característicos, suaves, não rançosos nem ácidos, sem 
sabores ou odores estranhos. textura firme, com bom 
espalhamento, aparência brilhante, sem apresentação de 
grumos, sem soro aparente. a rotulagem deverá conter 
todas as informações nutricionais, nome e/ou marca, data 
de fabricação e prazo de validade mínima de 30 dias a 
partir da data da entrega do produto. a 
estar lacrada e conter registro no MAPA. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

001 5 78995 REQUEIJÃO CREMOSO composto por leite pasteurizado, 
água, creme de leit e, cultura microbiana apropriada, sal 
fundente (polifosfato de sódio) e conservantes permitidos 
por lei. Fabricado com matérias
isentas de matéria terrosa, parasita
conservação. O produto final deve apresentar consistência 
cremosa, textura uniforme, coloração esbranquiçada, odor 
suave e sabor característico. Deverá ser transportado em 
carros fechados refrigerados, em embalagens e 
temperaturas corretas e adequadas (10ºc ou de acordo com 
o fabricante). O produto deverá apresentar validade 
mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Embalagem 
em polietileno leitoso atóxico (copo plástico) contendo 
externamente os dados de identificação e proce
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto, com 220 gramas. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos.  

001 10 79000 QUEIJO FATIADO, tipo mussarela
acondicionado em embalag em plástica atóxica,  produto 
elaborado unicamente com leite de vaca de boa qualidade, 
de massa cozida, não prensada, de média umidade, de 
consistência firme, semidura, rígida, textura compacta e 
homogênea, odor e s
deve conter substancias estranhas de qualquer natureza, 
bolor, sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em 
embalagem de polietileno atóxico, resistente, íntegro, não 
perfurado, dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 
Reposição do produto: no caso de
antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

001 11 79001 CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM, PALETA), 
cortada em cubos de aproximadam
odor característicos, limpas, suas condições deverão estar 
de acordo com as normas do RIISPOA e ANVISA, tendo 
inspeção do SIM, SIP ou SIF, não possuir as características 
PSE e DFD. Deverá ser transportado em carros fechados 
refrigerados, em embalagens e temperaturas adequadas. O 
produto deverá apresentar validade máxima de 30 dias a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico contendo externamente os dados de identificação e 
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, embalagem em potes de polietileno 
contendo 300g. composição: gordura láctea: mínimo de 
25%, características sensoriais: cor branca, sabor e odor 
característicos, suaves, não rançosos nem ácidos, sem 
sabores ou odores estranhos. textura firme, com bom 

alhamento, aparência brilhante, sem apresentação de 
grumos, sem soro aparente. a rotulagem deverá conter 
todas as informações nutricionais, nome e/ou marca, data 
de fabricação e prazo de validade mínima de 30 dias a 
partir da data da entrega do produto. a embalagem deverá 
estar lacrada e conter registro no MAPA. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas.  

REQUEIJÃO CREMOSO composto por leite pasteurizado, 
água, creme de leit e, cultura microbiana apropriada, sal 
fundente (polifosfato de sódio) e conservantes permitidos 
por lei. Fabricado com matérias-primas sãs e limpas, 
isentas de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de 
conservação. O produto final deve apresentar consistência 
cremosa, textura uniforme, coloração esbranquiçada, odor 
suave e sabor característico. Deverá ser transportado em 
carros fechados refrigerados, em embalagens e 

corretas e adequadas (10ºc ou de acordo com 
o fabricante). O produto deverá apresentar validade 
mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Embalagem 
em polietileno leitoso atóxico (copo plástico) contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto, com 220 gramas. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 

 

UNIBABY UN 

QUEIJO FATIADO, tipo mussarela, interfoliado, 
acondicionado em embalag em plástica atóxica,  produto 
elaborado unicamente com leite de vaca de boa qualidade, 
de massa cozida, não prensada, de média umidade, de 
consistência firme, semidura, rígida, textura compacta e 
homogênea, odor e sabor suave e levemente salgado. Não 
deve conter substancias estranhas de qualquer natureza, 
bolor, sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em 
embalagem de polietileno atóxico, resistente, íntegro, não 
perfurado, dados de identificação e procedência, 
nformação nutricional, número do lote, data de validade, 

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

ALTO 
ALEGRE 

K 

CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM, PALETA), 
cortada em cubos de aproximadam ente 5 cm, com cor e 
odor característicos, limpas, suas condições deverão estar 
de acordo com as normas do RIISPOA e ANVISA, tendo 
inspeção do SIM, SIP ou SIF, não possuir as características 
PSE e DFD. Deverá ser transportado em carros fechados 

os, em embalagens e temperaturas adequadas. O 
produto deverá apresentar validade máxima de 30 dias a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico contendo externamente os dados de identificação e 

MIOLAR K 
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400,00 6,54 

1.500,00 29,00 

1.250,00 25,15 
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procedência, o local de origem do produto, pe
embalagem e data de validade, entre 1 e 2 kg. Produto 
sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos.    

001 12 79002 CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM), de segunda, com cor e 
odor característicos,  
de acordo com as normas do RIISPOA e ANVISA, tendo 
inspeção do SIM, SIP ou SIF, não possuir as características 
PSE e DFD. Deverá ser transportado em carros fechados 
refrigerados, em embalagens e temperaturas adequadas. 
produto deverá apresentar validade máxima de 30 dias a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, o local de origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade, en
sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos.   

001 14 79004 CARNE DE FRANGO (FILÉ SASSAMI com cor e odor 
característicos, limpas,   
acordo com as normas do RIISPOA e ANVISA, tendo 
inspeção do SIM, SIP ou SIF, não possuir as características 
PSE e DFD. Deverá ser transportado em carros fechados 
refrigerados, em embalagens e temperaturas adequadas. O 
produto deverá apresentar validade máxima de 30 dias a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, o local de origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade, em embalag
Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos.   

001 16 79006 SALSICHA TIPO HOTDOG, resfriada, de 1ª qualidade, 
com odor, sabor e co
de frango e bovina, carne mecanicamente separada de 
aves, pele de frango, proteína texturizada de soja, xarope 
de glicose, lactato de sódio, água, regulador de acidez, sal, 
fécula de mandioca, açúcar, especiarias, poli
sódio, estabilizantes, conservantes, antioxidantes e 
corantes. Suas condições deverão estar de acordo com as 
normas do RIISPOA e ANVISA, tendo inspeção do SIM, 
SIP ou SIF, não possuir as características PSE e DFD. 
Deverá ser transportado em carr
em embalagens e temperaturas adequadas. O produto 
deverá apresentar validade máxima de 30 dias a partir da 
data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico 
contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, o local de
embalagem e data de validade, com 1 kg. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos.    

001 17 79007 BEBIDA LÁCTEA LÍQUIDA PASTEURIZADA, com polpa 
de fruta sabor morango e  coco (alternando o sabor 
semanalmente conforme solicitação da secretaria de 
educação), contendo em sua composição leite integral, soro 
de leite, açúcar, preparado de frutas, espessante
modificado, gelatina e culturas lácteas. Deverá ser 
transportado em carros fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas corretas e adequadas (10ºc ou 
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procedência, o local de origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade, entre 1 e 2 kg. Produto 
sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos.     

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

MIOLAR K 

CARNE DE FRANGO (FILÉ SASSAMI com cor e odor 
característicos, limpas,   suas condições deverão estar de 
acordo com as normas do RIISPOA e ANVISA, tendo 
inspeção do SIM, SIP ou SIF, não possuir as características 
PSE e DFD. Deverá ser transportado em carros fechados 
refrigerados, em embalagens e temperaturas adequadas. O 

o deverá apresentar validade máxima de 30 dias a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, o local de origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade, em embalagens de 1 kg. 
Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos.    

COPACOL K 

SALSICHA TIPO HOTDOG, resfriada, de 1ª qualidade, 
com odor, sabor e co r característico, composta por carne 
de frango e bovina, carne mecanicamente separada de 
aves, pele de frango, proteína texturizada de soja, xarope 
de glicose, lactato de sódio, água, regulador de acidez, sal, 
fécula de mandioca, açúcar, especiarias, polifosfato de 
sódio, estabilizantes, conservantes, antioxidantes e 
corantes. Suas condições deverão estar de acordo com as 
normas do RIISPOA e ANVISA, tendo inspeção do SIM, 
SIP ou SIF, não possuir as características PSE e DFD. 
Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, 
em embalagens e temperaturas adequadas. O produto 
deverá apresentar validade máxima de 30 dias a partir da 
data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico 
contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, o local de origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade, com 1 kg. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos.     

NAT K 

BEBIDA LÁCTEA LÍQUIDA PASTEURIZADA, com polpa 
de fruta sabor morango e  coco (alternando o sabor 
semanalmente conforme solicitação da secretaria de 
educação), contendo em sua composição leite integral, soro 
de leite, açúcar, preparado de frutas, espessante, amido 
modificado, gelatina e culturas lácteas. Deverá ser 
transportado em carros fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas corretas e adequadas (10ºc ou 

IMAGEM UN 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103  Página 3 

1.250,00 22,84 

1.000,00 15,58 

1.100,00 12,24 

18.750,00 4,12 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

de acordo com o fabricante). O produto deverá apresentar 
validade mínima de 20 dias a parti
Embalagem em polietileno leitoso atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro no Serviço de 
Inspeção, com 900 gramas. Produto sujeito à verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos   

001 18 79008 OVOS DE GALINHA, BRANCO OU VERMELHO, de 
granja, novo, grande, selecion
isento de sujidades fungos e substâncias tóxicas, não deve 
apresentar rachaduras e/ou trincas na casca. Suas 
condições deverão estar de acordo com as normas do 
RIISPOA e ANVISA, tendo inspeção do SIM, SIP ou SIF, 
não possuir as cara
transportado em carros fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas adequadas. O produto deverá 
apresentar validade máxima de 15 dias a partir da data de 
entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, o 
local de origem do produto, peso, data de embalagem e 
data de validade, pesando no mínimo 55 GR por unidade. 
Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos.   

001 20 79010 FARINHA DE ROSCA, seca, fina, ligeiramente torrada, 
isenta de sujidade s
fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima 
de 4 meses a contar da data de entrega, acondicionada em 
saco plástico transparente, atóxico contendo 500g, suas 
condições deverão estar de acordo com as resoluções 
vigentes. Produto sujeito à verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos.   

001 23 79013 IOGURTE ZERO LACTOSE, nos sabores morango ou coco, 
composto por leite   semidesnatado, açúcar, preparado de 
morango ou coco, enzima lactase e fermento lácteo. Deverá 
ser transportado em carros fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas corretas e 
de acordo com o fabricante). O produto deverá apresentar 
validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno leitoso atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricion
quantidade do produto e número do registro no Serviço de 
Inspeção, com 140 a 170 gramas. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos    

001 27 79017 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, o produto deve ser 
homogeneizado com teor  de gordura no máximo de 3,5 
gramas/100ml de leite em embalagem em polietileno 
leitoso, limpa e intacta. Deverá ser transportado em carros 
fechados refrigerados, em embalagens e tempera
corretas e adequadas (10ºc ou de acordo com o fabricante). 
O produto deverá apresentar validade mínima de 5 dias a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
leitoso atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, info
número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
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de acordo com o fabricante). O produto deverá apresentar 
validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem em polietileno leitoso atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro no Serviço de 

00 gramas. Produto sujeito à verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos    

OVOS DE GALINHA, BRANCO OU VERMELHO, de 
granja, novo, grande, selecion ados com cascas limpas 
isento de sujidades fungos e substâncias tóxicas, não deve 
apresentar rachaduras e/ou trincas na casca. Suas 
condições deverão estar de acordo com as normas do 
RIISPOA e ANVISA, tendo inspeção do SIM, SIP ou SIF, 
não possuir as características PSE e DFD. Deverá ser 
transportado em carros fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas adequadas. O produto deverá 
apresentar validade máxima de 15 dias a partir da data de 
entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 

te os dados de identificação e procedência, o 
local de origem do produto, peso, data de embalagem e 
data de validade, pesando no mínimo 55 GR por unidade. 
Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos.    

MARTINI DZ 

FARINHA DE ROSCA, seca, fina, ligeiramente torrada, 
isenta de sujidade s, parasitas e larvas, livre de 
fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima 
de 4 meses a contar da data de entrega, acondicionada em 
saco plástico transparente, atóxico contendo 500g, suas 
condições deverão estar de acordo com as resoluções 

ntes. Produto sujeito à verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos.    

ZAELI PCT 

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

 

UNIBABY UN 

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

CAPEG L 
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número do registro no Serviço de Inspeção, com 1 litro. 
Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos.   

001 28 79018 CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE
porção dorsal, com cor e odor característicos, limpas, suas 
condições deverão estar de acordo com as normas do 
RIISPOA e ANVISA, tendo inspeção do SIM, SIP ou SIF, 
não possuir as características PSE e DFD. Deverá se
transportado em carros fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas adequadas. O produto deverá 
apresentar validade máxima de 30 dias a partir da data de 
entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e p
local de origem do produto, peso, data de embalagem e 
data de validade, com peso mínimo por unidade de 300 
gramas, em embalagens de 1 kg. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos.    

001 30 79017 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, o produto deve ser 
homogeneizado com teor  de
gramas/100ml de leite em embalagem em polietileno 
leitoso, limpa e intacta. Deverá ser transportado em carros 
fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas 
corretas e adequadas (10ºc ou de acordo com o fabricante). 
O produto deverá apresentar validade mínima de 5 dias a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
leitoso atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produt
número do registro no Serviço de Inspeção, com 1 litro. 
Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos.   

001 31 79018 CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE
porção dorsal, com cor e odor característicos, limpas, suas 
condições deverão estar de acordo com as normas do 
RIISPOA e ANVISA, tendo inspeção do SIM, SIP ou SIF, 
não possuir as características PSE e DFD. Deverá se
transportado em carros fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas adequadas. O produto deverá 
apresentar validade máxima de 30 dias a partir da data de 
entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo 
externamente os dados de identificação e p
local de origem do produto, peso, data de embalagem e 
data de validade, com peso mínimo por unidade de 300 
gramas, em embalagens de 1 kg. Produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos.    

 
 
ATA SRP Nº 73/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 08.071657/0001-51
Lote Item Código Descrição 

001 6 78996 PÃO DE LEITE FATIADO, composto de farinha trigo, 
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número do registro no Serviço de Inspeção, com 1 litro. 
Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos.    

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

COPACOL K 

LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, o produto deve ser 
homogeneizado com teor  de gordura no máximo de 3,5 
gramas/100ml de leite em embalagem em polietileno 
leitoso, limpa e intacta. Deverá ser transportado em carros 
fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas 
corretas e adequadas (10ºc ou de acordo com o fabricante). 

deverá apresentar validade mínima de 5 dias a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
leitoso atóxico contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro no Serviço de Inspeção, com 1 litro. 
Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos.    

CAPEG L 

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

COPACOL K 

EMPRESA DETENTORA: CLEO CLOVIS BONKOSKI & CIA LTDA 
51 

Marca UN 

PÃO DE LEITE FATIADO, composto de farinha trigo, BONKOSKI K 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103  Página 5 

11.250,00 9,44 

10.310,00 4,05 

3.750,00 9,44 

CLEO CLOVIS BONKOSKI & CIA LTDA - ME 

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

2.000,00 10,58 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

açúcar, gordura veget
fermento biológico e antimofo, tipo sanduíche, com 
superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça, miolo 
consistente e macio, contendo em média 22 fatias. O 
produto deverá apresentar validade máxima de 5 dias a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto, com 500 gramas. 
Produto sujeito à verificação no ato
procedimentos administrativos.    

001 7 78997 PÃO INTEGRAL FATIADO, composto de no mínimo 50% 
farinha de trigo integral
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 
de validade, quantidade do produto, com 500 gramas. 
Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos.    

001 8 78998 PÃO INTEGRAL TIPO FRANCÊS DE 50GR, composto de 
no mínimo 50% farinha 
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 
procedimentos administrativos.   

001 9 78999 PÃO DE HOT DOG DE 30GR, com crescimento, 
consistência e coloração adequada
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 pro
da entrega aos procedimentos administrativos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATA SRP Nº 74/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 26.389.014/0001-32
Lote Item Código Descrição 
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açúcar, gordura veget al, 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 
de validade, quantidade do produto, com 500 gramas. 
Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos.     

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.     

BONKOSKI K 

PÃO INTEGRAL TIPO FRANCÊS DE 50GR, composto de 
no mínimo 50% farinha d e 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.    

BONKOSKI K 

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

BONKOSKI K 

EMPRESA DETENTORA: FMB INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA
32 

Marca UN 
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001 19 79009 POLPA NATURAL DE FRUTAS, congelada, nos sabores 
morango, coco (50% cad
conservantes e aditivos alimentares, não fermentada, não 
concentrada, processada de acordo com as normas do 
Ministério da Agricultura, será rejeitada a embalagem com 
defeitos que exponha o alimento a contaminação e/ou 
deterioração. Deverá ser transportado em carros fechados 
refrigerados, em embalagens e temperaturas adequadas. 
O produto deverá apresentar validade máxima de 90 dias 
a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico contendo externamente os dados de identif
procedência, o local de origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade, sendo 10 pacotes de 
polietileno de 100 gramas acondicionadas em um pacote 
de 01 kg. Produto sujeito à verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administra

001 26 79016 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS, com consistência e 
crescimento adequado, com  casca
miolo com textura macia e elástica. Não deve contar leite 
nos ingredientes. 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.    

001 29 79016 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS, com consistência e 
crescimento adequado, com  casca levemente crocante e 
miolo com textura macia e elástica. Não deve contar leite 
nos ingredientes. O produto deverá apresentar validade 
máxima de 3 dias a partir da data de entrega
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 pro
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POLPA NATURAL DE FRUTAS, congelada, nos sabores 
morango, coco (50% cad a sabor), sem adição de 
conservantes e aditivos alimentares, não fermentada, não 
concentrada, processada de acordo com as normas do 
Ministério da Agricultura, será rejeitada a embalagem com 
defeitos que exponha o alimento a contaminação e/ou 

Deverá ser transportado em carros fechados 
refrigerados, em embalagens e temperaturas adequadas. 
O produto deverá apresentar validade máxima de 90 dias 
a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno 
atóxico contendo externamente os dados de identificação e 
procedência, o local de origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade, sendo 10 pacotes de 
polietileno de 100 gramas acondicionadas em um pacote 
de 01 kg. Produto sujeito à verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos.    

COAPROCOR PCT 

PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS, com consistência e 
crescimento adequado, com  casca levemente crocante e 
miolo com textura macia e elástica. Não deve contar leite 
nos ingredientes. O produto deverá apresentar validade 
máxima de 3 dias a partir da data de entrega. Embalagem 
em polietileno atóxico contendo externamente os dados de 

cação 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.     

SUPERPÃO K 

PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS, com consistência e 
crescimento adequado, com  casca levemente crocante e 
miolo com textura macia e elástica. Não deve contar leite 
nos ingredientes. 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.     

SUPERPÃO K 

Francisco Beltrão, 26 de janeiro de 2022. 

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

 3.750,00 12,79 

7.500,00 5,99 

2.500,00 5,99 


