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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 ed

Francisco Beltrão, decorrente do Pregão eletrônico nº 

março de 2022 a 09 de setembro

ATA SRP Nº 220/2022 
EMPRESA DETENTORA: CASA DA CUCA LTDA 
CNPJ Nº 09.037.537/0001-09
Lote Item Código Descrição 

001 1 79568 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 qualidad
embalagem de 1 kg. Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.  

ATA SRP Nº 221/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 04.999.525/0001-33
Lote Item Código Descrição 

001 5 79572 PAPRICA DEFUMADA, pura, isento de amido, limpa. Embalagem 
transparente  atóxica de 50 g com rotulagem adequada. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas. 

001 6 79573 UVA PASSA preta, sem semente, embalagem com dados de 
identificação do   produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade. Embalagem plástica com peso aproximado de 100 gramas. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas. 

001 7 79574 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 do produto: no caso de alteração do
validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.   

001 8 79575 BEBIDA VEGETAL DE ARROZ, composto por água, arroz, óleo vegetal, 
cálci o.  Características: cor, odor, sabor e textura característica. Produto 
deve estar de acordo com a ANVISA.  O produto deverá apresentar 
validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Embalagem 
primária: caixa tetra pack longa vida, atóxica e res
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.   

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

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 21/2022 com vigência de 

setembro de 2022 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: CASA DA CUCA LTDA - ME 
09 

Marca UN

BISCOITO DE POLVILHO DE BATATA DOCE COM CALDO DE CANA, 
, 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 

CASA DA 
CUCA 

K

EMPRESA DETENTORA: L. SENDESKI SCHUERMAN LTDA 
33 

Marca UN

PAPRICA DEFUMADA, pura, isento de amido, limpa. Embalagem 
de 50 g com rotulagem adequada. Reposição do 

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

SABOR VERDE PCT

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

SABOR VERDE PCT

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

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 UN

BEBIDA VEGETAL DE ARROZ, composto por água, arroz, óleo vegetal, 
o.  Características: cor, odor, sabor e textura característica. Produto 

deve estar de acordo com a ANVISA.  O produto deverá apresentar 
validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Embalagem 
primária: caixa tetra pack longa vida, atóxica e resistente contendo 1 
litro. Rotulado de acordo com a legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.    

RISOVITA L
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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 

ucacionais da rede municipal e ensino do Município de 

com vigência de 14 de 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

K 500,00 45,00 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

PCT 400,00 1,79 

PCT 1.000,00 2,99 

UN 12,00 19,90 

L 10,00 25,85 
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001 9 79576 BEBIDA VEGETAL DE AVEIA, composto por água, aveia integral, óleo 
veget al de girassol, cálcio e sal, Características: cor, odor, sabor e textura 
característica. Produto deve estar de acordo com a ANVISA.  O produto 
deverá apresentar validade mínima de 120 
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. 

001 10 79577 BEBIDA VEGETAL DE CASTANHA DE CAJU, sabor original, composto 
por água   e amêndoa de castanha de caju, sem soja, sem leite, sem 
glúten e conservantes, embalagem de 1 litro. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de val
vencido e embalagens danificadas. 

001 11 79578 BISCOITO DE ARROZ, integral, sem glúten, em embalagem contendo 
150 g.  Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.   

001 12 79579 CASTANHA DE CAJÚ sem sujidades ou contaminantes, 1ª qualidade, 
pacote   de 100g. Deve constar na embalagem informações conforme 
legislação vigente. Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e embalagen
danificadas.    

001 13 79580 CASTANHA DO PARÁ sem sujidades ou contaminantes, 1ª qualidade, 
pacote   de 100g. Deve constar na embalagem informações conforme 
legislação vigente. Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e embalagen
danificadas.    

001 14 79581 COOKIE DE CACAU, sem açúcar, sem glúten, sem ovos e sem leite, com 
linhaça, quinoa e açúcar mascavo, acondicionada em embalagem de 120 
gr. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.   

001 15 79582 FARINHA DE CASTANHA sem sujidades ou contaminantes, 1ª 
qualidade, paco te de 200g. Deve constar na embalagem informações 
conforme legislação vigente. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e embalag
danificadas.    

001 16 79583 FARINHA DE LINHAÇA DOURADA sem sujidades ou contaminantes, 
1ª qualidad e, pacote de 200g. Deve constar na embalagem informações 
conforme legislação vigente. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.    

001 18 79585 MACARRÃO VEGANO TIPO TALHARIM, sem ovos, sem glúten, sem 
lactose, acondicionado em embalagem de até 300g.  Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.   

001 19 79586 NOZES sem sujidades ou contaminantes, 1ª qualidade, pacote de 100g. 
De ve constar na embalagem informações conforme legislação vigente. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 
prazo de validade vencido e embalagens danificadas.   

001 20 79587 PÃO INTEGRAL VEGETARIANO sem glúten, sem ovos, produzido a 
partir de f arinha de arroz integral, fécula de mandioca, farinha de soja 
integral, batata doce, amido de ervilha, óleo de girassol, fermento 
biológico e sal marinho, em embalagem de 450 gramas.  R
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas. 

001 21 79588 PÃO SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE, produto elaborado com 
ingredientes isent os de glúten, trigo e leite, como: água, amido de milho, 
farinha de arroz, fécula de mandioca, fibra vegetal, farinha de chia, óleo 
de soja, sal, ácido cítrico, espessante, emulsificante, aroma natural, 
fermento biológico. O produto deverá apresentar vali
dias a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico 
contendo externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto, entre 400 e 500 gramas. Rep
alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e 
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BEBIDA VEGETAL DE AVEIA, composto por água, aveia integral, óleo 
veget al de girassol, cálcio e sal, Características: cor, odor, sabor e textura 
característica. Produto deve estar de acordo com a ANVISA.  O produto 
deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data de 
entrega. Embalagem primária: caixa tetra pack longa vida, atóxica e 
resistente contendo 1 litro. Rotulado de acordo com a legislação vigente. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, 

vencido e embalagens danificadas.  

A TAL DA 
CASTANHA 

L

BEBIDA VEGETAL DE CASTANHA DE CAJU, sabor original, composto 
por água   e amêndoa de castanha de caju, sem soja, sem leite, sem 
glúten e conservantes, embalagem de 1 litro. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas.  

A TAL DA 
CASTANHA 

L

BISCOITO DE ARROZ, integral, sem glúten, em embalagem contendo 
150 g.  Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 
validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas.    

CAMIL UN

CASTANHA DE CAJÚ sem sujidades ou contaminantes, 1ª qualidade, 
pacote   de 100g. Deve constar na embalagem informações conforme 
legislação vigente. Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 

DIVINA 
CASTANHA 

UN

CASTANHA DO PARÁ sem sujidades ou contaminantes, 1ª qualidade, 
pacote   de 100g. Deve constar na embalagem informações conforme 
legislação vigente. Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 

DIVINA 
CASTANHA 

UN

COOKIE DE CACAU, sem açúcar, sem glúten, sem ovos e sem leite, com 
e açúcar mascavo, acondicionada em embalagem de 120 

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

NUTRICOOKIE UN

FARINHA DE CASTANHA sem sujidades ou contaminantes, 1ª 
qualidade, paco te de 200g. Deve constar na embalagem informações 
conforme legislação vigente. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 

DIVINA 
CASTANHA 

UN

FARINHA DE LINHAÇA DOURADA sem sujidades ou contaminantes, 
e, pacote de 200g. Deve constar na embalagem informações 

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

SABOR VERDE UN

MACARRÃO VEGANO TIPO TALHARIM, sem ovos, sem glúten, sem 
lactose, acondicionado em embalagem de até 300g.  Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.    

SUND HED UN

NOZES sem sujidades ou contaminantes, 1ª qualidade, pacote de 100g. 
constar na embalagem informações conforme legislação vigente. 

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

DIVINA UN

PÃO INTEGRAL VEGETARIANO sem glúten, sem ovos, produzido a 
partir de f arinha de arroz integral, fécula de mandioca, farinha de soja 
integral, batata doce, amido de ervilha, óleo de girassol, fermento 
biológico e sal marinho, em embalagem de 450 gramas.  Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.  

BEM NUTRIR UN

PÃO SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE, produto elaborado com 
os de glúten, trigo e leite, como: água, amido de milho, 

farinha de arroz, fécula de mandioca, fibra vegetal, farinha de chia, óleo 
de soja, sal, ácido cítrico, espessante, emulsificante, aroma natural, 
fermento biológico. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 
dias a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico 
contendo externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto, entre 400 e 500 gramas. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e 

BEM NUTRIR K

BELTRÃO 
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L 10,00 29,80 

L 60,00 24,90 

UN 300,00 6,69 

UN 15,00 10,90 

UN 15,00 11,95 

UN 200,00 11,89 

UN 10,00 21,50 

UN 10,00 6,50 

UN 100,00 16,99 

UN 15,00 13,44 

UN 100,00 17,40 

K 300,00 14,90 
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embalagens danificadas.    

001 22 79589 PEPITA DE GIRASSOL, sem sujidades, ou contaminantes, 1ª qualidade, 
pacote de 100g. Deve constar na embalagem informações conforme 
legislação vigente. Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e embalagens 
danificadas.    

001 23 79590 SEMENTE DE CHIA, grãos integrais, sem sujidades, gravetos ou 
contamina ntes, 1ª qualidade, pacote de 100g. Deve constar na 
embalagem informações conforme legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.   

001 24 79591 SEMENTE DE LINHAÇA MARROM, grãos integrais, sem sujidades, 
gravetos ou  contaminantes
na embalagem informações conforme legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.   

001 25 79592 TORRADAS CROCANTES, sem glúten, com fibras de psillium e bambu, 
acondicionadas em embalagens de até 87g. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas.      

001 28 79595 IOGURTE GREGO VEGANO DE FRUTAS VERMELHAS, alimento com 
soja sabor iogurte com pedaços de morango e framboesa, 100% vegetal, 
sem lactose e sem colesterol. 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 va
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 regist
Serviço de Inspeção, com 180 gramas. Produto sujeito à verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos.   

001 29 79596 IOGURTE DIET (isento de açúcar), nos sabores morango ou coco. 
Deverá s er 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 atóx
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 en
procedimentos administrativos.  

001 30 79597 QUEIJO FATIADO ZERO LACTOSE tipo mussarela, interfoliado, 
acondicionad o em embalagem plástica atóxica, produto elaborado com 
leite pasteurizado, sal, enzima lactase, cloreto de cálcio, coagulante, 
fermento láctico, de consistência firme, semidura, rígida, textura 
compacta e homogênea, odor e sabor suave e levemente salgado.
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 d
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 va
validade vencido e embalagens danificadas. 

001 31 79598 REQUEIJÃO ZERO LACTOSE composto por leite pasteurizado, água, 
creme de  leite, cultura microbiana apropriada, enzima lactase, sal 
fundente (polifosfato de sódio) e conservantes permitidos por lei, isento 
de amido. Fabricado com matérias
estado de conservação. O produto final deve apresentar consistência 
cremosa, textura uniforme, coloração esbranquiçada, odor suave e sa
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. Embalag
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embalagens danificadas.     

PEPITA DE GIRASSOL, sem sujidades, ou contaminantes, 1ª qualidade, 
de 100g. Deve constar na embalagem informações conforme 

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

SABOR VERDE UN

SEMENTE DE CHIA, grãos integrais, sem sujidades, gravetos ou 
contamina ntes, 1ª qualidade, pacote de 100g. Deve constar na 
embalagem informações conforme legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

lidade vencido e embalagens danificadas.    

GRAN VITAL UN

SEMENTE DE LINHAÇA MARROM, grãos integrais, sem sujidades, 
gravetos ou  contaminantes, 1ª qualidade, pacote de 100g. Deve constar 
na embalagem informações conforme legislação vigente. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 
validade vencido e embalagens danificadas.    

SABOR VERDE UN

TORRADAS CROCANTES, sem glúten, com fibras de psillium e bambu, 
acondicionadas em embalagens de até 87g. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas.       

SCHAR UN

IOGURTE GREGO VEGANO DE FRUTAS VERMELHAS, alimento com 
com pedaços de morango e framboesa, 100% vegetal, 

sem lactose e sem colesterol. 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 180 gramas. Produto sujeito à verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos.    

VIDA VEG UN

IOGURTE DIET (isento de açúcar), nos sabores morango ou coco. 
transportado em carros fechados refrigerados, em 

embalagens e temperaturas corretas e adequadas (10ºc ou de acordo com 
o fabricante). O produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias a 
partir da data de entrega. Embalagem em polietileno leitoso atóxico 
contendo externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro no Serviço de Inspeção, com 140 a 170 
gramas. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos.   

DANONE UN

QUEIJO FATIADO ZERO LACTOSE tipo mussarela, interfoliado, 
o em embalagem plástica atóxica, produto elaborado com 

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

VERDE 
CAMPO 

K

REQUEIJÃO ZERO LACTOSE composto por leite pasteurizado, água, 
creme de  leite, cultura microbiana apropriada, enzima lactase, sal 

de sódio) e conservantes permitidos por lei, isento 
de amido. Fabricado com matérias-primas sãs e limpas, e em perfeito 
estado de conservação. O produto final deve apresentar consistência 
cremosa, textura uniforme, coloração esbranquiçada, odor suave e sabor 
característico. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, 
em embalagens e 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 

VERDE 
CAMPO 

PT
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UN 30,00 2,20 

UN 30,00 4,90 

UN 30,00 1,99 

UN 150,00 12,39 

UN 400,00 8,70 

UN 50,00 5,52 

K 100,00 65,50 

PT 150,00 8,35 
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atóxico (copo plástico) contendo externamente os dados de identificação 
e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto, com 180 gramas. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes da validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas. 

 
ATA SRP Nº 222/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 24.411.938/0001-62
Lote Item Código Descrição 

001 26 79593 CARNE DE FRANGO (PEITO SEM OSSO), com cor e odor característicos, 
limp as, suas condições deverão estar de acordo com as normais 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 
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 e
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos.    

001 27 79594 CARNE SUÍNA (LOMBO), sem osso e sem pele, com pouca gordura 
(camada in ferior a 0,5 cm) picada em cubos de aproximadamente 5 cm, 
com cor e odor característicos, limpas, suas condições deverão estar de 
acordo com as normais 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 proc
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.     

Francisco Beltrão, 
 
 

Alex Bruno Chies                                       
Sistema de Registro de Preços 
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atóxico (copo plástico) contendo externamente os dados de identificação 
e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto, com 180 gramas. Reposição do produto: no caso 

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

EMPRESA DETENTORA: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA 
62 

Marca UN

CARNE DE FRANGO (PEITO SEM OSSO), com cor e odor característicos, 
as, suas condições deverão estar de acordo com as normais do 

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

LAR K 

CARNE SUÍNA (LOMBO), sem osso e sem pele, com pouca gordura 
a 0,5 cm) picada em cubos de aproximadamente 5 cm, 

com cor e odor característicos, limpas, suas condições deverão estar de 
acordo com as normais do RIISPOA e ANVISA, tendo inspeção do SIM, 
SIP ou SIF, não possuir as características PSE e DFD. Deverá ser 
ransportado 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 

MIOLAR K 

 
Francisco Beltrão, 14 de março de 2022. 

Alex Bruno Chies                                       Antonio Carlos Bonetti
Sistema de Registro de Preços - SRP           Secretário Municipal de Administração
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UN Quant. Valor unitário 
R$ 

 2.000,00 16,31 

 1.000,00 18,96 

Antonio Carlos Bonetti 
Secretário Municipal de Administração 


