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Solicitação
Número

535
Tipo

Aquisição de Material
Emitido em

16/11/2022

Quantidade de itens

2
Processo GeradoSolicitante

Código

217540-1 MARIA IVONETE DA SILVA

Número

1055/2022
Local

Assistência ao Educando25
Órgão

Forma de pagamento
Descrição

EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Secretaria Municipal da Educação e Cultura07

Tipo

Entrega
Local

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prazo

365 Dias

Nome

Depósito bancário

Descrição:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de hortifruti, para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar em atendimento as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de Francisco 
Beltrão – PR.

Justificativa:

5.1. A proposta para a aquisição é decorrente da necessidade de atender plenamente a demanda das 
unidades escolares que apresentam em média 8.500 alunos, sendo que destes 2.500 recebem mais de três 
refeições diárias, por fazerem parte do projeto Integral e/ou estar frequentando os centros de 
educação infantil. Assim são atendidos em torno de 10.000 alunos diariamente. Estes gêneros 
alimentícios são necessários para propiciar uma alimentação adequada e equilibrada a todos os alunos 
regularmente matriculados nas escolas de domínio da municipalidade.

5.2. A quantidade requisitada está de acordo com a demanda a ser utilizada durante um ano, ou seja, 
duzentos dias letivos para escolas, escolas que atendem alunos em tempo integral e duzentos e vinte 
dias letivos para os Centros de Educação Infantil.  Salientando que alguns itens tiveram o aumento 
em suas quantidades, em função do aumento do número de alunos que vem sendo atendidos no projeto 
integral.

5.3. O valor estimado para a contratação está definido por lote de produtos afins e baseando- se no 
Decreto Municipal n° 417/2018 formalizou-se o processo com base na maior porcentagem de desconto 
sobre o valor pesquisado no aplicativo Nota Paraná – MENOR PREÇO, sendo que o valor praticado pela 
contratada será tomado como base para aplicação do desconto proposto

5.4. Para obter o custo de elaboração do termo de referência, foram feitas pesquisas com possíveis 
fornecedores do ramo. Além da pesquisa, a Secretaria de Educação considera que o valor mínimo para 
início das disputas entre os participantes do futuro Pregão Eletrônico seja de 1%, visto que o 
produto já apresenta um valor real de mercado, de forma que haja propostas com valores adequados. A 
consulta no banco de dados, no caso o Aplicativo Menor Preço é possível identificar a realidade de 
mercado de acordo com a época de produção evitando preços excessivos ou inexequíveis em atendimento 
ao princípio da economicidade.

5.5. Uma das principais considerações para aquisição de hortifrúti com valores do aplicativo Nota 
Paraná é a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, visto a sazonalidade na produção agrícola 
devido às variações climáticas das estações do ano. As condições de temperatura e precipitação, ou o 
balanço hídrico, ou a ocorrência de cheias, secas, geadas e similares condicionam as épocas de 
plantio, desenvolvimento da cultura e colheita. A sazonalidade do ciclo produtivo induz 
imediatamente a sazonalidade da oferta do produto e, portanto, do preço nos diferentes níveis de 
comercialização.

Lote

001 FRUTAS

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

078988 (FRUTAS)Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativ o UN 1,00 500.000,00 500.000,00

Menor Preço Nota Paraná.
- Na ausência de registro de preço praticado pela contratada no Aplicativ o Nota Paraná – 
MENOR PREÇO, será realizada pesquisa no próprio aplicativ o de preços praticados por outros 
estabelecimentos e/ou orçamentos no comércio local, indicando a média de preços obtidos, 
v alor este que será a base para a aplicação do desconto proposto.

TOTAL 500.000,00
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Lote

002 VERDURAS

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

078989 (HORTALIÇAS/LEGUMINOSAS) Percentual de desconto para produtos descrito UN 1,00 500.000,00 500.000,00

s no Aplicativ o Menor Preço Nota Paraná
- Na ausência de registro de preço praticado pela contratada no Aplicativ o Nota Paraná – 
MENOR PREÇO, será realizada pesquisa no próprio aplicativ o de preços praticados por outros 
estabelecimentos e/ou orçamentos no comércio local, indicando a média de preços obtidos, 
v alor este que será a base para a aplicação do desconto proposto.

TOTAL 500.000,00

TOTAL GERAL 1.000.000,00
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