
Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI 
Identificação profissional: MTB/PR 2530

L I C I TA Ç Õ E S

RESULTADO DO PREGÃO 010/2016 
Pregão nº 10/2016 – Processo nº 33/2016 – para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios para Comercialização no Programa Mercado da Família – 
SMAS - realizado em 23/02/2016.
FORNECEDOR: AÇUCAREIRA ENERGY LTDA - CNPJ: 12.662.352/0001-
91
Valor Total do Fornecedor: 7.309,20 (sete mil, trezentos e nove reais e vinte 
centavos).
LOTE 6
Valor Total do Lote: 1.833,60 (um mil, oitocentos e trinta e três reais e ses-
senta centavos).

Item Descrição Marca Un Quant. Unit. Total

1

Sopão de carne: sopa desidratada à 
base de macarrão, amido, sal, batata, 
farinha de trigo fortificada com ferro e 
ácido fólico, proteína de soja, açúcar, 
carne bovina, vegetais desidratados, 
temperos, especiarias, realçadores de 
sabor, aromatizantes e corantes. Máxi-
mo de 0,8 g de gorduras totais por por-
ção de 25 g do produto. Mínimo de 16 
g de carboidratos; 0,6 g de fibra alimen-
tar; e 2,6 g de proteína por porção de 
25 g do produto. Embalagem primária: 
pacotes plásticos metalizados com no 
mínimo 190 g. Embalagem secundária: 
fardos plásticos ou caixas de papelão. 
Validade mínima de 01 ano após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras). REFERÊN-
CIA: KNORR, MAGGI, equivalente ou 
superior.

KITANO KG 120 15,28 1.833,60

LOTE 7
Valor Total do Lote: 3.648,00 (três mil, seiscentos e quarenta e oito reais).

Item Descrição Marca Un Quant. Unit. Total

1

Sopão de galinha: sopa desidratada à 
base de macarrão, amido, sal, batata, 
gordura e carne de galinha, farinha 
de trigo fortificada com ferro e ácido 
fólico, açúcar, peito de frango, vegetais 
desidratados, temperos, especiarias, 
realçadores de sabor, aromatizantes e 
corantes. Máximo de 1,0 g de gorduras 
totais por porção de 25 g do produto. 
Mínimo de 16 g de carboidratos; 0,5 g 
de fibra alimentar; e 2,2 g de proteína 
por porção de 25 g do produto. Em-
balagem primária: pacotes plásticos 
metalizados com no mínimo 190 g 
do produto. Embalagem secundária: 
fardos plásticos ou caixas de papelão. 
Validade mínima de 01 ano após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras). REFERÊN-
CIA: KNORR, MAGGI, equivalente ou 
superior.

KITANO KG 240 15,20 3.648,00

LOTE 8
Valor Total do Lote: 1.827,60 (um mil, oitocentos e vinte e sete reais e ses-
senta centavos).

Item Descrição Marca Un Quant. Unit. Total

1

Sopão de feijão: sopa desidratada à 
base de macarrão, farinha de feijão, 
amido, sal, batata, gordura de bacon 
e torresmo, farinha de trigo fortifica-
da com ferro e ácido fólico, açúcar, 
vegetais desidratados, temperos, 
especiarias, realçadores de sabor, 
aromatizantes e corantes. Máximo de 
1,0 g de gorduras totais por porção de 
25 g do produto. Mínimo de 15 g de 
carboidratos; 0,5 g de fibra alimentar; 
e 2,4 g de proteína por porção de 25 
g do produto. Embalagem primária: 
pacotes plásticos metalizados com 
no mínimo 190 g do produto. Emba-
lagem secundária: fardos plásticos ou 
caixas de papelão. Validade mínima 
de 01 ano após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específica para o 
produto. Padrão de codificação: EAN 
13 (código de barras). REFERÊN-
CIA: KNORR, MAGGI, equivalente 
ou superior.

KITANO KG 120 15,23 1.827,60

FORNECEDOR: AURORA TROPICAL DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA 
- CNPJ: 95.377.636/0002-44
Valor Total do Fornecedor: 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais).
LOTE 1
Valor Total do Lote: 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais).

Item Descrição Marca Un Quant. Unit. Total

1

Extrato de tomate simples, tradicio-
nal, concentrado; à base de polpa de 
tomates maduros, sãos, sem semen-
tes e sem pele; açúcar e sal. Livre de 
impurezas e leveduras. Embalagem 
primária: sachês plásticos, com 340 
g. Embalagem secundária: caixas de 
papelão. Prazo de validade mínimo 
de 01 ano após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para 
alimentos e específica para o produ-
to. Padrão de codificação: EAN 13 
(código de barras).

DEZ 
MAIS KG 5.100 3,00 15.300,00

LOTE 3
Valor Total do Lote: 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Item Descrição Marca Un Quant. Unit. Total

1

Feijão do grupo I, classe: preto; tipo 
1. Embalagem primária: pacotes 
plásticos com 1 kg. Embalagem se-
cundária: fardos plásticos. Validade 
mínima de 06 meses após a data 
de fabricação. Demais parâmetros 
de produção de acordo com a le-
gislação vigente para alimentos e 
específica para o produto. Padrão 
de codificação: EAN 13 (código de 
barras).

SUPER 
MAIS KG 12.000 3,00 36.000,00

FORNECEDOR: JULIANTONI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 
CNPJ: 02.590.424/0001-89
Valor Total do Fornecedor: 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
LOTE 5
Valor Total do Lote: 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Item Descrição Marca Un Quant. Unit. Total

1

Lentilha beneficiada, em grãos da es-
pécie Lens esculenta, classe média; 
tipo 1. Tolerância - Máximo de qua-
torze por cento (14%) de umidade; 
meio por cento (0,5%) de impurezas 
e quatro por cento (4%) de grãos 
avariados. Embalagem primária: pa-
cotes plásticos com 500 g do produto. 
Embalagem secundária: fardos plás-
ticos ou de papel. Validade mínima 
de 01 ano após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para 
alimentos e específica para o produ-
to. Padrão de codificação: EAN 13 
(código de barras).

RD KG 750 9,60 7.200,00

FORNECEDOR: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E 
COM LT - CNPJ: 08.903.201/0001-00
Valor Total do Fornecedor: 8.505,00 (oito mil, quinhentos e cinco reais).
LOTE 9
Valor Total do Lote: 2.268,00 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais).

Item Descrição Marca Un Quant. Unit. Total

1

Tempero alho & sal: tempero indus-
trializado à base de alho e sal. Em-
balagem primária: potes plásticos, 
lacrados individualmente com 300 g 
do produto. Embalagem secundária: 
caixas de papelão. Validade mínima 
de 02 anos após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para 
alimentos e específica para o produto. 
Padrão de codificação da embalagem 
primária: EAN 13 (código de barras).

PREDI-
LETO KG 720 3,15 2.268,00

LOTE 10
Valor Total do Lote: 3.969,00 (três mil, novecentos e sessenta e nove reais).

Item Descrição Marca Un Quant. Unit. Total

1

Tempero completo com pimenta: tem-
pero industrializado à base de alho, 
sal, cebolinha, salsa, pimenta verme-
lha, pimenta do reino e realçadores 
de sabor. Embalagem primária: potes 
plásticos, lacrados individualmente 
com 300 g do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Vali-
dade mínima de 02 anos após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de codificação 
da embalagem primária: EAN 13 (có-
digo de barras).

PREDI-
LETO KG 1.260 3,15 3.969,00

LOTE 11
Valor Total do Lote: 2.268,00 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais).

Item Descrição Marca Un Quant. Unit. Total

1

Tempero completo sem pimenta: tem-
pero industrializado à base de alho, 
sal, cebolinha, salsa e realçadores 
de sabor. Embalagem primária: potes 
plásticos, lacrados individualmente 
com 3000 g do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Vali-
dade mínima de 02 anos após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de codificação 
da embalagem primária: EAN 13 (có-
digo de barras).

PREDI-
LETO KG 720 3,15 2.268,00

FORNECEDOR: P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI-
CIOS LTDA - ME - CNPJ: 23.040.430/0001-32
Valor Total do Fornecedor: 8.237,50 (oito mil, duzentos e trinta e sete reais 
e cinquenta centavos).
LOTE 4
Valor Total do Lote: 8.237,50 (oito mil, duzentos e trinta e sete reais e cin-
quenta centavos).

Item Descrição Marca Un Quant. Unit. Total

SUMÁRIO
ATO S  D O  P O D E R  E X E C U T I VO

A D M I N I S T R A Ç Ã O  D I R E TA
 - LICITAÇÕES ............................................................ 1

1

Flocos de milho: flocos açucarados 
de milho, obtidos a partir de canjica 
de milho sem tegumento, cozida, 
seca, laminada e tostada; recoberta 
por açúcar refinado, extrato de malte, 
sal refinado e água. Enriquecido com 
vitaminas: A, B1, B2, B6, B12, C, nia-
cina, ácido fólico e minerais: fer-
ro e zinco. Embalagem primária: pa-
cotes plásticos com 500 g do produto. 
Embalagem secundária: caixas de 
papelão. Prazo de validade mínimo 
de 06 meses após a data de fabrica-
ção. Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específica para o 
produto. Padrão de codificação: EAN 
13 (código de barras).

ALCA 
FOODS KG 1.250 6,59 8.237,50

FORNECEDOR: SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA - CNPJ: 
77.883.320/0019-90
Valor Total do Fornecedor: 3.402,75 (três mil, quatrocentos e dois reais e 
setenta e cinco centavos).
LOTE 2
Valor Total do Lote: 3.402,75 (três mil, quatrocentos e dois reais e setenta 
e cinco centavos).

Item Descrição Marca Un Quant. Unit. Total

1

Farofa de mandioca temperada: fa-
rofa pronta de mandioca, temperada, 
com no mínimo 25 g de carboidratos 
e 0,6 g de proteínas por porção de 35 
g do produto; sem gordura trans. Em-
balagem primária: pacotes plásticos 
metalizados com 250 g. Embalagem 
secundária: caixas de papelão ou 
fardos plásticos. Validade mínima de 
06 meses após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para 
alimentos e específica para o produ-
to.  Padrão de codificação: EAN 13 
(código de barras).

Gabi KG 975 3,49 3.402,75

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 85.954,45 (Oitenta e cinco mil, nove-
centos e cinquenta e quatro reais, quarenta e cinco centavos)
PREGOEIRA: ROSEMARI FERREIRA
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