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L I C I TA Ç Õ E S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REGISTRO DE PREÇOS

RESULTADO do Pregão:  308     Proc:  639 e ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data do Pregão:20/11/13     Validade da ATA:  18/12/13  até     18/12/14
Ata: 309

Cod Nome do Fornecedor Telefone
8662 GIRO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 333

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

5 35.000,00 Und Mochila Escolar/GIRO 13,20

Ata: 310
Pregão:  308     Proc:  639
Data do Pregão:20/11/13     Validade da ATA:   18/12/13 até     18/12/14

Cod Nome do Fornecedor
9563 A.V. SEQUINEL FILHO - MALHAS E ESTAMPARIA

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

1 35.000,00 Und Kit de uniforme escolar em malha escolar/MARCA PROPRIA 41,80

Ata: 311
Pregão:  308     Proc:  639
Data do Pregão:20/11/13     Validade da ATA:   18/12/13 até     18/12/14

Cod Nome do Fornecedor
11627 LOTUS COMERCIO LTDA ME

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

3 35.000,00 Und Meia modelo colegial/Esportivo - cor branco - cano curto/WORK 2,00

Ata: 312
Pregão:  308     Proc:  639
Data do Pregão:20/11/13     Validade da ATA:   18/12/13  até     18/12/14

Cod Nome do Fornecedor Telefone
10858 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR (44) 3033-1352

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

2 35.000,00 Und Japona em nylon/MARCA PROPRIA 35,11

Ata: 313
Pregão:  308     Proc:  639
Data do Pregão:20/11/13     Validade da ATA:  18/12/13  até     18/12/14

Cod Nome do Fornecedor
11659 TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

4 35.000,00 Und Tênis modelo colegial - cor preta/TEX 31,98

PREGOEIRA:SUZANA MOLINA
________________________________________________________________________________________
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de 
Compras, torna público o Resultado do Pregão, na Forma Eletrônica nº 396//2013
Objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios HORTIFRUTIGRANJEIROS destinados a suprir as necessidades 
das escolas municipais e escolas com período integral do Município de Ponta Grossa.
VENCEDOR: CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE– CNPJ: 00.298.781/00001-42
Item 1: R$1,97 (um real noventa e sete centavos)
Item 2: R$ 1,21 (um real e vinte e um centavos)
Item 3: R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos)
Item 4: R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos)
Item 5: R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos)
Item 6: R$ 1,72 (um real e setenta e dois centavos)
Item 7: R$ 1,56 (um real e cinquenta e seis centavos)
Item 8: R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos)
Item 9: R$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos)
Item 10: R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos)
Item 11: R$ 3,48 (três reais e quarenta e oito centavos)
Item 12: R$ 3,48 (três reais e quarenta e oito centavos)
Item 13: R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos)

Item 14: R$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos)
Item 15: R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos)
Item 16: R$ 2,79 (dois reais e setenta e nove centavos)
Item 17: R$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos)
Item 18: R$ 0,27(vinte e sete centavos)
Item 19: R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos)
Item 20: R$ 1,29 (um real e vinte e nove centavos)
Item 21: R$ 2,59 (dois reais e cinquenta e nove centavos)
Item 22: R$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos)
Maiores informações, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário, das 12:00 às 18:00, ou ainda 
pelo fone/fax (042) 3220-1362

Ponta Grossa, 17 de dezembro de 2013.
Pregoeira: Suzana Molina

________________________________________________________________________________________
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de 
Compras, torna público o Resultado do Pregão, na Forma Eletrônica nº 397//2013
Objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios HORTIFRUTIGRANJEIROS destinados a suprir as necessidades 
dos Centros Municipais de Educação Infantil os quais oferecem quatro refeições diária/aluno, escolas municipais 
que oferecem educação infantil do Município de Ponta Grossa.
VENCEDOR: CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE
CNPJ: 00.298.781/00001-42
Item 1: R$1,99 (um real noventa e nove centavos)
Item 2: R$ 1,93 (um real e noventa e três centavos)
Item 3: R$ 1,21 (um real e vinte e um centavos)
Item 4: R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos)
Item 5: R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos)
Item 6: R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos)
Item 7: R$ 1,72 (um real e setenta e dois centavos)
Item 8: R$ 1,56 (um real e cinquenta e seis centavos)
Item 9: R$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos)
Item 10: R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos)
Item 11: R$ 3,48 (três reais e quarenta e oito centavos)
Item 12: R$ 1,67 (um real sessenta e sete centavos)
Item 13: R$ 3,48 (três reais e quarenta e oito centavos)
Item 14: R$ 3,49(três reais e quarenta e nove centavos)
Item 15: R$ 1,28 (um real vinte e oito centavos)
Item 16: R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos)
Item 17: R$ 3,49 (tres reais e quarenta e nove centavos)
Item 18: R$ 2,79( dois reais e setenta e nove centavos)
Item 19: R$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos)
Item 20: R$ 0,27 (vinte e sete centavos)
Item 21: R$ 1,69 (um real e sessenta nove centavos)
Item 22: R$ 1,29 (um real vinte e nove centavos)
Item 23: R$2,59 (dois reais e cinquenta e nove centavos)
Item 24; R$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos)
Maiores informações, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário, das 12:00 às 18:00, ou ainda 
pelo fone/fax (042) 3220-1362

Ponta Grossa, 17 de dezembro de 2013.
Pregoeira: Suzana Molina

________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 222/2013
Objeto e fi nalidade: Requisição para aquisição de material de copa e cozinha; material de limpeza e higiene e 
gêneros alimentícios para o Mercado da Família, conforme o disposto do protocolado 3500389/2013.

Fornecedor Lote Item Descrição Valor 
Total R$

PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 
ARAPONGAS 
S/A - PRODASA

9 1

Biscoito tipo rosca, à base de farinha de trigo fortifi cada com ferro e áci-
do fólico, açúcar, sal, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, fermento 
químico, estabilizante, aromatizante e acidulante; com no mínimo 20 g de 
carboidratos; 1,9 g de proteínas e 0,5 g de fi bra alimentar por porção de 
30 g do produto. Embalagem primária: pacotes plásticos com 310 a 400 g. 
Embalagem secundária: caixas de papelão, contendo 10, 14, 16, 20 ou 24 
pacotes plásticos de 310 a 400 g cada, com validade mínima de 1 ano após 
a data de fabricação. Diversos sabores. Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente para alimentos e específi ca para o 
produto. Codifi cação - código de barras EAN 13.  

Santa 
Clara 400g 
- choco-
late

3.476,00

PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 
ARAPONGAS 
S/A - PRODASA

10 1

Biscoito tipo rosca, à base de farinha de trigo fortifi cada com ferro e áci-
do fólico, açúcar, sal, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, fermento 
químico, estabilizante, aromatizante e acidulante; com no mínimo 20 g de 
carboidratos; 1,9 g de proteínas e 0,5 g de fi bra alimentar por porção de 
30 g do produto. Embalagem primária: pacotes plásticos com 310 a 400 g. 
Embalagem secundária: caixas de papelão, contendo 10, 14, 16, 20 ou 24 
pacotes plásticos de 310 a 400 g cada, com validade mínima de 1 ano após 
a data de fabricação. Diversos sabores. Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente para alimentos e específi ca para o 
produto. Codifi cação - código de barras EAN 13.

Santa 
Clara 400g 
- coco

1.738,00

PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 
ARAPONGAS 
S/A - PRODASA

11 1

Biscoito tipo rosca, à base de farinha de trigo fortifi cada com ferro e áci-
do fólico, açúcar, sal, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, fermento 
químico, estabilizante, aromatizante e acidulante; com no mínimo 20 g de 
carboidratos; 1,9 g de proteínas e 0,5 g de fi bra alimentar por porção de 
30 g do produto. Embalagem primária: pacotes plásticos com 310 a 400 g. 
Embalagem secundária: caixas de papelão, contendo 10, 14, 16, 20 ou 24 
pacotes plásticos de 310 a 400 g cada, com validade mínima de 1 ano após 
a data de fabricação. Diversos sabores. Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente para alimentos e específi ca para o 
produto. Codifi cação - código de barras EAN 13.

Santa 
Clara 400g 
- leite

1.738,00

DENTAL MED 
SUL ARTIGOS 
ODONTOLÓGI-
COS LTDA.

2 1

Escova dental infantil: com cerdas de nylon, extra macias ou macias, com 
4 fi leiras de tufos contendo 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e 
arredondadas na mesma altura; cabo reto, anatômico, com empunhadura;  
com no mínimo 15 cm de comprimento. Embalagem primária: individual, 
em saquinho plástico lacrado, tipo fl ow Pack ou estojo protetor plástico, tipo 
blister. Embalagem secundária: caixas de papelão com 12 a 72 unidades. 
Validade mínima de 2 anos após a data de fabricação. Demais parâme-
tros de produção de acordo com a legislação vigente para produtos de 
higiene e específi ca para o produto. Padrão de codifi cação - código de 
barras EAN 13.

Med Fio 3.744,00
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.165 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 20132

AMAFIL 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
ALIMENTOS 
LTDA.

13 1 Farinha de mandioca temperada 500gr Amafi l 10.850,00

SÃO BRAZ S/A 
INDUSTRIA E 
COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS

16 1

Flocos de milho: fl ocos açucarados de milho, obtidos a partir de canjica 
de milho sem tegumento, cozida, seca, laminada e tostada; recoberta por 
açúcar refi nado, extrato de malte, sal refi nado e água. Enriquecido com 
vitaminas: A, B1, B2, B6, B12, C, niacina, ácido fólico e minerais: ferro 
e zinco. Embalagem primária: pacotes plásticos com 500 g do produto. 
Embalagem secundária: caixas de papelão com 10 ou 20 pacotes plásticos 
500 g. Prazo de validade mínimo de 6 meses após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para 
alimentos e específi ca para o produto. Padrão de codifi cação - código de 
barras EAN 13.

Gold 
Flakes 16.200,00

COOPERATIVA 
CENTRAL 
AURORA 
ALIMENTOS

17 1

Leite em pó: leite em pó, integral, instantâneo, enriquecido com vitaminas 
A e D, com emulsifi cante lecitina de soja. Embalagem primária: pacotes 
plásticos metalizados com 400 g. Embalagem secundária: caixas de pa-
pelão ou fardos de papel, contendo 25 pacotes plásticos metalizados de 
400 g cada, com validade mínima de 1 ano após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para 
alimentos e específi ca para o produto. Padrão de codifi cação - código de 
barras EAN 13.

Aurora 
(integral 
instantâ-
neo

23.800,00

MOINHO ARA-
PONGAS SA 12 1

Trigo para quibe: grãos de trigo descascados e triturados. Embalagem pri-
mária: pacotes plásticos com 500 g do produto. Embalagem secundária: 
fardos plásticos ou de papel, com 10 a 20 pacotes plásticos de 500g. Vali-
dade mínima de 1 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específi ca 
para o produto. Padrão de codifi cação - código de barras EAN 13.

Floriani 1.452,00

MOINHO ES-
TRELA LTDA 14 1

Farinha de trigo 1 kg: farinha de trigo do grupo doméstico, especial, tipo 
1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: pacotes de 
papel com 1 kg. Embalagem secundária: fardos de papel, contendo 10 pa-
cotes de papel de 1 kg, com validade mínima de 4 meses após a data de 
fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específi ca para o produto. Padrão de codifi cação 
- código de barras EAN 13.

Fidalga 9.000,00

BERTOLINI 
INDÚSTRIA 
QUÍMICA LTDA

3 1 Detergente líquido 500 ml
Gota 
Limpa - 
limão

5.754,24

BERTOLINI 
INDÚSTRIA 
QUÍMICA LTDA

4 1 Detergente líquido 500 ml
Gota 
Limpa - 
neutro

5.771,52

BERTOLINI 
INDÚSTRIA 
QUÍMICA LTDA

5 1 Detergente líquido 500 ml
Gota 
Limpa - 
maçã

5.754,24

PONTAROLLO 
COMÉRCIO DE 
CEREAIS LTDA 
- EPP

18 1 Feijão cor T1 1kg Malú 8.400,00

CERTANO 
COMERCIAL 
DE ALIMENTOS 
LTDA

15 1

Açúcar cristal 5 kg: açúcar cristal de origem vegetal, constituído basica-
mente por sacarose de cana de açúcar, com teor de sacarose superior a 
99,6%; concentração máxima de sais minerais de 0,1%; umidade máxima 
de 0,07%; aspecto sólido com cristais bem defi nidos; odor e sabor próprios 
do produto. Embalagem primária: pacotes plásticos de 5 kg. Embalagem 
secundária: fardo de papel ou embalagem plástica contendo 06 pacotes 
plásticos de 5 kg, com prazo de validade mínima de 2 anos após a data de 
fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específi ca para o produto. Padrão de codifi cação 
- código de barras EAN 13, admitindo variações.

Certano 17.970,00

COAMO 
AGROINDUS-
TRIAL COOPE-
RATIVA

20 1

Café almofada tradicional: café, em pó homogêneo, obtido da torração e 
moagem de grãos do tipo 8 COB ou melhores, predominantemente da es-
pécie arábica, admitindo mistura com robusta, com no máximo 20% em 
peso de grãos com defeitos pretos, verdes e/ou ardidos, aroma e sabor 
suaves, característicos do produto; nota de qualidade global entre 4,5 e 
5,9; ponto de torra variando de moderadamente clara a moderadamente 
escura. Embalagem primária: pacotes plásticos metalizados, fl exíveis com 
500 g. Embalagem secundária: caixas ou fardos, contendo 10 ou 20 paco-
tes plásticos metalizados, fl exíveis, de 500 g cada; com prazo de validade 
mínimo de 4 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros 

Sollus 37.080,00

COOPERATIVA 
CENTRAL 
AURORA 
ALIMENTOS

19 1 leite longa vida 1l Aurora 
(integral) 35.402,40

QUIMISSAN 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 
EIRELLI - EPP

6 1

Sabonete: em barra, perfumado (diversas fragrâncias), à base de estea-
rato de sódio, carbonato de cálcio, glicerina, cloreto de sódio, carbonato 
de sódio, essências e coadjuvantes. Embalagem primária: individual; com 
90 g do produto, feita com pacotes de papel aluminizado. Embalagem se-
cundária: caixas de papelão com 108 unidades de 90 g. Validade mínima 
de 2 anos após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para produtos de higiene e específi ca para 
o produto. Padrão de codifi cação - código de barras EAN 13.

Lily - 
branco 8.820,00

QUIMISSAN 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 
EIRELLI - EPP

7 1

Sabonete: em barra, perfumado (diversas fragrâncias), à base de estea-
rato de sódio, carbonato de cálcio, glicerina, cloreto de sódio, carbonato 
de sódio, essências e coadjuvantes. Embalagem primária: individual; com 
90 g do produto, feita com pacotes de papel aluminizado. Embalagem se-
cundária: caixas de papelão com 108 unidades de 90 g. Validade mínima 
de 2 anos após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para produtos de higiene e específi ca para 
o produto. Padrão de codifi cação - código de barras EAN 13.

Lily - rosa 8.820,00

QUIMISSAN 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 
EIRELLI - EPP

8 1

Sabonete: em barra, perfumado (diversas fragrâncias), à base de estea-
rato de sódio, carbonato de cálcio, glicerina, cloreto de sódio, carbonato 
de sódio, essências e coadjuvantes. Embalagem primária: individual; com 
90 g do produto, feita com pacotes de papel aluminizado. Embalagem se-
cundária: caixas de papelão com 108 unidades de 90 g. Validade mínima 
de 2 anos após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para produtos de higiene e específi ca para 
o produto. Padrão de codifi cação - código de barras EAN 13.

Lily - azul 8.820,00

PONTE 
COMERCIAL 
LTDA ME

1 1

Vela: composição – parafi na e pavio de algodão com resistência gradual 
durante a queima. Cor branca. Embalagem primária: pacotes plásticos 
com 6 a 8 unidades. Peso unitário variando entre 16 e 17 g. Embalagem 
secundária: caixas de papelão, com 20 a 24 unidades. Validade mínima 
de 3 anos após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente, específi ca para o produto.

Iguaçu 8.340,00

Valor total por Fornecedor

Fornecedor Total R$ Ordem de 
Compra

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A - PRO-
DASA 6.952,00 seis mil novecentos e cinquenta e 

dois reais 1870

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. 3.744,00 três mil setecentos e quarenta e 
quatro reais 1873

AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 10.850,00 dez mil oitocentos e cinquenta reais 1872
SÃO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMEN-
TOS 16.200,00 dezesseis mil e duzentos reais 1876

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 23.800,00 vinte e três mil e oitocentos reais 1877

MOINHO ARAPONGAS SA 1.452,00 mil quatrocentos e cinquenta e dois 
reais 1871

MOINHO ESTRELA LTDA 9.000,00 nove mil reais 1874
BERTOLINI INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA 17.280,00 dezessete mil duzentos e oitenta reais 1881
PONTAROLLO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - EPP 8.400,00 oito mil e quatrocentos reais 1878

 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 17.970,00 dezessete mil novecentos e setenta 
reais 1875

COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 37.080,00 trinta e sete mil e oitenta reais 1880

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 35.402,40 trinta e cinco mil quatrocentos e dois 
reais e quarenta centavos 1879

QUIMISSAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI - EPP 26.460,00 vinte e seis mil quatrocentos e ses-
senta reais 1882

PONTE COMERCIAL LTDA ME 8.340,00 oito mil trezentos e quarenta reais 1883

Valor total do Processo Licitatório R$ 222.930,40  (duzentos e vinte e dois mil novecentos e trinta 
reais e quarenta centavos)

Dotação Orçamentária
Cód. 

Reduzido
Dot. 

Orçamentária Secretaria Produtos

3882 339030079900 SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS

3883 339030220000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
HIGIEN

4534 339030210000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fundamento: Conforme art. 17, inciso II da Lei 8666/93.
18/12/13 - Sérgio Zadorosny Filho - Secretário Municipal de Abastecimento PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PONTA GROSSA
________________________________________________________________________________________

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 223/2013
Objeto e fi nalidade: Requisição para aquisição de material de limpeza e higiene e gêneros alimentícios para o 
Mercado da Família. conforme o disposto do protocolado 3500394/2013.

Fornecedor Lote Item Descrição Valor 
Total R$

H & D ALIMENTOS LTDA 11 1

Doce de frutas: doce à base de polpa de frutas pasteurizada, açúcar, 
glicose de milho e pectina cítrica. Sem glúten. Embalagem primá-
ria: potes plásticos ou de vidro com 400 g do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão com 12 a 24 potes plásticos ou de 
vidro de 400 g. Validade mínima de 1 ano após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específi ca para o produto. Padrão de codifi cação - 
código de barras EAN 13.  

Néctar - 
abóbora 
c/ coco

918,00

H & D ALIMENTOS LTDA 12 1

Doce de frutas: doce à base de polpa de frutas pasteurizada, açúcar, 
glicose de milho e pectina cítrica. Sem glúten. Embalagem primá-
ria: potes plásticos ou de vidro com 400 g do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão com 12 a 24 potes plásticos ou de 
vidro de 400 g. Validade mínima de 1 ano após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específi ca para o produto. Padrão de codifi cação - 
código de barras EAN 13.

Néctar - 
goiaba 1.836,00

H & D ALIMENTOS LTDA 13 1

Doce de frutas: doce à base de polpa de frutas pasteurizada, açúcar, 
glicose de milho e pectina cítrica. Sem glúten. Embalagem primá-
ria: potes plásticos ou de vidro com 400 g do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão com 12 a 24 potes plásticos ou de 
vidro de 400 g. Validade mínima de 1 ano após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específi ca para o produto. Padrão de codifi cação - 
código de barras EAN 13.

Néctar - 
banana 1.836,00

H & D ALIMENTOS LTDA 14 1

Doce de frutas: doce à base de polpa de frutas pasteurizada, açúcar, 
glicose de milho e pectina cítrica. Sem glúten. Embalagem primá-
ria: potes plásticos ou de vidro com 400 g do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão com 12 a 24 potes plásticos ou de 
vidro de 400 g. Validade mínima de 1 ano após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específi ca para o produto. Padrão de codifi cação - 
código de barras EAN 13.

Néctar - 
maçã 918,00

APTI ALIMENTOS LTDA 20 1 Fermento químico 100g Apti 5.100,00

APTI ALIMENTOS LTDA 21 1

Macarrão tipo instantâneo, à base de sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, sal, gordura vegetal e corantes naturais; 
com no mínimo 20 g de carboidratos, 3 g de proteínas e 0,6 g de 
fi bra alimentar por porção de 35 g do produto; sem gordura trans; 
com sache de temperos em embalagem metalizada, em diversos 
sabores. Embalagem primária: pacotes plásticos com 85 g. Embala-
gem secundária: caixas de papelão contendo entre 25 e 50 pacotes 
plásticos de 85 g cada, com validade mínima de 8 meses após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a le-
gislação vigente para alimentos e específi ca para o produto. Padrão 
de codifi cação - código de barras EAN 13.

Apti - car-
ne 4.000,00

APTI ALIMENTOS LTDA 22 1

Macarrão tipo instantâneo, à base de sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, sal, gordura vegetal e corantes naturais; 
com no mínimo 20 g de carboidratos, 3 g de proteínas e 0,6 g de 
fi bra alimentar por porção de 35 g do produto; sem gordura trans; 
com sache de temperos em embalagem metalizada, em diversos 
sabores. Embalagem primária: pacotes plásticos com 85 g. Embala-
gem secundária: caixas de papelão contendo entre 25 e 50 pacotes 
plásticos de 85 g cada, com validade mínima de 8 meses após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a le-
gislação vigente para alimentos e específi ca para o produto. Padrão 
de codifi cação - código de barras EAN 13.

Apti - ga-
linha cai-
pira

8.000,00

APTI ALIMENTOS LTDA 23 1

Macarrão tipo instantâneo, à base de sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, sal, gordura vegetal e corantes naturais; 
com no mínimo 20 g de carboidratos, 3 g de proteínas e 0,6 g de 
fi bra alimentar por porção de 35 g do produto; sem gordura trans; 
com sache de temperos em embalagem metalizada, em diversos 
sabores. Embalagem primária: pacotes plásticos com 85 g. Embala-
gem secundária: caixas de papelão contendo entre 25 e 50 pacotes 
plásticos de 85 g cada, com validade mínima de 8 meses após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a le-
gislação vigente para alimentos e específi ca para o produto. Padrão 
de codifi cação - código de barras EAN 13.

Apti - gali-
nha 8.000,00

COAMO AGROINDUS-
TRIAL COOPERATIVA 24 1

Óleo de soja refi nado, tipo 1, com odor e sabor característicos do 
produto, isento de ranços, odores e sabores estranhos; de cor clara, 
aspecto límpido e isento de sedimentos em suspensão; teor mínimo 
de 6,0 g de ácido linoleico /porção de 13 ml; teor mínimo de 0,5 g de 
ácido linolênico/porção de 13 ml; sem gordura trans; sem colesterol 
e sem glúten. Embalagem primária: garrafas pet com 900 ml. Emba-
lagem secundária: caixas de papelão, contendo 20 embalagens pet 
de 900 ml por caixa, com prazo de validade mínima de 01 ano após 
a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo 
com a legislação vigente para alimentos e específi ca para o produto. 
Codifi cação - código de barras EAN 13

Coamo 90.000,00

FRIMESA COOPERATI-
VA CENTRAL 16 1 Doce de leite Frimesa - 

ameixa 1.872,00

FRIMESA COOPERATI-
VA CENTRAL 17 1 Doce de leite Frimesa - 

coco 1.872,00

FRIMESA COOPERATI-
VA CENTRAL 18 1 Doce de leite 

F r imesa 
- doce de 
leite

3.744,00

DALBERTO LUIZ VIER 19 1

Erva mate: erva mate 100% natural, triturada, sem adição de açúcar. 
Embalagem primária: pacotes de papel translúcidos com 1 kg do 
produto. Embalagem secundária: fardos de papel com 30 pacotes de 
papel translúcido de 1 kg. Validade mínima de 2 anos após a data de 
fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legis-
lação vigente para alimentos e específi ca para o produto. Padrão de 
codifi cação - código de barras EAN 13.

PN1 Na-
tural 15.800,00

NUTRIMENTAL S/A 
IND.E COM. DE ALI-
MENTOS

2 1

Flocos de cereais: mistura de farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, farinha de trigo integral, farinha de cevada integral, fari-
nha de aveia integral, enriquecida com vitaminas e sais minerais; sal 
e açúcar. Sem gordura trans. Embalagem primária: sachês plásticos 
metalizados, com 200 a 250 g do produto. Embalagem secundária: 
caixas de papelão com 12 ou 24 sachês plásticos metalizados de 
200 a 250 g. Prazo de validade mínimo de 1 ano após a data de 
fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legis-
lação vigente para alimentos e específi ca para o produto. Padrão de 
codifi cação - código de barras EAN 13. 

N u t r y 
230g 2.628,00

AMAFIL INDUSTRIA E 
COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA.

10 1

Milho pipoca: milho para pipoca, classe I – amarela; tipo I. Tolerân-
cia - Máximo de um por cento (1,0%) de impurezas e dois por cento 
(2%) de grãos avariados. Embalagem primária: pacotes plásticos 
com 500 g do produto. Embalagem secundária: fardos plásticos ou 
de papel, com 10 a 20 pacotes plásticos de 500g. Validade mínima 
de 1 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente para alimentos e específi ca para 
o produto. Padrão de codifi cação - código de barras EAN 13.

Amafi l 6.050,00

MOINHO ARAPON-
GAS SA 3 1 mistura para bolo Jóia 400g 

- coco 1.220,40

MOINHO ARAPON-
GAS SA 4 1 mistura para bolo

Jóia 400g 
- choco-
late

1.898,40

MOINHO ARAPON-
GAS SA 5 1 mistura para bolo Jóia 400g 

- laranja 1.220,40

MOINHO ARAPON-
GAS SA 6 1 mistura para bolo Jóia 400g 

- baunilha 1.220,40

MOINHO ARAPON-
GAS SA 7 1 mistura para bolo Jóia 400g 

- limão 1.220,40
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MOINHO ARAPON-
GAS SA 8 1 sopa 200g Jóia - car-

ne 2.034,00

MOINHO ARAPON-
GAS SA 9 1 sopa 200g

Jóia - ga-
linha cai-
pira

3.390,00

MOINHO ESTRELA 
LTDA 15 1

Farinha de trigo 5 kg: farinha de trigo do grupo doméstico, especial, 
tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: 
pacotes de papel com 5 kg. Embalagem secundária: fardos de papel, 
contendo 06 pacotes de papel de 5 kg, com validade mínima de 4 
meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente para alimentos e específi ca para 
o produto. Padrão de codifi cação - código de barras EAN 13

Panfác i l 
Premiun 51.600,00

CIA BEAL DE ALIMEN-
TOS 25 1

Achocolatado em pó, adoçado, mistura em leite frio, com rendimento 
de 20g de produto para 180ml de leite, com vitaminas e minerais, 
pote com 400g, ter no ato da entrega um mínimo de 90% de sua 
validade.

Nescau 29.880,00

PONTAROLLO CO-
MÉRCIO DE CEREAIS 
LTDA - EPP

27 1

Feijão preto: feijão do grupo I, classe: preto; tipo 1. Embalagem pri-
mária: pacotes plásticos com 1 kg. Embalagem secundária: fardos 
plásticos contendo 30 pacotes plásticos de 1 kg; com validade mí-
nima de 6 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros 
de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e 
específi ca para o produto. Padrão de codifi cação - código de barras 
EAN 13.

Malu 20.088,00

CARAMURU ALIMEN-
TOS LTDA 26 1 Mistura para polenta 500g Sinhá 1.740,00

BLUE CHEMICAL DO 
BRASIL LTDA 1 1

Sabão em pó tipo 2: à base de tensoativo aniônico, agentes tampo-
nantes, coadjuvantes, agente sinergista, corante, branqueador ótico, 
fragrâncias, água e carga. Componentes ativos: alquilbenzeno sulfo-
nato de sódio e lauril sulfato de sódio. Com tensoativo biodegradá-
vel. Registro na ANVISA/MS. Embalagem primária: pacotes plásticos 
ou caixas de papelão com 1 kg do produto. Embalagem secundária: 
fardos plásticos ou caixas de papelão com 18 a 36 pacotes ou cai-
xas de papelão de 1 kg. Validade mínima de 2 anos após a data de 
fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com legisla-
ção vigente para produtos de limpeza e específi ca para o produto. 
Padrão de codifi cação - código de barras EAN 13

Blue 23.500,00

INDÚSTRIA DE MASSAS 
ALIMENTÍCIAS ROSANE 
LTDA

28 1

Macarrão tipo ninho largo, à base de sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, com ovos pasteurizados e corantes naturais; 
com no mínimo 58 g de carboidratos, 8% de proteínas e 1,0 g de fi bra 
alimentar por porção de 80 g do produto. Embalagem primária: paco-
tes plásticos com 500g. Embalagem secundária: caixas de papelão 
ou fardos plásticos, contendo 20 ou 24 pacotes plásticos de 500 g 
cada, com validade mínima de 1 ano após a data de fabricação. De-
mais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específi ca para o produto.

Rosane 17.900,00

Valor total por Fornecedor

Fornecedor Total Ordem de 
Compra

H & D ALIMENTOS LTDA R$ 5.508,00 cinco mil quinhentos e oito reais 1856
APTI ALIMENTOS LTDA 25.100,00 vinte e cinco mil e cem reais 1860/1861
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 90.000,00 noventa mil reais 1862

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL 7.488,00 sete mil quatrocentos e oitenta e 
oito reais 1858

DALBERTO LUIZ VIER 15.800,00 quinze mil e oitocentos reais 1859
NUTRIMENTAL S/A IND.E COM. DE ALIMENTOS 2.628,00 dois mil seiscentos e vinte e oito reais 1852
AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 6.050,00 seis mil e cinquenta reais 1855
MOINHO ARAPONGAS SA 12.204,00 doze mil duzentos e quatro reais 1853/1854
MOINHO ESTRELA LTDA 51.600,00 cinquenta e um mil e seiscentos reais 1857

CIA BEAL DE ALIMENTOS 29.880,00 vinte e nove mil oitocentos e oitenta 
reais 1863

PONTAROLLO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - EPP 20.088,00 vinte mil e oitenta e oito reais 1865
CARAMURU ALIMENTOS LTDA 1.740,00 mil setecentos e quarenta reais 1864
BLUE CHEMICAL DO BRASIL LTDA 23.500,00 vinte e três mil e quinhentos reais 1866
INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS ROSANE LTDA 17.900,00 dezessete mil e novecentos reais 1867

Valor total do Processo Licitatório R$ 309.486,00  ( trezentos e nove mil quatrocentos e oitenta e 
seis reais )

Dotação Orçamentária
Cód. 

Reduzido
Dot. 

Orçamentária Secretaria Produtos

3882 339030079900 SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS

3883 339030220000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI-
GIEN

Fundamento: Conforme art. 17, inciso II da Lei 8666/93.
18/12/13 - Sérgio Zadorosny Filho - Secretário Municipal de Abastecimento
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