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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O Prefeito Municipal, WILSON AKIO ABE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº. 10.520/02, Lei nº. 8.666/93, Lei complementar nº. 123/06, 
e demais legislações aplicáveis, a vista da Ata de Sessão de Pregão Presencial e Parecer Jurídico, 
resolve: 
 

01 –  ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos: 
 
 

a) Processo Nrº              : 83/2022 
b) Licitação Nrº             :           31/2022 

c) Modalidade                :           Pregão: 
d) Data Homologação  : 27/05/2022 
e) Objeto Homologado : REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 

 
12.361.0005.2.026. - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0005.2.026. - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0005.2.026. - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0005.2.026. - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 

12.365.0005.2.096. - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) 
12.365.0005.2.096. - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) 

12.365.0005.2.110. - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 
12.365.0005.2.110. - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 

 
 

Fornecedor: GALERA DA CESTA BASICA LTDA 
CNPJ/CPF: 45.693.344/0001-61 

 
 
 

LOTE 1 
Valor Total do Lote: 202.481,30 (duzentos e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta 

centavos) 
 

Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor Total 

1 ACHOCOLATADO EM PÓ 
400G – enriquecido com 9 
vitaminas, ingredientes: 
açúcar, cacau em pó, soro 
de leite em pó, estabilizante 
lecitina de soja, 
maltodestrina, aroma de 

LA REND PCT. 500,00 3,4400 1.720,00 
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baunilha, vitaminas e sal, na 
porção de 20gr deve 
conter, 17gr de 
carboidrato, 104gr de 
proteína, 1,2gr de fibra 
alimentar, 42mg de sódio, 
sem glúten. Acondicionado 
em embalagem aluminada 
de 400gr, com 
identificação na 
embalagem dos 
ingredientes, valor 
nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. 
Isento de sujidades 
parasitas e larvas, com 
validade mínima de seis 
meses a contar da data de 
entrega. 

2 AÇÚCAR – 5 kg– contendo 
no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção 
deverá ser fabricado de 
cana de açúcar livre de 
fermentação – embalagem 
de 5 kg (Resolução CNNPA 
N. 12/78) com identificação 
na embalagem dos 
ingredientes, valor 
nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. 
Isento de sujidades, 
parasitas, matéria terrosa, 
detritos animais ou vegetais 
larvas e material estranho. 
Apresentando cor, sabor e 
odor característicos. 
Validade mínima de 12 
meses, a contar da data de 
entrega. 

DOURO PCT. 380,00 20,0000 7.600,00 

3 AMIDO DE MILHO – 500G 
tipo 1, sob a forma de pó 
fino, cor branca, sabor e 
odor característicos, 
fabricado a partir de 
matérias primas sãs e 
limpas. Na porção de 20g 

AMAFIL PCT. 940,00 3,0400 2.857,60 
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deve conter 18g de 
carboidrato. 
Acondicionado em 
embalagem de 500g 
resistente de polietileno 
atóxico, sem glúten, com 
identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor 
nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. 
Isento de: matéria terrosa, 
parasitas, larvas, material 
estranho sem umidade, 
fermentação ou ranço. 
Validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar da 
data de entrega. 

4 ARROZ 05 KG– TIPO 01 - 
agulhinha longo fino polido 
tipo 1, sem glúten , 
contendo no mínimo de 
90% de grãos inteiros com 
no máximo de 14% de 
umidade e com valor 
nutricional na porção de 
50g contendo no mínimo 
de 37g de carboidratos, 4g 
de proteínas e 0 de 
gorduras totais. Com 
rendimento após o 
cozimento de no mínimo 2,5 
vezes a mais do peso antes 
da cocção, devendo 
também apresentar 
coloração branca, grãos 
íntegros e soltos após 
cozimento, com data de 
fabricação e prazo de 
validade no mínimo 06 
meses, com registro do 
Ministério de Agricultura. 

PURO 
CAMPO 

PCT. 2.400,00 18,5000 44.400,00 

7 BISCOITO DE POLVILHO 
100G - ingredientes, 
gorduras de coco, leite, 
ovo e sal. 

KILLMAN PCT. 680,00 2,9900 2.033,20 

8 BOLACHA DE MAISENA SEM 
LACTOSE – 400G contendo 

PICCININI PCT. 150,00 3,4000 510,00 
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os seguintes ingredientes: 
Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico, água, açúcar, 
gordura vegetal 
hidrogenada zero trans, 
açúcar invertido, 
estabilizante lecitina de 
soja, fermentos químicos 
(bicarbonato de sódio, 
pirofosfato ácido de sódio e 
bicarbonato de amônio), 
sal, metabissulfito de sódio, 
aroma artificial de leite, 
proteinase, vitaminas (b1, 
b2, b6 e pp). Sem 
colesterol, sem lactose e 
sem proteína do leite. Isento 
de produtos de origem 
animal. 

9 BOLACHA DOCE – 360G - 
de maisena, contendo os 
seguintes ingredientes: 
Farinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, 
amido de milho, sal, 
estabilizante, lecitina de 
soja, fermentos químicos 
bicarbonato de amônio, 
bicarbonato de sódio, 
acidulante ácido láctico e 
aromatizante.  O biscoito 
deverá ser fabricado a 
partir de matérias primas 
sãs e limpas, isenta de 
matérias terrosas, parasitos 
e em perfeito estado de 
conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos 
anormais, não podendo 
apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar 
quebradiço – embalagem 
primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados 
com peso líquido de 360gr, 

PICCININI PCT. 540,00 3,4000 1.836,00 
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tendo dupla embalagem e 
em embalagem secundária 
de caixa de papelão. 
Validade mínima de 06 
(seis) meses, a contar da 
data de entrega. 

10 BOLACHA SALGADA – 360G 
tipo cream cracker. 
Ingredientes: farinha de 
trigo fortificada com ferro e 
ácido fólico (vit. B9), 
açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar 
invertido, sal refinado, 
extrato de malte, 
estabilizante lecitina de 
soja, fermentos químicos 
bicarbonato de sódio, 
amido de milho. Valor 
nutricional na porção de 
100g: mínimo 70g de 
carboidrato, 10g de 
proteína e 12,5g gorduras 
totais. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de 
matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias 
terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de 
conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos 
anormais, não podendo 
apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar 
quebradiço – embalagem 
primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados 
com peso líquido de 360gr 
com dupla embalagem e 
em embalagem secundária 
de caixa de papelão. 

PICCININI PCT. 650,00 3,8000 2.470,00 

11 CACAU 100% – 200G. 
Ingredientes: Cacau em pó. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

A NATUREZA UNID 200,00 4,6000 920,00 

13 CANJICA 500G - de milho 
branco, contendo 80% de 
grãos inteiros, preparados 

A NATUREZA PCT. 150,00 3,8000 570,00 
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com matérias primas sãs, 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e de 
detritos animais ou vegetais 
com no máximo de 15% de 
umidade - emb. 500g - c/ 
data de fabricação 
recente. 

14 CHÁ MATE 250G - Chá de 
erva mate queimado – 
constituído de folhas novas; 
de espécimes vegetais 
genuínos ligeiramente 
tostados e partidos; de cor 
verde amarronzada escura; 
com aspecto cor cheiro e 
sabor próprio; isento de 
sujidades e larvas. 

UNIAO UND. 310,00 2,8500 883,50 

15 COCO RALADO – 100G sem 
adição de açúcar, em 
flocos finos, acondicionado 
em embalagem aluminada 
ou de polietileno atóxico 
transparente, contendo 
100g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor 
nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. 
Validade mínima de 06 
(seis) meses a contar da 
data de entrega. 

INGACOCO PCT. 100,00 3,2000 320,00 

17 ERVA DOCE – 500G A NATUREZA PCT. 80,00 17,0000 1.360,00 
18 EXTRATO DE TOMATE 1KG - 

Concentração mínima de 5 
% de sólidos solúveis 
naturais de tomate. Valor 
Calórico mínimo de 14 Kcal, 
Proteína mínima 0,5 g e 
carboidrato mínimo 2,8 g 
em 30 g do produto. Cor 
vermelha e de cheiro e 
sabor próprios, contendo 
na composição tomate, 
açúcar e sal. Validade 
mínima de seis meses a 
contar da data de entrega. 

CIA FRIOS UND. 400,00 6,8000 2.720,00 
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19 FARINHA DE MANDIOCA 
TORRADA - grupo seca, 
subgrupo fina, classe 
amarela, tipo1, validade 
mínima 6 meses. 

DIOKA KG. 250,00 5,2700 1.317,50 

20 FARINHA DE MILHO - Tipo 1 - 
pacote de 1 kg, plástico 
transparente, atóxico,  
resistente, livres de 
sujidades, parasitas e larvas. 

DOM PEDRO KG. 250,00 4,9000 1.225,00 

22 FARINHA DE TRIGO – 5 kg 
TIPO 1 – Composição do 
produto: composto de 100 
% de farinha de trigo tipo 1 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico. Contém 
Glúten. Por porção 50 
Gramas deve conter: 180 
kcal, 40g carboidrato, 7g 
proteína, 0,5g de gorduras 
totais, 1,0g de fibra 
alimentar.  Acomodada em 
embalagem de papel de 5 
kg. Com identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor 
nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. 

COCAMAR PCT. 190,00 18,5500 3.524,50 

23 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 
1 - novo grão inteiro, 
aspecto brilhoso, liso, isenta 
de matéria terrosa, pedras 
ou corpos estranhos, fungos 
ou parasitas e livre de 
umidade; em pacote de 1 
kg em embalagem 
transparente, data de 
fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 12 
meses, com registro no 
Ministério da Agricultura. 

SAFRA 
NOVA 

KG. 1.300,00 8,8900 11.557,00 

24 FERMENTO EM PÓ – 
Ingredientes: amido de 
milho geneticamente 
modificado, fosfato 
monocácico, bicarbonato 
de sódio e carbonato de 
cálcio. Em embalagem 

APTI UND. 130,00 5,4000 702,00 
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plástica de 250gr com 
tampa medidora. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. Validade 
de 06 meses a partir da 
data de entrega. 

25 FUBÁ DE MILHO - 
enriquecido com ferro e 
ácido fólico, produto 
obtido pela moagem do 
grão de milho, 
desgerminado ou não, 
deverão ser fabricadas a 
partir de matérias primas 
sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas e 
parasitos. Não poderão 
estar úmidos ou rançosos, 
com umidade máxima de 
15%p/p, com acidez 
máxima de 5%p/p, com no 
mínimo de 7%p/p de 
proteína. Com o 
rendimento mínimo após o 
cozimento de 2,5 vezes a 
mais do peso antes da 
cocção. – emb. 1 kg. 

SINHA KG. 350,00 3,0400 1.064,00 

26 GELATINA – 30G (SABORES 
VARIADOS) ABACAXI, UVA, 
MORANGO, LIMÃO, 
FRAMBOESA. Com açúcar, 
aromatizante, podendo ser 
adicionada de corantes 
naturais. Acondicionada 
em sacos plásticos, íntegros 
e resistentes, 
acondicionados em caixas 
limpas, íntegras e 
resistentes. A embalagem 
deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número de 
lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de 
entrega. Resolução - RE nº 
60 de 2002. Embalagem 

LA REND UND. 300,00 0,8500 255,00 
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com 30gr. 
27 GRÃO DE BICO 500GR TIPO 

1. 
A NATUREZA PCT 110,00 6,0000 660,00 

29 LEITE EM PÓ – 500G - 
embalagem aluminizada, 
com data de fabricação e 
validade. 

SANKY PCT. 100,00 13,5000 1.350,00 

30 MACARRÃO DE LETRINHAS – 
massa com ovos. 
Embalagem: plástica, 
transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 
500g, isento de qualquer 
substância estranha ou 
nociva. Prazo de validade 
mínimo 06 meses a contar a 
partir da data de entrega. 

RENATA PCT. 300,00 4,5000 1.350,00 

31 MACARRÃO ESPAGUETE - 
fino, tipo espaguete de 
semolina ou sêmola, com 
ovos, embalado em 
pacote de 1kg, com data 
de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 06 
meses. 

PEROLA KG. 700,00 5,4000 3.780,00 

32 MACARRÃO PARAFUSO – 
Sêmola de trigo 
enriquecida com ferro 
ácido fólico, corantes 
naturais urucum e cúrcuma, 
sem ovo, sem colesterol. 
Embalagem de 1 kg, Com 
identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor 
nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. 
Validade mínima de 06 
(seis) meses a contar da 
data de entrega. 

PEROLA KG 850,00 5,4000 4.590,00 

33 MACARRÃO PICADINHO - 
Macarrão cortado com 
ovos, enriquecido com ferro 
e ácido fólico, pacote 
transparente, atóxico, 
resistente e termossoldado. 
Embalagem de 500g, de 
boa qualidade. Validade 

SANTA 
CLARA 

PCT. 850,00 3,1000 2.635,00 
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mínima de 06 meses a partir 
da data da entrega. 

34 MARGARINA c/ sal com 
60% a 80% de lipídios. 
Apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor 
peculiares aos mesmos e 
deverão estar isentos de 
ranço e de outras 
características indesejáveis 
- embalagem de 500g. 

DELICIA UNID 760,00 6,9000 5.244,00 

35 MILHO DE PIPOCA – 500G 
TIPO 1 –  em porção de 25g 
conter 94kcal, ; 19g 
carboidrato, 2,4g proteína 
1,8gr fibra alimentar, 1,2g 
de gorduras totais, 8,8mg 
de sódio. Livres de 
sujidades, parasitos e larvas 
com data de fabricação 
recente. 

A NATUREZA PCT. 400,00 3,1100 1.244,00 

36 MILHO VERDE EM 
CONSERVA – 200G, prazo 
mínimo de 12 meses da 
data de vencimento. 

SO FRUTAS UNID. 300,00 2,4500 735,00 

37 ÓLEO DE SOJA - 
EMBALAGEM PET DE 900 ML, 
As embalagens deverão 
estar integras. As 
características sensoriais 
compreendem: aspecto 
límpido e isento de 
impurezas; cor, odor e 
sabor característico. 

COCAMAR UNID. 930,00 10,7700 10.016,10 

38 ORÉGANO – Seco, pacote 
de 500G, validade de no 
mínimo 06 meses a contar a 
partir da data de entrega. 

A NATUREZA PCT. 45,00 18,9000 850,50 

39 POLVILHO AZEDO – 500G 
prazo de validade no 
mínimo de 06 meses. 

A NATUREZA PCT. 150,00 3,7500 562,50 

41 QUEIJO RALADO – 50G SELETI PCT 200,00 1,7600 352,00 
42 SAL MARINHO REFINADO - 

acondicionado em 
embalagem resistente de 
polietileno atóxico, 
contendo 1 kg, com 
identificação na 
embalagem (rótulo) dos 

GARÇA KG. 450,00 1,1500 517,50 
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ingredientes, valor 
nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. 
Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material 
estranho. Validade mínima 
de 12 (doze) meses a 
contar da data de entrega. 

43 SARDINHA EM CONSERVA –
250G – Sardinha água de 
constituição (ao próprio 
suco), óleo vegetal de soja 
e sal. Não contém glúten. 

PALMEIRA UND. 220,00 8,9000 1.958,00 

44 VINAGRE – 750 ml envasado 
em garrafa de polietileno 
atóxica resistente 
transparente, contendo 750 
ml, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor 
nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. 
Validade mínima de 12 
meses a contar da data de 
entrega. . Acidez máxima 
de 4% - 

NEVAL UND. 260,00 1,4900 387,40 

45 XERÉM – 500G de milho 
amarelo, acondicionado 
em embalagem de 
polietileno resistente, 
atóxico, transparente, 
contendo 500g.  Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho, com 
identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor 
nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. 
Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material 
estranho. Validade mínima 
de 06 (seis) meses a contar 
da data de entrega. 

DOM PEDRO PCT. 250,00 2,2000 550,00 

46 ABACAXI - comum extra, in 
natura, com grau de 

CEASA KG 1.000,00 5,0000 5.000,00 
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maturação adequado 
para o consumo, sem 
apresentar avarias de 
casca, procedente de 
espécies genuínas e sãs. 
Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, 
sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

47 Abóbora cabotiá, 
monobloco, higienizada, 
livres de sujidades, parasitas 
e 
pragas, com todas as 
partes comestíveis e 
características 
organolépticas mantidas. 
 

CEASA KG 250,00 4,0000 1.000,00 

48 ALHO – nacional extra, os 
dentes devem estar bem 
definidos, limpos, firmes, 
sem manchas e livre de 
broto. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, 
sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

CEASA KG 280,00 22,5000 6.300,00 

49 BANANA PRATA - extra in 
natura, com grau de 
maturação adequado 
para o consumo, 
procedentes de espécies 
genuínas e sãs, polpa 
íntegra e firme. Isento de 
lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos 
aderidos à superfície 
externa, livre de 
enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

CEASA KG 300,00 6,3000 1.890,00 
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50 BATATA INGLESA in natura, 
extra AA, com a polpa 
intacta e limpa, firme, lisa, 
de tamanho uniforme, 
procedente de espécies 
genuínas e sãs, fresco. 
Isento de matéria terrosa, 
sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas, sem 
manchas esverdeadas e 
livres de broto.  Embalagem 
máxima de 5 kg, em sacos 
de polietileno frestado, com 
etiqueta de pesagem. 

CEASA KG. 1.220,00 6,5000 7.930,00 

51 CEBOLA NACIONAL - 
branca, fresca, extra, com 
as extremidades firmes, cor 
brilhante, haste bem seca. 
Isento de broto, 
enfermidades, lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias 
terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, 
parasitas e larvas. 
Embalagem máxima de 05 
kg, em sacos de polietileno 
frestado, com etiqueta de 
pesagem. 

CEASA KG. 800,00 5,2000 4.160,00 

52 CENOURA – monobloco 
vazado – embalagem 
plástica de 1 quilo cada, 
intactas com todas as 
partes comestíveis, 
características 
organolépticas mantidas 

CEASA KG 600,00 5,5000 3.300,00 

53 LARANJA - in natura extra, 
procedente de espécie 
genuína e sã, fresca, com 
grau de maturação 
adequado para o 
consumo, sem apresentar 
avarias de casca. Isento de 
lesões de origem física, 
mecânica ou biológica 

CEASA KG. 2.400,00 2,5000 6.000,00 
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matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos 
aderidos à superfície 
externa, livre de 
enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 
Embalagem máxima de 10 
kg, em sacos de polietileno 
frestado, com etiqueta de 
pesagem. 

54 MAÇÃ NACIONAL - in 
natura extra, sem 
apresentar avarias de 
casca, procedente de 
espécie genuína e sã, 
fresca, com grau de 
maturação adequado 
para o consumo. Isento de 
lesões de origem física, 
mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos 
aderidos à superfície 
externa, livre de 
enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 
Embalagem máxima de 10 
kg, em sacos de polietileno 
frestado, com etiqueta de 
pesagem. 

CEASA KG. 2.400,00 4,9000 11.760,00 

55 MAMÃO - in natura extra, 
apresentando maturação 
média (de vez), polpa firme 
ao toque, sem apresentar 
avarias de casca, 
procedente de espécie 
genuína e sã, fresca. Isento 
de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos 
aderidos à superfície 
externa, livre de 
enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 
Embalados individuais. 

CEASA KG. 300,00 5,6000 1.680,00 

56 MANGA TOMMY -  in natura 
extra, apresentando 
maturação média (de vez), 

CEASA KG. 260,00 6,3000 1.638,00 
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polpa firme ao toque, sem 
apresentar avarias de 
casca, procedente de 
espécie genuína e sã, 
fresca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, 
sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

57 MELANCIA - in natura extra, 
com grau de maturação 
adequado para o 
consumo, casca firme sem 
avarias, polpa firme de 
coloração vermelha com 
aparência fresca e macia, 
procedente de espécie 
genuína e sã, fresca. Isento 
de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos 
aderidos à superfície 
externa, livre de 
enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

CEASA KG. 2.300,00 1,9000 4.370,00 

58 MELÃO AMARELO - in 
natura extra, com grau de 
maturação adequado 
para o consumo, casca 
firme sem avarias, polpa 
firme com aparência 
fresca, procedente de 
espécie genuína e sã, 
fresca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

CEASA KG 300,00 6,0000 1.800,00 

59 OVOS - branco de galinha, 
produto fresco de ave 
galinácea, tipo grande 
(50g), íntegro, tamanho 

MANDAGUA
ÇU 

DUZ 660,00 7,0000 4.620,00 
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uniforme e cor branca, 
proveniente de avicultor 
com inspeção oficial, cor, 
odor e sabor característico, 
casca lisa, pouco porosa, 
sem manchas ou sujidades, 
sem rachaduras, isento de 
podridão e fungos. A gema 
deve se apresentar 
translúcida, firme, 
consistente, livre de defeito, 
ocupando a parte central 
do ovo e  em germe 
desenvolvido. A clara deve 
se apresentar transparente, 
densa, firme, espessa, 
límpida, sem manchas ou 
turvação e intactas. 
Acondicionado em 
embalagem resistente de 
papelão, plástico ou isopor. 
Contendo na embalagem 
a identificação do produto, 
marca do fabricante, 
validade, data de 
embalagem, peso líquido e 
selo de inspeção do órgão 
competente. Validade 
mínima de 20 dias a contar 
no ato da entrega. 

60 PERA - in natura extra, 
procedente de espécie 
genuína e sã, fresca, com 
grau de maturação 
adequado para o 
consumo, sem apresentar 
avarias de casca. Isento de 
lesões de origem física, 
mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos 
aderidos à superfície 
externa, livre de 
enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

CEASA KG. 80,00 10,6000 848,00 

61 REPOLHO VERDE - tamanho 
médio, com 
aproximadamente 80% de 
maturação, sem manchas, 

CEASA KG. 600,00 7,0000 4.200,00 
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coloração uniforme e 
brilho. 

62 TOMATE - in natura, 
procedente de espécies 
genuínas e sãs, frescas, 
polpa íntegra e firme, 
coloração uniforme, casca 
lisa e firme com 
aproximadamente 80% de 
maturação. Isento de 
lesões de origem física, 
mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos 
aderidos à superfície 
externa, livre de 
enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

CEASA KG. 980,00 8,3000 8.134,00 

63 UVA RUBI – in natura extra, 
sem apresentar avarias de 
casca, procedente de 
espécie genuína e sã, 
fresca, com grau de 
maturação média (de vez), 
apresentando tamanho, 
cor e formação uniformes. 
Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

CEASA KG. 120,00 10,2000 1.224,00 

 
 
 

Valor Total Adjudicado e Homologado -R$ 202.481,30 
 
 

QUARTO CENTENÁRIO, 27 de maio de 2022.  
 
 

_________________________ 
WILSON AKIO ABE 

PREFEITO MUNICIPAL 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 

O Prefeito Municipal, WILSON AKIO ABE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº. 10.520/02, Lei nº. 8.666/93, Lei complementar nº. 123/06, 
e demais legislações aplicáveis, a vista da Ata de Sessão de Pregão Presencial e Parecer Jurídico, 
resolve: 
 

01 –  ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos: 
 
 

a) Processo Nrº              : 83/2022 
b) Licitação Nrº             :           31/2022 

c) Modalidade                :           Pregão: 
d) Data Homologação  : 27/05/2022 
e) Objeto Homologado : REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 

 
12.361.0005.2.026. - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0005.2.026. - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0005.2.026. - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0005.2.026. - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 

12.365.0005.2.096. - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) 
12.365.0005.2.096. - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) 

12.365.0005.2.110. - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 
12.365.0005.2.110. - MANTER A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 

 
 

Fornecedor: LUCIANE ULIANO TERTO-ME 
CNPJ/CPF: 06.092.588/0001-37 

 
 
 

LOTE 1 
Valor Total do Lote: 3.498,00 (três mil, quatrocentos e noventa e oito reais) 

 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

5 AVEIA EM FLOCOS FINOS – 200 G. com 
identificação na embalagem (rótulo) 
data de fabricação e validade (mínimo 
de 06 meses). 

NATURALLI UNID. 370,00 4,1000 1.517,00 

6 BICARBONATO DE SODIO – 500G. BEIJA 
FLOR 

PCT. 60,00 5,9000 354,00 
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16 CREME DE LEITE – 200G, validade de no 
mínimo 6 meses. 

MOCOCA UNID. 150,00 2,4800 372,00 

28 IOGURTE NATURAL – 170G – contendo 
leite integral e/ou leite integral 
reconstituído, e fermento lácteo. 

CAROLINA COPO 280,00 2,5000 700,00 

40 POLVILHO DOCE – 500G prazo de 
validade no mínimo 06 meses. 

PRATA PCT. 150,00 3,7000 555,00 

 
 
 

Valor Total Adjudicado e Homologado -R$ 3.498,00 
 
 

QUARTO CENTENÁRIO, 27 de maio de 2022.  
 
 

_________________________ 
WILSON AKIO ABE 

PREFEITO MUNICIPAL 
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TERMO DE CLASSIFICAÇÃO 003/2022 
 

Conforme dispõe o item 4.1 do edital da Chamada Pública nº 

001/2022- CPSAPAT (PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE), a Comissão Permanente de Seleção e 

Acompanhamento de Auxílio-Transporte, composta através do Decreto Municipal nº 1433, de 23 de 

maio de 2022, tornar público a relação dos Estudantes Universitários classificados após análise da 

documentação apresentada para o credenciamento, nos termos da Lei Municipal n.º 671, de 25 de 

março de 2021, e critérios contidos no edital da Chamada Pública nº 001/2022- CPSAPAT, para 

concessão de auxílio-transporte:  

   

NOME INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Geremias Ferreira da Costa Junior UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná 

                                                           

                                                                   Quarto Centenário, 25 de Maio de 2022. 

 

 

Angela Ferreira Tunin 

                                      Presidente – CPSAPAT. 

 

 

Carlos Augusto da Silva 

  Secretário – CPSAPAT. 

 

 

Clara Maria de Oliveira 

  Membro – CPSAPAT. 

 

 

Samara Costa dos Reis 

    Membro – CPSAPAT. 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 037/2022-PMQC 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2022-PMQC 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ/MF Nº. 01.619.104/0001-41, com sede administrativa na Avenida Dr. Hemerson 
Siqueira e Silva, Nº 594, centro, na cidade de Quarto Centenário/PR, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, o Sr. WILSON AKIO ABE, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG Nº. 3.971.307-
1/SESP-PR e inscrito no CPF/MF Nº. 539.996.659-04, residente e domiciliado na Avenida Bandeirantes, Nº 444, 
centro, na cidade de Quarto Centenário/PR. 
 
FORNECEDOR: GALERA DA CESTA BASICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº. 
45.693.344/0001-61, estabelecida à Rua Paulo Sérgio de Lima Marasca, N°. 395 B, Parque Industrial, na cidade 
de Maringá, Estado do Paraná, neste ato representada por sua representante legal, a Sra. CRISTHIANE MICHEL 
NASSER MANEIRA, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG Nº. 7.758.318-1/SSP-
PR e inscrita no CPF/MF Nº. 033.504.349-67,  residente e domiciliada na cidade de Maringá, Estado do Paraná. 
 
DO OBJETO: A presente ARP tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, conforme descrição constante na 
proposta de preços do fornecedor, bem como estabelecer as demais regras e condições para o 
fornecimento dos produtos. 
 
 

VALOR REGISTRADO: O objeto, suas especificações, quantidades estimadas de fornecimento durante o prazo 
de vigência desta ARP e o preço a ser praticado pelo Fornecedor será o seguinte:  
 

LOTE 01  
 

ITEM 
 

QTDE. 
 

UNID. 
 

DISCRIMINAÇÃO DETALHADA DO 
PRODUTO 

 
MARCA  

VALOR  
UNIT. 
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

1 500,00 PCT. ACHOCOLATADO EM PÓ 400G – 
enriquecido com 9 vitaminas, 
ingredientes: açúcar, cacau em 
pó, soro de leite em pó, 
estabilizante lecitina de soja, 
maltodestrina, aroma de 
baunilha, vitaminas e sal, na 
porção de 20gr deve conter, 17gr 
de carboidrato, 104gr de 
proteína, 1,2gr de fibra alimentar, 
42mg de sódio, sem glúten. 
Acondicionado em embalagem 
aluminada de 400gr, com 
identificação na embalagem dos 
ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de 
sujidades parasitas e larvas, com 

LA REND 3,4400 1.720,00 
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validade mínima de seis meses a 
contar da data de entrega. 

2 380,00 PCT. AÇÚCAR – 5 kg– contendo no 
mínimo 99,3% de carboidrato por 
porção deverá ser fabricado de 
cana de açúcar livre de 
fermentação – embalagem de 5 
kg (Resolução CNNPA N. 12/78) 
com identificação na 
embalagem dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação 
e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, matéria terrosa, detritos 
animais ou vegetais larvas e 
material estranho. Apresentando 
cor, sabor e odor característicos. 
Validade mínima de 12 meses, a 
contar da data de entrega. 

DOURO 20,0000 7.600,00 

3 940,00 PCT. AMIDO DE MILHO – 500G tipo 1, 
sob a forma de pó fino, cor 
branca, sabor e odor 
característicos, fabricado a partir 
de matérias primas sãs e limpas. 
Na porção de 20g deve conter 
18g de carboidrato. 
Acondicionado em embalagem 
de 500g resistente de polietileno 
atóxico, sem glúten, com 
identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. 
Isento de: matéria terrosa, 
parasitas, larvas, material 
estranho sem umidade, 
fermentação ou ranço. Validade 
mínima de 12 (doze) meses, a 
contar da data de entrega. 

AMAFIL 3,0400 2.857,60 

4 2.400,00 PCT. ARROZ 05 KG– TIPO 01 - agulhinha 
longo fino polido tipo 1, sem 
glúten , contendo no mínimo de 
90% de grãos inteiros com no 
máximo de 14% de umidade e 
com valor nutricional na porção 
de 50g contendo no mínimo de 
37g de carboidratos, 4g de 
proteínas e 0 de gorduras totais. 
Com rendimento após o 
cozimento de no mínimo 2,5 
vezes a mais do peso antes da 

PURO 
CAMPO 

18,5000 44.400,00 
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cocção, devendo também 
apresentar coloração branca, 
grãos íntegros e soltos após 
cozimento, com data de 
fabricação e prazo de validade 
no mínimo 06 meses, com registro 
do Ministério de Agricultura. 

7 680,00 PCT. BISCOITO DE POLVILHO 100G - 
ingredientes, gorduras de coco, 
leite, ovo e sal. 

KILLMAN 2,9900 2.033,20 

8 150,00 PCT. BOLACHA DE MAISENA SEM 
LACTOSE – 400G contendo os 
seguintes ingredientes: Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, água, açúcar, 
gordura vegetal hidrogenada 
zero trans, açúcar invertido, 
estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos (bicarbonato 
de sódio, pirofosfato ácido de 
sódio e bicarbonato de amônio), 
sal, metabissulfito de sódio, 
aroma artificial de leite, 
proteinase, vitaminas (b1, b2, b6 
e pp). Sem colesterol, sem lactose 
e sem proteína do leite. Isento de 
produtos de origem animal. 

PICCININI 3,4000 510,00 

9 540,00 PCT. BOLACHA DOCE – 360G - de 
maisena, contendo os seguintes 
ingredientes: Farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido 
fólico, açúcar, gordura vegetal, 
amido de milho, sal, estabilizante, 
lecitina de soja, fermentos 
químicos bicarbonato de 
amônio, bicarbonato de sódio, 
acidulante ácido láctico e 
aromatizante.  O biscoito deverá 
ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isenta de 
matérias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservação, 
serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos 
anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço – 
embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso 
líquido de 360gr, tendo dupla 

PICCININI 3,4000 1.836,00 
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embalagem e em embalagem 
secundária de caixa de papelão. 
Validade mínima de 06 (seis) 
meses, a contar da data de 
entrega. 

10 650,00 PCT. BOLACHA SALGADA – 360G tipo 
cream cracker. Ingredientes: 
farinha de trigo fortificada com 
ferro e ácido fólico (vit. B9), 
açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar invertido, 
sal refinado, extrato de malte, 
estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos bicarbonato 
de sódio, amido de milho. Valor 
nutricional na porção de 100g: 
mínimo 70g de carboidrato, 10g 
de proteína e 12,5g gorduras 
totais. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isenta de 
matérias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservação, 
serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos 
anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço – 
embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso 
líquido de 360gr com dupla 
embalagem e em embalagem 
secundária de caixa de papelão. 

PICCININI 3,8000 2.470,00 

11 200,00 UNID CACAU 100% – 200G. 
Ingredientes: Cacau em pó. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. 

A NATUREZA 4,6000 920,00 

13 150,00 PCT. CANJICA 500G - de milho branco, 
contendo 80% de grãos inteiros, 
preparados com matérias primas 
sãs, limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e de detritos 
animais ou vegetais com no 
máximo de 15% de umidade - 
emb. 500g - c/ data de 
fabricação recente. 

A NATUREZA 3,8000 570,00 

14 310,00 UND. CHÁ MATE 250G - Chá de erva 
mate queimado – constituído de 
folhas novas; de espécimes 
vegetais genuínos ligeiramente 
tostados e partidos; de cor verde 

UNIAO 2,8500 883,50 
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amarronzada escura; com 
aspecto cor cheiro e sabor 
próprio; isento de sujidades e 
larvas. 

15 100,00 PCT. COCO RALADO – 100G sem 
adição de açúcar, em flocos 
finos, acondicionado em 
embalagem aluminada ou de 
polietileno atóxico transparente, 
contendo 100g, com 
identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. 
Validade mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de 
entrega. 

INGACOCO 3,2000 320,00 

17 80,00 PCT. ERVA DOCE – 500G A NATUREZA 17,0000 1.360,00 
18 400,00 UND. EXTRATO DE TOMATE 1KG - 

Concentração mínima de 5 % de 
sólidos solúveis naturais de 
tomate. Valor Calórico mínimo de 
14 Kcal, Proteína mínima 0,5 g e 
carboidrato mínimo 2,8 g em 30 g 
do produto. Cor vermelha e de 
cheiro e sabor próprios, contendo 
na composição tomate, açúcar 
e sal. Validade mínima de seis 
meses a contar da data de 
entrega. 

CIA FRIOS 6,8000 2.720,00 

19 250,00 KG. FARINHA DE MANDIOCA 
TORRADA - grupo seca, subgrupo 
fina, classe amarela, tipo1, 
validade mínima 6 meses. 

DIOKA 5,2700 1.317,50 

20 250,00 KG. FARINHA DE MILHO - Tipo 1 - 
pacote de 1 kg, plástico 
transparente, atóxico,  resistente, 
livres de sujidades, parasitas e 
larvas. 

DOM 
PEDRO 

4,9000 1.225,00 

22 190,00 PCT. FARINHA DE TRIGO – 5 kg TIPO 1 – 
Composição do produto: 
composto de 100 % de farinha de 
trigo tipo 1 enriquecida com ferro 
e ácido fólico. Contém Glúten. 
Por porção 50 Gramas deve 
conter: 180 kcal, 40g carboidrato, 
7g proteína, 0,5g de gorduras 
totais, 1,0g de fibra alimentar.  
Acomodada em embalagem de 
papel de 5 kg. Com identificação 
na embalagem (rótulo) dos 

COCAMAR 18,5500 3.524,50 
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ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. 

23 1.300,00 KG. FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - 
novo grão inteiro, aspecto 
brilhoso, liso, isenta de matéria 
terrosa, pedras ou corpos 
estranhos, fungos ou parasitas e 
livre de umidade; em pacote de 
1 kg em embalagem 
transparente, data de fabricação 
e prazo de validade de no 
mínimo 12 meses, com registro no 
Ministério da Agricultura. 

SAFRA 
NOVA 

8,8900 11.557,00 

24 130,00 UND. FERMENTO EM PÓ – Ingredientes: 
amido de milho geneticamente 
modificado, fosfato monocácico, 
bicarbonato de sódio e 
carbonato de cálcio. Em 
embalagem plástica de 250gr 
com tampa medidora. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. Validade de 06 
meses a partir da data de 
entrega. 

APTI 5,4000 702,00 

25 350,00 KG. FUBÁ DE MILHO - enriquecido 
com ferro e ácido fólico, produto 
obtido pela moagem do grão de 
milho, desgerminado ou não, 
deverão ser fabricadas a partir 
de matérias primas sãs e limpas 
isentas de matérias terrosas e 
parasitos. Não poderão estar 
úmidos ou rançosos, com 
umidade máxima de 15%p/p, 
com acidez máxima de 5%p/p, 
com no mínimo de 7%p/p de 
proteína. Com o rendimento 
mínimo após o cozimento de 2,5 
vezes a mais do peso antes da 
cocção. – emb. 1 kg. 

SINHA 3,0400 1.064,00 

26 300,00 UND. GELATINA – 30G (SABORES 
VARIADOS) ABACAXI, UVA, 
MORANGO, LIMÃO, FRAMBOESA. 
Com açúcar, aromatizante, 
podendo ser adicionada de 
corantes naturais. Acondicionada 
em sacos plásticos, íntegros e 
resistentes, acondicionados em 
caixas limpas, íntegras e 
resistentes. A embalagem deverá 
conter externamente os dados 

LA REND 0,8500 255,00 
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de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto. 
Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. Resolução - 
RE nº 60 de 2002. Embalagem 
com 30gr. 

27 110,00 PCT GRÃO DE BICO 500GR TIPO 1. A NATUREZA 6,0000 660,00 
29 100,00 PCT. LEITE EM PÓ – 500G - embalagem 

aluminizada, com data de 
fabricação e validade. 

SANKY 13,5000 1.350,00 

30 300,00 PCT. MACARRÃO DE LETRINHAS – 
massa com ovos. Embalagem: 
plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, 
isento de qualquer substância 
estranha ou nociva. Prazo de 
validade mínimo 06 meses a 
contar a partir da data de 
entrega. 

RENATA 4,5000 1.350,00 

31 700,00 KG. MACARRÃO ESPAGUETE - fino, 
tipo espaguete de semolina ou 
sêmola, com ovos, embalado em 
pacote de 1kg, com data de 
fabricação e prazo de validade 
de no mínimo 06 meses. 

PEROLA 5,4000 3.780,00 

32 850,00 KG MACARRÃO PARAFUSO – Sêmola 
de trigo enriquecida com ferro 
ácido fólico, corantes naturais 
urucum e cúrcuma, sem ovo, sem 
colesterol. Embalagem de 1 kg, 
Com identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Validade 
mínima de 06 (seis) meses a 
contar da data de entrega. 

PEROLA 5,4000 4.590,00 

33 850,00 PCT. MACARRÃO PICADINHO - 
Macarrão cortado com ovos, 
enriquecido com ferro e ácido 
fólico, pacote transparente, 
atóxico, resistente e 
termossoldado. Embalagem de 
500g, de boa qualidade. 
Validade mínima de 06 meses a 
partir da data da entrega. 

SANTA 
CLARA 

3,1000 2.635,00 

34 760,00 UNID MARGARINA c/ sal com 60% a 
80% de lipídios. Apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor 

DELICIA 6,9000 5.244,00 
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peculiares aos mesmos e deverão 
estar isentos de ranço e de outras 
características indesejáveis - 
embalagem de 500g. 

35 400,00 PCT. MILHO DE PIPOCA – 500G TIPO 1 –  
em porção de 25g conter 94kcal, 
; 19g carboidrato, 2,4g proteína 
1,8gr fibra alimentar, 1,2g de 
gorduras totais, 8,8mg de sódio. 
Livres de sujidades, parasitos e 
larvas com data de fabricação 
recente. 

A NATUREZA 3,1100 1.244,00 

36 300,00 UNID. MILHO VERDE EM CONSERVA – 
200G, prazo mínimo de 12 meses 
da data de vencimento. 

SO FRUTAS 2,4500 735,00 

37 930,00 UNID. ÓLEO DE SOJA - EMBALAGEM PET 
DE 900 ML, As embalagens 
deverão estar integras. As 
características sensoriais 
compreendem: aspecto límpido 
e isento de impurezas; cor, odor e 
sabor característico. 

COCAMAR 10,7700 10.016,10 

38 45,00 PCT. ORÉGANO – Seco, pacote de 
500G, validade de no mínimo 06 
meses a contar a partir da data 
de entrega. 

A NATUREZA 18,9000 850,50 

39 150,00 PCT. POLVILHO AZEDO – 500G prazo 
de validade no mínimo de 06 
meses. 

A NATUREZA 3,7500 562,50 

41 200,00 PCT QUEIJO RALADO – 50G SELETI 1,7600 352,00 
42 450,00 KG. SAL MARINHO REFINADO - 

acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico, 
contendo 1 kg, com 
identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. 
Validade mínima de 12 (doze) 
meses a contar da data de 
entrega. 

GARÇA 1,1500 517,50 

43 220,00 UND. SARDINHA EM CONSERVA –250G – 
Sardinha água de constituição 
(ao próprio suco), óleo vegetal 
de soja e sal. Não contém glúten. 

PALMEIRA 8,9000 1.958,00 

44 260,00 UND. VINAGRE – 750 ml envasado em 
garrafa de polietileno atóxica 
resistente transparente, contendo 
750 ml, com identificação na 

NEVAL 1,4900 387,40 
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embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Validade 
mínima de 12 meses a contar da 
data de entrega. . Acidez 
máxima de 4% - 

45 250,00 PCT. XERÉM – 500G de milho amarelo, 
acondicionado em embalagem 
de polietileno resistente, atóxico, 
transparente, contendo 500g.  
Isento de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho, com 
identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de 
entrega. 

DOM 
PEDRO 

2,2000 550,00 

46 1.000,00 KG ABACAXI - comum extra, in 
natura, com grau de maturação 
adequado para o consumo, sem 
apresentar avarias de casca, 
procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

CEASA 5,0000 5.000,00 

47 250,00 KG Abóbora cabotiá, monobloco, 
higienizada, livres de sujidades, 
parasitas e 
pragas, com todas as partes 
comestíveis e características 
organolépticas mantidas. 
 

CEASA 4,0000 1.000,00 

48 280,00 KG ALHO – nacional extra, os dentes 
devem estar bem definidos, 
limpos, firmes, sem manchas e 
livre de broto. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

CEASA 22,5000 6.300,00 
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49 300,00 KG BANANA PRATA - extra in natura, 
com grau de maturação 
adequado para o consumo, 
procedentes de espécies 
genuínas e sãs, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

CEASA 6,3000 1.890,00 

50 1.220,00 KG. BATATA INGLESA in natura, extra 
AA, com a polpa intacta e limpa, 
firme, lisa, de tamanho uniforme, 
procedente de espécies 
genuínas e sãs, fresco. Isento de 
matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas, sem manchas 
esverdeadas e livres de broto.  
Embalagem máxima de 5 kg, em 
sacos de polietileno frestado, 
com etiqueta de pesagem. 

CEASA 6,5000 7.930,00 

51 800,00 KG. CEBOLA NACIONAL - branca, 
fresca, extra, com as 
extremidades firmes, cor 
brilhante, haste bem seca. Isento 
de broto, enfermidades, lesões 
de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas e larvas. 
Embalagem máxima de 05 kg, 
em sacos de polietileno frestado, 
com etiqueta de pesagem. 

CEASA 5,2000 4.160,00 

52 600,00 KG CENOURA – monobloco vazado – 
embalagem plástica de 1 quilo 
cada, intactas com todas as 
partes comestíveis, características 
organolépticas mantidas 

CEASA 5,5000 3.300,00 

53 2.400,00 KG. LARANJA - in natura extra, 
procedente de espécie genuína 
e sã, fresca, com grau de 
maturação adequado para o 
consumo, sem apresentar avarias 
de casca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 

CEASA 2,5000 6.000,00 
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biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. Embalagem 
máxima de 10 kg, em sacos de 
polietileno frestado, com etiqueta 
de pesagem. 

54 2.400,00 KG. MAÇÃ NACIONAL - in natura 
extra, sem apresentar avarias de 
casca, procedente de espécie 
genuína e sã, fresca, com grau 
de maturação adequado para o 
consumo. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. Embalagem 
máxima de 10 kg, em sacos de 
polietileno frestado, com etiqueta 
de pesagem. 

CEASA 4,9000 11.760,00 

55 300,00 KG. MAMÃO - in natura extra, 
apresentando maturação média 
(de vez), polpa firme ao toque, 
sem apresentar avarias de casca, 
procedente de espécie genuína 
e sã, fresca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. Embalados 
individuais. 

CEASA 5,6000 1.680,00 

56 260,00 KG. MANGA TOMMY -  in natura extra, 
apresentando maturação média 
(de vez), polpa firme ao toque, 
sem apresentar avarias de casca, 
procedente de espécie genuína 
e sã, fresca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

CEASA 6,3000 1.638,00 

57 2.300,00 KG. MELANCIA - in natura extra, com 
grau de maturação adequado 
para o consumo, casca firme sem 

CEASA 1,9000 4.370,00 
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avarias, polpa firme de 
coloração vermelha com 
aparência fresca e macia, 
procedente de espécie genuína 
e sã, fresca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

58 300,00 KG MELÃO AMARELO - in natura 
extra, com grau de maturação 
adequado para o consumo, 
casca firme sem avarias, polpa 
firme com aparência fresca, 
procedente de espécie genuína 
e sã, fresca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

CEASA 6,0000 1.800,00 

59 660,00 DUZ OVOS - branco de galinha, 
produto fresco de ave galinácea, 
tipo grande (50g), íntegro, 
tamanho uniforme e cor branca, 
proveniente de avicultor com 
inspeção oficial, cor, odor e sabor 
característico, casca lisa, pouco 
porosa, sem manchas ou 
sujidades, sem rachaduras, isento 
de podridão e fungos. A gema 
deve se apresentar translúcida, 
firme, consistente, livre de defeito, 
ocupando a parte central do ovo 
e  em germe desenvolvido. A 
clara deve se apresentar 
transparente, densa, firme, 
espessa, límpida, sem manchas 
ou turvação e intactas. 
Acondicionado em embalagem 
resistente de papelão, plástico ou 
isopor. Contendo na embalagem 
a identificação do produto, 
marca do fabricante, validade, 
data de embalagem, peso 
líquido e selo de inspeção do 
órgão competente. Validade 
mínima de 20 dias a contar no 
ato da entrega. 

MANDAGU
AÇU 

7,0000 4.620,00 
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60 80,00 KG. PERA - in natura extra, 
procedente de espécie genuína 
e sã, fresca, com grau de 
maturação adequado para o 
consumo, sem apresentar avarias 
de casca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

CEASA 10,6000 848,00 

61 600,00 KG. REPOLHO VERDE - tamanho 
médio, com aproximadamente 
80% de maturação, sem 
manchas, coloração uniforme e 
brilho. 

CEASA 7,0000 4.200,00 

62 980,00 KG. TOMATE - in natura, procedente 
de espécies genuínas e sãs, 
frescas, polpa íntegra e firme, 
coloração uniforme, casca lisa e 
firme com aproximadamente 80% 
de maturação. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

CEASA 8,3000 8.134,00 

63 120,00 KG. UVA RUBI – in natura extra, sem 
apresentar avarias de casca, 
procedente de espécie genuína 
e sã, fresca, com grau de 
maturação média (de vez), 
apresentando tamanho, cor e 
formação uniformes. Isento de 
lesões de origem física, mecânica 
ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

CEASA 10,2000 1.224,00 

VALOR TOTAL 202.481,30 
 
DAS DOTAÇÕES: O presente registro de preços será somente para registrar os preços de mercado sem a 
necessidade de Reserva Orçamentária, no caso da Administração resolver fazer uma possível contratação 
dos preços registrados, os recursos previstos incorrerão por conta das seguintes dotações orçamentárias:   
10.013.12.365.0005.2.096.3.3.90.32.00.00. - 41042 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 
10.013.12.365.0005.2.110.3.3.90.32.00.00. - 41042 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 
10.013.12.361.0005.2.026.3.3.90.32.00.00. - 1034 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 
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10.013.12.361.0005.2.026.3.3.90.32.00.00. - 1035 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 
10.013.12.365.0005.2.096.3.3.90.32.00.00. - 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 
10.013.12.365.0005.2.110.3.3.90.32.00.00. - 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 
10.013.12.361.0005.2.026.3.3.90.32.00.00. - 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 
10.013.12.361.0005.2.026.3.3.90.32.00.00. - 41042 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 
 
 
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 
(doze) meses, a partir da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato. 
 
DATA DE ASSINATURA: Quarto Centenário, 27 de Maio de  2022. 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 038/2022-PMQC 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2022-PMQC 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ/MF Nº. 01.619.104/0001-41, com sede administrativa na Avenida Dr. Hemerson 
Siqueira e Silva, Nº 594, centro, na cidade de Quarto Centenário/PR, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, o Sr. WILSON AKIO ABE, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG Nº. 3.971.307-
1/SESP-PR e inscrito no CPF/MF Nº. 539.996.659-04, residente e domiciliado na Avenida Bandeirantes, Nº 444, 
centro, na cidade de Quarto Centenário/PR. 
 
FORNECEDOR: LUCIANE ULIANO TERTO-ME, inscrita no CNPJ/MF sob Nº. 06.092.588/0001-37, 
estabelecida à Avenida Vitório Furlan, N°. 1050, Distrito de Primavera, no Município de Juranda, 
Estado do Paraná, neste ato representada por sua representante legal, a Sra. LUCIANE ULIANO 
TERTO, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade sob Nº 6.495.951-4/SSP-PR 
e inscrita no CPF/MF sob Nº. 019.235.199-05, residente e domiciliada no Distrito de Primavera, no 
Município de Juranda, Estado do Paraná. 
 
DO OBJETO: A presente ARP tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, conforme descrição constante na 
proposta de preços do fornecedor, bem como estabelecer as demais regras e condições para o 
fornecimento dos produtos. 
 
 

VALOR REGISTRADO: O objeto, suas especificações, quantidades estimadas de fornecimento durante 
o prazo de vigência desta ARP e o preço a ser praticado pelo Fornecedor será o seguinte:  
 

LOTE 01  
 

ITEM 
 

QTDE. 
 

UNID. 
 

DISCRIMINAÇÃO DETALHADA 
DO PRODUTO 

 
MARCA  

VALOR  
UNIT. 
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

5 370,00 UNID. AVEIA EM FLOCOS FINOS – 200 
G. com identificação na 
embalagem (rótulo) data de 
fabricação e validade 
(mínimo de 06 meses). 

NATURALLI 4,1000 1.517,00 

6 60,00 PCT. BICARBONATO DE SODIO – 
500G. 

BEIJA FLOR 5,9000 354,00 

16 150,00 UNID. CREME DE LEITE – 200G, 
validade de no mínimo 6 
meses. 

MOCOCA 2,4800 372,00 

28 280,00 COPO IOGURTE NATURAL – 170G – 
contendo leite integral e/ou 
leite integral reconstituído, e 
fermento lácteo. 

CAROLINA 2,5000 700,00 

40 150,00 PCT. POLVILHO DOCE – 500G prazo 
de validade no mínimo 06 
meses. 

PRATA 3,7000 555,00 

VALOR TOTAL 3.498,00 
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DAS DOTAÇÕES: O presente registro de preços será somente para registrar os preços de mercado sem a 
necessidade de Reserva Orçamentária, no caso da Administração resolver fazer uma possível contratação 
dos preços registrados, os recursos previstos incorrerão por conta das seguintes dotações orçamentárias:   
10.013.12.365.0005.2.096.3.3.90.32.00.00. - 41042 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 
10.013.12.365.0005.2.110.3.3.90.32.00.00. - 41042 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 
10.013.12.361.0005.2.026.3.3.90.32.00.00. - 1034 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 
10.013.12.361.0005.2.026.3.3.90.32.00.00. - 1035 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 
10.013.12.365.0005.2.096.3.3.90.32.00.00. - 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 
10.013.12.365.0005.2.110.3.3.90.32.00.00. - 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 
10.013.12.361.0005.2.026.3.3.90.32.00.00. - 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 
10.013.12.361.0005.2.026.3.3.90.32.00.00. - 41042 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 
 
 
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 
(doze) meses, a partir da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato. 
 
DATA DE ASSINATURA: Quarto Centenário, 27 de Maio de  2022. 
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NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO 

 

 

 

 

O Município de Quarto Centenário, Estado do Paraná, notifica a Câmara Municipal, aos Partidos 
Políticos e as Entidades Empresariais com sede neste Município que, em cumprimento ao art. 2º da 
Lei nº. 9.452/97 que os recursos provenientes da União, encontram-se registrados em sistemas de 
gestão, cujos, registros podem ser conferidos no portal de transparências, aba Execução (Receita) 
Grupos: 1. Receitas Correntes e 2. Receitas de Capital – sub grupos 1.7.1 Transferências da União e 
de suas Entidades e 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades. 
 
OBS. Eventuais dúvidas contatar o setor financeiro da Municipalidade 
Quarto Centenário, Estado do Paraná. 

 

 

 

 

 

WILSON AKIO ABE 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 
CARLOS AUGUSTO DA SILVA 

Secretário Municipal da Fazenda Interino 
 
 


