
PREFEITURA MUNICIPAL 001
NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo n.o 063/201 5

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
gêneros alimentícios.

DATA DA ABERTURA: í110912015, às 13:00 horas.

VALOR ftAÁXlfUO: R$ 385.767,28 (trezentos e oitenta e cinco
mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e oito
centavos).

ffiffitrts$CltAEn@
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Rua WalÍredo BittencouÍt de Moraes, 222, f ebfone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561 .080/0001-60

E-mail: licitacaoânsb.or.eov.br - Nova Santa Biírbara - Paraná
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Processo Administrativo n.o 063/201 5

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
gêneros alimentícios.

DATA DA ABERTURA: 1110912015, às 13:00 horas.

DOTAÇÃO:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222,TeleÍone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.or.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

DOTAÇÕES
Exercício da
despesa

Conta da
despesa

Funcional programática Fonte de
recurso

2015 330 03. 00 1 .04.122.007 0 .2007 0

2015 510 04.001 .06. 1 81 .0090.2009 0

2015 650 05.00 1 .1 5.122.0100.201 1 0

2015 660 05. 00 1 .1 s.122.0100.201 1 504

2015 670 05.001 .15.122.0100.201 1 510
2015 680 05.001 .15.122.0100.201 1 511
2015 690 05.001 . 1 5. 1 22.0100.201 1 512
2015 1 360 0

2015 1370 111

2015 1470 06. 002. 12.361 .0240 .2024 0

2015 1 480 06. 002. 12.361 .0240.2024 103

2015 1490 06. 002. 12.361 .0240.2024 104
2015 1 500 06. 002. 12.361 .0240.2024 107

2015 1510 06. 002. 12.361 .0240 .2024 11 4
2015 2000 06.004. 1 2.365.0300.2030 0

2015 2010 06.004. 1 2. 365.0300.2030 103

2015 2020 104
2015 2025 112
2015 2030 115
2015 2160 06. 005. 1 2. 306.031 0.2031 0
2015 2170 111
2015 2200 0
2015 2270 07 .002.1 3. 392. 0330.2033 0

,

loo.oo r . 1 2. 306.0230.2023

loo. oo r . 1 2. 306.0230z023

loo. oo+. 1 2. 365.0300.2030

loo. oo+. 1 2. 36s.o3oo.2o3o

loo. oo+. 1 2. s6s. o3oo.2o3o

loo.oos. 1 2.306.031 o.2os r-
loz. oo r .27 .812.0320.2032
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NOVA SANTA BARBARA

VALOR MAXIMO: R$ 385.767,28 (trezentos e oitenta e cinco
mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e oito
centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222,Ieletone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bârbara - Paraná
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2015 lzsso 08.00 1 . 1 0. 301 .0340.2034 0
2015 lzsoo
2015 lzsto
2015 lzsao 08. 002. 1 0.30 1 . 0360.2036 495
2015 lza+o 08.002. 1 0.30 1 .0370.2037 495
2015 lzoso 08.002. 1 0. 301 .0370.2037 496
2015 lztoo 08.002. 1 0. 304.0390.20s9 497

2015 lztto 08 . 002. 1 0. 305.0 400 .2040 497

2015 lztao 09.00 1 .08.244.0410.2041 0

2015 lzaoo 09. 00 1 .08.244.0420.2042 0

2015 lso+o 09. 002. 0 8.244.0430 .2043 0

2015 leoso
2015 leooo 09. 002. 0 8.244.0430 .2043 741

2015 ltzto 09. 003. 0 8.243.0440.6044 0

2015 lezeo 0

loa.oot.1o.301 .o34o.2034 lsos
loe.oot .10.301 .0340.2034 lszs

log.ooz.o a.244.0430.2043 lzoo

los. ooa. o s.243.04s0. 6045





+ PREFEITURA MUNICIPAL,

Estado do Paraná

00üqd, |LT
o" lsçNOVA SANTA BARBARA
t.l15

coRRESponoÊrucrA TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 07 de julho de 20í5

DE - SECRETARIA MUNTCIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

PARA: SETOR DE LlclTAçÕeS

Venho por meio desta, encaminhar a previsão de gastos de gêneros
alimentícios, para o 20 semestre de 2015, conforme anexo, para atender as
necessidades desta Secretaria.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

GODOY
Secretário Municipal de Segurança Pública

0?

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 005

Estado do Paraná

ESPECI Ões oos PRoDUToS

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
Site - www.nsb.or.gov.br - E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

1 Achocolatado em pó instantâneo. Composição: Açúcar, Cacau
em pó, Maltodextrina, Sal refinado, soro de leite em pó,
aromatizantes, vitaminas (PP, 86, 82, 81,812 e ácido folico) e
estabilizante lecitina de soja. lsento de soja ou farinha,
sujidades e materiais estranhos. Porção 209 (2 colheres de
sopa) = Valor Energético 80 kcal. O rotulo deve possuir todas
as informações nutricionais, modo de preparo, validade e data
de produção, indicações de consumo e conservação.
Embalagem 400 gramas.

12 UN

2. Açúcar Cristal 5 kg, açúcar obtido da cana de açúcar, cristal;
com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor
sacorose mínimo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de
0,3o/o PIP sem fermentação, isento de sujidades, parasitas,
materiais terrosos e detritos animais ou vegetais;
acondicionado em plástico atoxico.

18 UN

3. Amido de milho. Embalagem de 1 kg 02 UN

4. Arroz Agulhinha tipo 1 longo fino. Embalagem polietileno
atóxico, transparente c/ 5 kg, Características Físicas,
Químicas, Biologicas e da embalagem devem obedecer à
legislação Vigente. Com laudo de classificação constando
umidade máxima 14o/o e quebrados até 9,5%.

120 UN

5 Azeitona verde com caroço sachê com 200 gr 06 UN

18 UN6. Bolacha (biscoito) doce sabor Leite. Pacote de no mínimo 400
gramas

36 PCTE7 Café, de primeira linha, em po homogêneo, torrado moído, tipo
TRADICIONAL, FORTE ou EXTRAFORTE, com padrão de
qualidade global, obrigatoriamente TRADICIONAL.
Embalagem a vácuo com 500 gr.

8. Caldo de Galinha, com 12 tabletes 06 UN

9. Carne bovina (acém 2a) Sem osso, limpa, sem nervos, sem
tendões, sem aponervroses e sem gorduras com
características organolépticas (cor, sabor, odor característicos).
Embalada, devidamente identificada com etiquetas internas de
acordo com a Legislação vigente e especificação de prazo de
validade. Apresentar Certificado de lnspeção Estadual/
Federal ou Municipal.

12 KG

10. Carne bovina (moída 2a) Limpa, sem nervos, sem tendões,
sem aponervroses e sem gorduras, com características
organolépticas (cor, sabor e odor característicos). Embalada,
devidamente identificada com etiquetas internas de acordo
com a legislação vigente e especificação de ptazo de validade.
Apresentar Certificado de lnspeção Estadual/ Federal ou
Municipal.

12 KG

11 Carne de porco - costelinha. Embalada, devidamente
identificada com etiquetas internas de acordo com a legislação
vigente e especiÍicação de ptazo de validade. Apresentar
CeÉificado de lnspeção Estadual/ Federal ou Municipa!.

12 KG

4

Item Nome do produto/serviÇo Quantidãde Unidade
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PREFEITURA MUNICIPAL 006,
NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

12. Colorau (coloríficio) em pó pacote c/ 500 gramas. 06 PCTE
13. Doce de leite. Pote de 4009r. lngredientes: Leite, açúcar,

amido de milho, bicarbonato de sodio INS 500ii, conservante
sorbato de potássio INS 202 e enzima lactase. Não Contém
Glúten

06 UN

14. Extrato de tomate 350 Gramas 24 UN
15. Farinha de Mandioca torrada, tipo biju. Pacote em polipropileno

com 1 kg
03 PCTE

16. Farinha de trigo especial c/ 5 Kg. Produto composto de 100%
farinha de trigo especial para consumo, obtido através da
moagem de trigo e enriquecida com ferro e acido folico.
Contém Glúten.

06 PCTE

17. Feijão tipo 1. lsento de materiais terrosas, parasitas detritos
animais ou vegetais e odores estranhos bolor e umidade,
embalagem de polietileno, atóxico, transparente, resistente, c/
1 kg.

30 PCTE

18 Fermento em pó químico, embalagem de 100 gr 03 UN

19 Frango inteiro congelado, com miúdos, sem tempero, pesando
entre 1,9 e 2,5k9. Produzidos e embalados de acordo com as
normas da legislação sanitária vigente. Validade mínima a
contar da data de entrega: 6 meses.

12 KG

20 Gelatina em po. Sabor a definir. Embalagem c/ 85 gramas,
caixa com 36 unidades.

01 CX

21 Leite lntegral UHT Longa Vida, caixa com í2 embalagens de
01 litro (12x1).

12 CX

22 Linguiça, tipo toscana. Preparada com carne não mista,
toucinho e condimentos com aspecto normal, firme,sem
umidade,não pegajosa; isenta de sujidades,parasitas e larvas
mantida em temperatura e refrigeração adequada;
acondicionada em saco de polietileno.

12 KG

23. Macarrão tipo espaguete seca, com ovos. Contendo como
ingredientes básicos: farinha de trigo especial e ovos, sem
adição de corantes. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas
e detritos animais e vegetais. Cor: ligeiramente amarelada,
sabor e odor característico. Contendo peso liquido de 5009r.

12 PCTE

24. Maionese. Emulsão cremosa obtida com ovos e óleos
vegetais com condimentos, substancia comestível sem
corante. Frasco plástico 500 gr

12 UN

25 Margarina COM SAL, produzida exclusivamente de oordura
veqetal, sem gordura trans, c/ no mínimo 65% de lipídios, em
potes de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a
tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. Contendo peso líquido
5009. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do
registro. Pote c/ 500 gramas

12 PT

26. Milho para pipoca tipo 1. Embal. polietÍleno atóxico, transp. c/
500 gr.

06 PCTE

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: licitacao@nsb.or.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL, 007
NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

ZZ. lMotho de soja, embalagem contendo 900 ml 06 UN

ZA. lÓleo de soja. Embalagem PET contendo 900 ml. 36 EMB

Zg. lpao francês, com aproximadamente 50 gramas 36 KG

30. lVinagre de vinho branco. Embalagem de 750 ml 06 UN

6

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BARBARA

Secretaria n4.unicipaf [e Assistência Socia[
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ESPECIFICA ôes oos PRoDUToS

l(uir \\'altl'c.io llittcne ()ul't rie \,lorircs. I l(l ('e rrtlo ut-p 8(r3.i(t-()l)tt
l'onc: (-11; -13rr6- 1-18(r c-rrriril socilrlrrsbpr rr I irlrrio e orn,trr

\rrr lr Slrrrtir [Jirr'trlrllr-l'il

009

Quantidade UnidadeItem Nome do produto/serviço
BO UN1 Achocolatado em po instantâneo. Composição. Açucar Cacau

em po, [Vlaltodextrina. Sal refinado, soro de leite em po,

aromatizantes, vitaminas (PP, 86, 82, 81, 812 e ácido folico) e
estabilizante lecitina de soja lsento de soja ou farrnha,
sujidades e materiais estranhos. Porção 20g (2 colheres de
sopa) = Valor Energético B0 kcal. O rotulo deve possuir todas
as informaçoes nutricionais, modo de preparo validade e data
de produção, indicaçoes de consumo e conservação.
Embalagem 400 gramas.

UN2 Açúcar Cristal 5 kg, açúcar obtido da cana de açúcar, cristal;
com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor
sacorose mínimo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima
de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas
materiais terrosos e detrrtos animais ou vegetais;
acondicionado em plástico atoxico

J Açúcar Refinado. Embalagem '1 kg

120

40 UN

25 UN4 Amendoim cru, embalagem de 500 gr

10 UNÃ Amido de milho. Embalagem de 1 kg

o Arroz Agulhinha tipo 1 longo fino Embalagem polretileno
atoxico, transparente c/ 5 kg. Características Fisicas
Químicas, Biologicas e da embalagem devem obedecer à
legislação Vigente. Com laudo de classificação constando
umidade máxirna 14% e quebrados até 9,5%.

30 UN

7 Arroz parboilizado tipô 1 longo fino, embalagem polietileno
atoxico, transparente, c/ 5 Kg, Características FÍsicas,
QuÍmicas, Biologicas e da embalagem devem obedecer a
legislação Vigente. Com Iaudo de classificação constando
umidade máxima 14% e quebrados até 9,5 %.

70 UN

B Atum solido em oleo. Lata 1709r Atum, oleo de soja água. sal
e extrato vegetal em po. Contém tr"aços de so1a Pode conter
traços de aipo, gergelim e lerte / derivados. Não contem glúten

UN

Azertona verde com caroço sachê com 200 gr

80

20 UN

10 Bala de goma, tipo americana. Embalado individualmente,
cada barra deverá apresentar peso liquido de 20 a 25 gramas
Sabor frutas sortidas: Abacaxi, laranja, limão, morango, e uva
Coloridas artificialmente. lngredientes: Açúcar xarope de
glicose, amido de milho modificado, aromatrzantes corantes
artificiais e acrdulante ácido cítrico. Caixa contendo 30
embalagens

'10 CX

11 Bala macia. Embalagem plástica com 100 unidades Diversos
sabores tutti-frutti, morango, uva, abacaxi e banana.

20 PCTE

12 Bala mastigável, sabores sorlidos, pacote de 1kg 40 PCTE
13 Biscoito amanteigado de leite 330 gr 80 PCTE
14 Biscoito recheado 335 gr. Sabor a definir 50 PCTE
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'15 Biscoito, tipo Wafer. Embalagem com no mínimo 150 gr. Sabor
a definir

60 PCTE

16 Bolacha (biscoito) doce sabor maisena. Pacote de no mínimo
400 gramas

150 UN

tt Bolacha (biscoito) salgado água e sal Tipo Cream Cracker
Pacote de no mÍnimo 400 gramas

150 UN

18 Bolinho, tipo pronto para consumo. Sabor bauntlha com
recheio de chocolate. Acondicionado em embalagem individual
de 40 gr.

100 UN

Bolo recheado e confeitado (tipo aniversário). Com massa
branca. Cobertura de chatilly. Recheio de creme com leite
condensado ou doce de leite e frutas

100 KG

20 Bombom, pacote 1kg. Embalagem com aproximadamente 47
unidades, contendo Açucar, gordura vegetal
hidrogenada,farinha de trigo enriquecida com Íerro e ácido
folico,massa de cacau,cacau em po, soro de lette em
po,manteiga de cacau,farinha de soja integral, leite em po
integral,gordura vegetal,avelã,castanha de calu,leite em po

desnatado,fermento químico bicarbonato de sodio

30 PCTE

tt Café, de primeira linha, em po homogêneo, torrado moído, tipo
TRADICIONAL, FORTE ou EXTRAFORTE, com padrão de
qualidade global, obrigatoriamente TRADICIONAL
Embalagem a vácuo com 500 gr

100 PCTE

22 Caldo de carne com 6 tabletes 20 UN

23 Caldo de Galinha, com 6 tabletes 20 UN

24 Caldo de legumes, com 6 tabletes 20 CX

25 Can.lica branca - tipo 1 Pcte c/ 500 gramas 40 UN

26 Canudo frito (salgado) vazio s/ recheio pacote c/36 unid 15 PCTE

27 Carne bovina (acém 2") Sem osso, limpa, sem nervos, sem
tendÕes, sem aponervroses e sem gorduras com
características organolépticas (cor, sabor, odor
característicos). Embalada, devidamente identificada com
etiquetas internas de acordo com a Legislaçáo vigente e
especificação de ptazo de validade. Apresentar Certifícado
de lnspeção Estadual/ Federal ou Municipal,

70 KG

2B Carne bovina (moÍda 2a) Limpa sem nervos, sem tendôes,
sem aponervroses e sem gorduras, com características
organolepticas (cor, sabor e odor caracteristicos) Embalada,
devidamente identificada com etiquetas internas de acordo
com a legislação vigente e especificação de prazo de valrdade
Apresentar Certificado de lnspeção Estadual/ Federal ou
Municipal.

90 KG

29 Carne de porco - costelinha Embalada devrdamente
identificada com etrquetas internas de acordo com a legrslação
vigente e especificação de ptazo de validade. Apresentar
Certificado de lnspeção Estadual/ Federal ou Municipal.

40
lr

I

I

G

30 Carne suína bisteca 40 kg

31 Chá mate, folhas e talos tostados de erva-mate, para infusão. 40 CX
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Caixa com 200 gr

32 Chiclete. Caixa com 100 unid. Sabor tutti frutti 30 CX

JJ co Ralado, pacote 100 gramas. lngredientes polpa de coco
arcialmente desengordurada, desidratada. Sem adição de

çúcar.

40 PCTE

34 Colorau (coloríficio) em po pacote c/ 500 gramas 4 PCTE

35 Coxa e sobre coxa de frango 70 KG

36 Coxinha da asa de frango (Drumet) 20 KG

Ji Creme de cebola, pacote 68 gr 20 PCTE

JO Creme de Leite 200 gr 80 UN

39 Delicia de queijo (salgado) BO KG

40 Doce de amendoim tipo paçoca rolha, embalada
individualmente em embalagem plástica ou papel
impermeável, cada unidade deve conter de 20 a 25 gramas,
contendo externamente os dados de identificação e
procedência, numero de lote, data de fabricaçáo, quantidade
do produto. Pacote com 50 unidades.

10 PCTE

41 Doce de leite. Pote de 4009r. lngredientes: Leite, açucar,
amido de milho, bicarbonato de sodio INS 500ii, conservante
sorbato de potássio INS 202 e enzima lactase Não Contem
Glúten

60 UN

42 Ervilha, lata com 200 gr. Preparada com vegetars
selecionados, e produzida em conformidade com a legislação
vigente. Características físicas, químicas, brologrcas e de
embalagem deve rigorosamente seguir as normas da
legislação correspondente lnrpresso as identificaçÕes
conrpletas exigidas por lei.

80 LATA

^aNJ Extrato de tomate 350 Gramas 60 UN

44 Extrato de tomate 840 gramas 20 UN

45 Farinha de Mandioca torrada, tipo biju. Pacote em
polrpropileno com 1 kg

20 PCTE

40 Farinha de milho amarelo em Flocos. Embalagem de
polietileno, atoxico, transparente, resistente, c/ 1 kg.

10 PCTE

47 Farinha de trigo especial c/ 5 Kg. Produto composto de 100%
farinha de trigo especial para consumo, obtido através da
moagem de trigo e enriquecida com ferro e acido folico.
Contóm Gluten.

50 PCTE

4B Feijão tipo 1 lsento de materiais terrosas, parasrtas detritos
animais ou vegetais e odores estranhos bolor e umrdade,

100

mbalagem de polietileno. atoxrco, transparente resistente, c/
1kg
Fermento biologico seco Utrlizado para panificação 1

ndicionado em saches de 10 (dez) gramas. (caixa com 48x
10gr)

PCTE

49 CX

50 Fermento biologico, embalagem 500 gr Fabrrcação recente UN

JI Fermento eín po quimico, embalagem de 1C0 gr 100 UN
q) Flocos de milho açucarado. lngredientes: lVlilho, açúcar, extrato Ã UN
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de malte, sal, estabilizante, lecitina de soja, vitaminas: A, 81,
B2,812, C, niacina e ácido Íolico, minerais: ferro e zinco.
Contém gluten. Peso líquido 2 kg.

53 Frango inteiro congelado, com miúdos, sem tempero, pesando
entre 1,9 e 2,5k9. Produzidos e embalados de acordo com as
normas da legislação sanitária vigente. Validade minirna a

contar da data de entrega: 6 meses.

60 KG

54 Fubá de milho amarelo. lsento de materiais terrosas, parasitas
detritos animais ou vegetais e odores estranhos bolor e
umidade, embalagem de polietileno, atoxico, transparente
resistente, c/ 1 Kg.

60 PCTE

55 Gelatina em po. Sabor a definir. Embalagem c/ 85 gramas,
caixa com 36 unidades

a
L CX

56 Geléra 260 gr. Sabor a definir 10 UN

Goiabada. embalagem de 400 gr 40 UN

58 Goma de mascar com recheio líquido. Sabor artificial de tutti-
frutti, colorida artificialmente: Açucar, xarope de glicose, goma
base, oleo vegetal, aromatizante, umectantes: glicerina e
triacetina, corante artificial: vermelho 40, acidulante: ácido
cítrico. Não contém gluten. Valor energético: 16kcal,
Carboidratos 49 Proteínas: 09, Gorduras totais: 09, Gorduras
saturadas 09, Gorduras trans: 09, Fibra alimentar 09.
Sodio:Omg. Valores diários com base em uma dieta de 2.000
calorias. Embalagem: 1 caixa com 60 unidades indivrduars.
Peso líqurdo: 3009

20 CX

Ão logurte com polpa de frutas Sabor coco e morango. 5409r
Band a com 6 unidades Contém luten

0 logurte integral, sabor morango lngredientes Lerte rntegral,
preparado de morango (morango em pedaços frutose água
amido modificado, aroma natural de morango, corante natural
carmim e conservante sorbato de potássio), leite em po
integral, fermentos lácteos e mistura de estabilizantes e
espessantes (concentrado proteico de leite e soro de leite,
amido modificado, espessante pectina cítrica e estabilizante

oma guar). Não contém glúten. Embalagens de 900 ml ou
1

10 UN

UN

61 Leite condensado. lngredientes. leite integral. Açucar, leite po
integral e lactose. Lata com 395 g

100 LATA

ot Leite de coco lngredientes. Leite de coco, estabrlizante, INS
460i, espessante INS 466, conservantes INS 211 INS 223 e
acidulante INS 330 Não contém glúten Vidro com 200 ml

30 VD

63 jLeite em po, integral, instantâneo, sem adição de açucar e

lsoro. produto obtido por desrdratação do lerte de vaca integral

lapto para a alimentação hunrana mediante processos
itecnologicanrente adequados. Na rnformação nutrrcional o

iproduto deve conter carboidratos, proteínas, gorduras totais e
lsaturadas, sodio e cálcio. Embalagem de papel metalizada,
lpeso líquido de 400 gr.

50 PCTE
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64 Leite lntegral UHT Longa Vida, caixa com 12 embalagens de
0'1 litro (12x1).

40 CX

65 Linguiça calabresa defumada. lngredientes: Carne suína,
carne bovina, carne mecanicamente separada de aves,
toucinho, proteína texturizada de soja, sal, leite em po, açúcar,
pimentas. Calabresa e preta, extrato de arroz fermentado,
regulador de acidez lactato de sodio (lNS325), estabilizante
polifosfato de sodio (lNS452i), realçador de sabor glutamato
monossodico (lN562'1, antioxidantes: Eritorbato de sodio
(lNS316) aromas: Natural de fumaça e de pimenta preta,
conservadores. Nitrato de sodio (lNS250) e nitrato de sodro
(lNS251)e corante natural carmim (lNS120).

20 KG

bb Linguiça, tipo toscana. Preparada com carne nâo mrsta,
toucinho e condimentos com aspecto normal, firme sem
umidade,não pegajosa; isenta de sujidades parasitas e larvas
nrantida em temperatura e refrigeração adequada;
acondicionada em saco de polietileno

25 KG

67 ÍVlacarráo Ave [Vlaria Com ovos, vitaminado, composto de
matéria prima de primeira qualidade, sãs e linrpas, isentas de
material terroso, parasitas. Embalado em pacotes com 500 gr
A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas =
12,59,lipÍdios =29, e glicídios =739

10 PCTE

68 Macarrão parafuso com ovos, normal, vitaminado, composto
de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas. isentas
de material terroso, parasitas embalado em pacotes com 500
gr aproximadamente. A composição centesrmal aproxirnada
deverá ser: proteínas = 12 59; lipídios =29; e glicídios =739

40 PCTE

lN4acarrão trpo espaguete seca, com ovos. Contendo como

lingredientes básrcos: farinha de trigo especial e ovos, sem
ladição de corantes Livre de rnatéria terrosa, parasitos larvas
ie detritos animais e vegetais Cor: ligeiramente amarelada,

lsaUor e odor característico. Contendo p"ro liquido de 5009r

69 40 PCTE

70 Maionese. Emulsão cremosa obtrda com ovos e oleos
vegetais com condimentos, substancia conrestivel sem
corante. Frasco plástico 500 gr

50 UN

71 Margarina COM SAL, produzida exclusivamente de qordura
vegetal, sem gordura trans, c/ no mínimo 65% de lipídios, em
potes de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a
tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. Contendo peso líquido
5009. A embalagent deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional numero do
lote, data de validade, quantidade do produto e numero do
registro Pote c/ 500 gramas

36 PT

72 Margarina vegetal COM SAL, cremosa, c/ no mínimo 80% de
lipídios. PT 20,00 5,00 100,00
Pote com 500 gr.

Margarina vegetal SEM SAL, cremosa, c/ no nrínimo B0% de
lipídios PT 20,00 5,00 100,00

40

t3 20
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Pirulito pacote de 600 gr. lngredientes: Xarope de glrcose

çúcar, gordura vegetal hidrogenada, acidulantes ácido
itrrco, ácrdo lático, emulsificantes, lecitina de soJa
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Pote com 500 gr

74 lVlassa para pastel. Rolo com 5009 lngredientes: Farinha de
trigo, gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar, urucum e
cúrcuma (corantes naturais) e sorbato de potássio
(conservante). Contém glúten.

20 ROLO

-7E
IJ Massa para pizza brotinho 4009 30 UN

76 Milho para canjiquinha (quirerinha). Embalagem de 500 gr 20 PCTE

77 Milho para pipoca tipo 1. Embal. polietileno atoxico, transp. c/
500 gr.

40 PCTE

78 Milho verde. Lata com 200 gr. Em conserva (Gráos de milho)
selecionados, oriundos de plantas sadias. A composição
centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 3 79, lipídios =
1,49; e glicídios = 12,159 Com rotulo contendo todas as
informações do produto conforme determina a legislação
vigente.

õU LATA

79 lVlini Crorssant (salgado) 80 KG

BO Mini Pão francês, com aproxinradamente 25 gramas 100 KG

81 Mrstura para bolo pronta. Embalagem 450 gr Sabores:
Chocolate, baunilha, laranja, coco, cenoura, fubá, limão,
abacaxi, aipim e milho.

40 UN

B2 lVlolho de so1a, embalagem contendo 900 ml 2 UN

B3 lVlolho Pronto Tradicional 3 0g Tomate, cebola, açucar,
amido modificado, sal, oleo vegetal, extrato de levedura, salsa
alho, manjericão, aipo marrom, orégano, tomilho e realçador
de sabor glutamato monossodrco. NÃO CONTENI GLUTEN
3409

60 uni

B4 Oleo de soja Embalagem PET contendo 900 rnl 200 EN/IB

B5 Oregano desidratado Pcte com 50 gr 10 PCTE

B6 Páo francês, com aproximadarnente 50 gramas 300 KG

87 Panetone com uvas passas e frutas cristalizadas
acondicionado em embalagem individual - 500 gramas

600 UN

BB Perto de Frango, sem tempero, com pele e osso Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legrslação
sanitária vigente. Embalagem contendo 1 quilo do produto.
Validade mínima a contar da data de entrega 6 meses

BO KG

89 Pimenta do reino, preta, moída. Pcte 30 gr 10 PCTE

90 Pirulito doce de frutas. Embalado individualmente, sabor
morango peso unitário de '15 gramas. Entrega em pacotes com
50 unidades.

40 PCTE

9'1 Pirulito psicodélico. Colorido artificialmente tamanho pequeno
Medindo aproximadamente 15 cm de altura, 4 5 cm de
diâmetro Com cabo de plástico ou madeira Cada unidade
deverá estar embalada individualmente corn plástico
transparente Pcte com 30 unidades

20 PCTE

vt 20 PCTE
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monoestearato de glicerila, corantes, vermelho 40 (8129),
indigotina (E132), azul brilhante (E133), caramelo (E150d)
aromatizante. Não contém glúten

93 Po para refresco. Com açúcar, vários sabores (laranja, uva,
morango, laranja, tangerina, abacaxi e pêssego) pcte 1 Kg.

BO PCTE

94 Presunto cozido de suíno magro, sem capa de gordura, obtido
de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro,
cor e sabor proprios, isento de sujidade, parasito e larvas.
FATIADO

60 KG

95 Queijo parmesão ralado. Elaborado com leite, fermento
láctico, coalho, sal e conservador ácido sorbico. Embalagem
5og

20 PCTE

96 Queijo, Tipo lMussarela: de leite de vaca de boa qualidade não
prensado, de consistência semi dura, rígida, textura compacta
com odor e sabor suave e levemente salgado. FATIADO

60 KG

97 Refresco em po instantâneo Adoçado. 30 gr Vários sabores 30 UN

9B Refrigerante 2 litros Fardo com 06 unidades - Agua
gaseÍficada, açúcar e extrato vegetal de guaraná, aroma
natural, acidulante: ácido cítrico, conservadores. sorbato de
potássio e benzoato de sodio, corante: caramelo trpo lV.

30 FD

99 ReÍrigerante 2,5 litros - fardo com 06 unidades 30 FD

100 Requeijão cremoso tradicional 2209r lngredientes Creme de
leite, leite desnatado, soro de leite, caseinato de cálcio, água,
sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos, coalho, estabilizante
polifosfato de sodio e fosfato dissodico, conservante sorbato
de potássio.

20 UN

101 Rosquinha de coco 4009. Biscoito doce sem recheio; de
farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açucar e outras
substancias permrtrdas

120

102 Sal refinado. Com iodato potássio, conforme legislação, sem
unridade, acondicionado embal. polietileno atoxico, '1 kg

25 PCTE

103 Salgadinho de milho, sabor a definir. Pcte 200 Gr 30 PCTE

104 Salgado assado tipo MlNl Esfirra. Sabor a defrnir 40 KG

105 Salsicha. Carne mecanicamente separada de ave e suíno
água. proteina de soja, sal iodado, amido, regulador de acidez
glicose, estabilizante, condimentos naturais corante natural,
antioxidante e conservante.

BO KG

106 Suco concentrado. Embalagem 500 ÍVll lngrediente. Agua
conservadoras, metebissulfato de sodio e benzoato de sodio,
acidulantes ácido cítrico. Sabores laranja e maracujá.

30 UN

107 Toucinho defumado, tipo bacon. lsento de aditivos ou
substâncias estranhas que sejam improprias ao consumo e
que alterem suas características naturais (físicas, quÍmicas e
organolépticas).

1 KG

108 Vinagre de álcool com limão. Embalagem de 750 ml ÁÍ UN

109 4 UNVin

IPCTE
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DE: SECRETARIA DE ADMINIS

PARA: SETOR DE LICITAÇOES

Nova Santa Bárbara, 07 de julho de 2015

Tem o presente à finalidade de encaminhar a previsão de compra de

gêneros alimentícios, conforme lista anexa, para atender as necessidades da

Secretaria de Adm in istração.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

ministração

o
t1

,J 1
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SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO
PREUSÂO PARA 6 MESES
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1 Açúcar Cristal 5 kg, açúcar obtido da cana de açúcar, cristal;
com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor
sacorose mínimo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima
de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas,
materiais terrosos e detritos animais ou vegetais;
acondicionado em plástico atóxico.

50 UN

2 Bolacha (biscoito) doce sabor Leite. Pacote de no mínimo 400
gramas

100 UN

3 Bolacha (biscoito) salgado água e salTipo Cream Cracker.
Pacote de no mínimo 400 gramas

100 UN

4 Café, de primeira linha, em po homogêneo, torrado moído, tipo
TRADICIONAL, FORTE ou EXTRAFORTE, com padrão de
qualidade global, obrigatoriamente TRADICIONAL.
Embalagem a vácuo com 500 gr.

100 PCTE

5. Chá mate, folhas e talos tostados de erva-mate, para infusão.
Caixa com 200 gr.

40 CX

60 CXo Leite lntegral UHT Longa Vida, caixa com 12 embalagens de
01 litro (12x1).

50 PT7 Margarina COM SAL, produzida exclusivamente de qordura
veqetal, sem gordura trans, c/ no mínimo 65% de lipídios, em
potes de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a
tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. Contendo peso líquido
5009. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do
registro. Pote c/ 500 gramas

8. Milho para pipoca tipo 1. Embal. polietileno atóxico, transp. c/
500 sr.

30 PCTE

10 EMB9 Oleo de soja. Embalagem PET contendo 900 ml

10 Pão francês, com aproximadamente 50 gramas 250 KG

80 PCTE11 Rosquinha de coco 4009. Biscoito doce sem recheio; de
farinha de trigo, gordura vegetal, sal; açúcar e outras
substancias permitidas.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraní- E - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PARA: SECRETARIA DA ADMINISTRAçÃO'GOMPRAS Data:
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ASSUNTO: ABERTURA DE LlclTAçÃO

A presente com Autorização desta secretaria tem a finalidade solicitar a abertura

de processo licitatório para aquisição de gêneros alimentícios, conforme lista

anexada.

Sendo o que se apresenta para momento, subscrevo-me.

JOÃO IO BORTOTTI

, 181No 089120í5

Loç-
DataAssi

Recebido

Nome

@-rJ-





PR EFEITU RA I.'/IUN ICI PAL

NOVA SANTA BARBARA 020
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ESPECtFtCeÇOrS DOS PRODUTOS

05 UN1 Achocolatado em po instantâneo. Composição: Açúcar, Cacau
em pó, Maltodextrina, Sal refinado, soro de leite em pó,
aromatizantes, vitaminas (PP, 86, 82, 81 , Bí 2 e ácido folico) e
estabilizante lecitina de soja. lsento de soja ou farinha,
sujidades e materiais estranhos. Porção 2Og (2 colheres de
sopa) = Valor Energético 80 kcal. O rotulo deve possuir todas
as informações nutricionais, modo de preparo, validade e data
de produção, indicações de consumo e conservação.
Embalagem 400 gramas.

70 UN2 Açúcar Cristal 5 kg, açúcar obtido da cana de açúcar, cristal;
com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor
sacorose mínimo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de
0,3o/o PIP; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas,
materiais terrosos e detritos animais ou vegetais;
acondicionado em plástico atoxico.

UN3. AÇúcar Refinado. Embalagem 1 kg

UN4. Adoçante liquido. Embalagem com 100 ml

20 UN5. Amendoim cru, embalagem de 500 gr
o. Amido de milho. Embalagem de 1 kg UN

UN7 ArrozAgulhinha tipo 1 longo fino. Embalagem polietileno
atóxico, transparente c/ 5 kg, Características Físicas,
Químicas, Biológicas e da embalagem devem obedecer à
legislação Vigente. Com laudo de classificação constando
umidade máxima 14o/o e quebrados até 9,5o/o.

UN8. Arroz parboilizado tipo 1 longo fino, embalagem polietileno
atóxico, transparente, c/ 5 Kg, Características Físicas,
Químicas, Biologicas e da embalagem devem obedecer a
legislação Vigente. Gom laudo de classificação constando
umidade máxima 14o/o ê quebrados até 9,5 %.

9 Atum solido em óleo, Lata 170grAtum, oleo de soja, água, sal
e extrato vegetal em po. Contém traços de soja. Pode conter
traços de aipo, gergelim e leite / derivados. Não contém glúten

UN

10 Azeitona verde com caroço sachê com 200 gr UN

11 Bala de goma, tipo americana. Embalado individualmente,
cada barra deverá apresentar peso liquido de 20 a 25 gramas.
Sabor frutas sortidas: Abacaxi, laranja, limão, morango, e uva.
Coloridas artificialmente. lngredientes: Açúcar, xarope de
glicose, amido de milho modificado, aromatizantes, corantes
artificiais e acidulante ácido cítrico. Caixa contendo 30
embalagens

CX

12 Bala macia. Embalagem plástica com 100 unidades. Diversos
sabores: tutti-frutti, morango, uva, abacaxi e banana.

PCTE

13 Bala mastigável, sabores sortidos, pacote de 1kg PCTE
14. Blscoito amanteigado de leite 330 gr PCTE
15. Biscoito recheado 335 gr. Sabor a definir PCTE

I
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16. Biscoito, tipo Wafer. Embalagem com no mínimo 150 gr. Sabor
a definir

PCTE

17 Bolacha (biscoito) doce sabor maisena. Pacote de no mínimo
400 gramas

50 UN

18. Bolacha (biscoito) salgado água e salTipo Cream Cracker
Pacote de no mínimo 400 gramas

50 UN

19. Bolinho, tipo pronto para consumo. Sabor baunilha com
recheio de chocolate. Acondicionado em embalagem individual
de 40 gr.

UN

20. Bolo recheado e confeitado (tipo aniversário). Com massa
branca. Cobertura de chatilly. Recheio de creme com leite
condensado ou doce de leite e frutas

KG

21 Bombom, pacote 1kg. Embalagem com aproximadamente 47
unidades, contendo Açúcar, gordura vegetal
hidrogenada,farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico,massa de cacau,cacau em po, soro de leite em
po,manteiga de cacau,farinha de soja integral, leite em po
integral,gordura vegetal,avelã,castanha de caju,leite em pó
desnatado,fermento químico bicarbonato de sodio.

PCTE

22 Café, de primeira linha, em po homogêneo, torrado moído, tipo
TRADICIONAL, FORTE ou EXTRAFORTE, com padrão de
qualidade global, obrigatoriamente TRADICIONAL.
Embalagem a vácuo com 500 gr.

160 PCTE

23. Caldo de carne com 6 tabletes UN

24. Caldo de galinha 1 kg, concentrado em pó, preparado à base
de extrato de carne de frango, proteína vegetal hidrolisada,
condimentos. Composto de sal, amido, glutamato
monossodico, açúcar, alho, cebola gordura vegetal composto
de sal, amido,glutamato monossodico, açúcar, alho,cebola,
gordura vegetal, extrato de carne de frango, acondicionado em
embalagem plástico com 1 kg. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de validade,
quantidade do produto, número de registro e atender as
especificações técnicas dos orgãos de vigilância sanitária.

PCTE

25. Caldo de Galinha, com 12 tabletes UN

26. Caldo de Galinha, com 6 tabletes UN

27 Caldo de legumes, com 6 tabletes cx
28 Canjica branca - tipo 1 Pcte c/ 500 gramas 20 UN

29. Canudo frito (salgado) vazio s/ recheio pacote c/36 unid PCTE

30. Carne bovina (acém 2a) Sem osso, limpa, sem nervos, sem
tendões, sem aponervroses e sem gorduras com
características organolépticas (cor, sabor, odor característicos)
Embalada, devidamente identificada com etiquetas internas de
acordo com a Legislação vigente e especificação de prazo de
validade. Apresentar Certificado de lnspeção Estadua!/
Federal ou Municipal.

KG

2
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31 Carne bovina (moída 2a) Limpa, sem nervos, sem tendões,
sem aponervroses e sem gorduras, com características
organolépticas (cor, sabor e odor característicos). Embalada,
devidamente identificada com etiquetas internas de acordo
com a legislação vigente e especificação de ptazo de validade
Apresentar Certificado de lnspeção Estadual/ Federal ou
Municipal.

KG

32. Carne de porco - costelinha. Embalada, devidamente
identificada com etiquetas internas de acordo com a legislação
vigente e especificação de ptazo de validade. Apresentar
Gertificado de lnspeção Estadual/ Federal ou Municipal.

KG

33. Chá mate, folhas e talos tostados de erva-mate, para infusão
Caixa com 200 gr.

80 CX

34 Chiclete. Caixa com 100 unid. Sabor tutti frutti CX
35. Coco Ralado, pacote 100 gramas. lngredientes: polpa de coco

parcialmente desengordurada, desidratada. Sem adição de
açúcar.

PCTE

36. Colorau (coloríficio) em pó pacote c/ 500 gramas. PCTE

37 Coxa e sobre coxa de frango KG

38 Coxinha da asa de frango (Drumet) KG

39 Creme de cebola, pacote 68 gr PCTE

40 Creme de Leite 200 gr UN

41 Creme para Chantilly. Embalagem 1 (um) litro. lngredientes:
Açúcar, óleo vegetal hidrogenado, xarope de glicose, amido
modificado, proteínas do leite, emulsificantes ésteres de ácido
acético e mono e digliceridieos e aromatizantes.

LT

42 Delícia de queijo (salgado) KG

43 Doce de abóbora. Caixa com 50 unidades de no mínimo 20 gr
cada

CX

44 Doce de amendoim tipo paçoca rolha, embalada
individualmente em embalagem plástica ou papel impermeável,
cada unidade deve conter de 20 a 25 gramas, contendo
externamente os dados de identificação e procedência, número
de lote, data de fabricação, quantidade do produto. Pacote com
50 unidades.

PCTE

45. Doce de batata doce. Caixa com 50 unidades de no mínimo 20
gr cada

CX

46. Doce de leite. Caixa com 50 unidades de no mínimo 20 gr
cada

CX

47 Doce de leite. Pote de 4009r. lngredientes: Leite, açúcar,
amido de milho, bicarbonato de sódio INS 500ii, conservante
sorbato de potássio INS 202 e enzima lactase. Não Contém
Glúten

UN

48 Doce teta de nega. Caixa com 50 unidades CX

49 Ervilha lata com 2 Kg. Preparada com vegetais selecionados, e
produzida em conformidade com a legislação vigente.
Características físicas, químicas, biologicas e de embalagem
deve rigorosamente seguir as normas da legislação
correspondente. lmpresso as identificações completas exigidas
por lei.

LATA
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50 Ervilha, lata com 200 gr. Preparada com vegetais
selecionados, e produzida em conformidade com a legislação
vigente. Características físicas, químicas, biologicas e de
embalagem deve rigorosamente seguir as normas da
legislação correspondente. lmpresso as identificações
completas exigidas por lei.

LATA

51 Extrato de tomate 350 Gramas UN

52 Extrato de tomate 840 gramas. UN

53 Farinha de Mandioca torrada, tipo biju. Pacote em polipropileno
com 1 kg

PCTE

54 Farinha de milho amarelo em Flocos. Embalagem de
polietileno, atóxico, transparente, resistente, c/ 1 kg.

PCTE

55 Farinha de trigo especial c/ 5 Kg. Produto composto de 100%
farinha de trigo especial para consumo, obtido através da
moagem de trigo e enriquecida com ferro e acido fólico.
Contém Glúten.

PCTE

56 Feijão tipo 1. lsento de materiais terrosas, parasitas detritos
animais ou vegetais e odores estranhos bolor e umidade,
embalagem de polietileno, atóxico, transparente, resistente, c/
1kg

PCTE

57 Fermento biologico seco. Utilizado para panificação.
Acondicionado em saches de 10 (dez) gramas. (caixa com 48x
í 0gr)

CX

58. Fermento biológico, embalagem 500 gr. Fabricação recente UN

59. Fermento em pó químico, embalagem de 100 gr UN

60 Flocos de milho açucarado. lngredientes. Milho, açúcar, extrato
de malte, sal, estabilizante, lecitina de soja, vitaminas: A, 81,
B.2, 812, C, niacina e ácido fólico, minerais: ferro e zinco.
Contém glúten. Peso líquido 2 kg.

UN

6'1 Frango inteiro congelado, com miúdos, sem tempero, pesando
entre 1,9 e 2,5k9. Produzidos e embalados de acordo com as
normas da legislação sanitária vigente. Validade mínima a
contar da data de entrega: 6 meses.

KG

62 Fubá de milho amarelo. lsento de materiais terrosas, parasitas
detritos animais ou vegetais e odores estranhos bolor e
umidade, embalagem de polietileno, atóxico, transparente,
resistente, c/ 1 Kg.

PCTE

63 Gelatina em po. Sabor a definir. Embalagem c/ 85 gramas,
caixa com 36 unidades.

CX

64 Geléia 260 gr. Sabor a definir UN

65 Gêneros alimentícios a base de farinha de arroz Composição
farinha de affoz, açúcar, amido, sais minerais (carbonato de
cálcio, fosfato de sodio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de
zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido
pantotênico, vitamina A, vitamina 81, vitamina 86, ácido fólico,
vitamina D) e aromatizante vanilina. Contém Glúten. Contém
traços de leite. Embalagem de 400 gramas.

UN

66. Gêneros alimentícios a base de farinha de milho Composição:
açúcar, amido, sal, sais minerais, aromatizantes e vitaminas
embalagem de 500 gramas.

UN

67 Goiabada, embalagem de 400 gr UN

4
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68. Goma de mascar com recheio líquido. Sabor artificial de tutti-
Írutti, colorida artificialmente: Açúcar, xarope de glicose, goma
base, óleo vegetal, aromatizante, umectantes: glicerina e
triacetina, corante artificial: vermelho 40, acidulante: ácido
cítrico. Não contém glúten. Valor energético: 16kcal,
Carboidratos: 49 Proteínas: 09, Gorduras totais: 09, Gorduras
saturadas: 09, Gorduras trans: 09, Fibra alimentar: 09,
Sodio:0mg, Valores diários com base em uma dieta de 2.000
calorias. Embalagem: 1 caixa com 60 unidades individuais.
Peso líquido: 300g

CX

69 logurte com polpa de frutas Sabor coco e morango. 5409r
Bandeja com 6 unidades. Contém glúten.

UN

70. logurte integral, sabor morango. lngredientes: Leite integral,
preparado de morango (morango em pedaços, frutose, água,
amido modificado, aroma natural de morango, corante natural
carmim e conservante sorbato de potássio), leite em po
integral, fermentos lácteos e mistura de estabilizantes e
espessantes (concentrado protéico de leite e soro de leite,
amido modificado, espessante pectina cítrica e estabilizante
goma guar). Não contém glúten. Embalagens de 900 ml ou
I Kg.

UN

71 Leite condensado. lngredientes: leite integral. Açúcar, leite po
integral e lactose. Lata com 395 g

LATA

72. Leite de coco lngredientes: Leite de coco, estabilizante, INS
460i, espessante INS 466, conservantes INS 21 1, INS 223 e
acidulante INS 330. Não contém glúten. Vidro com 200 ml.

VD

73 Leite em pó, integral, instantâneo, sem adição de açúcar e
soro, produto obtido por desidratação do leite de vaca integral
apto para a alimentação humana mediante processos
tecnologicamente adequados. Na informação nutricional o
produto deve conter carboidratos, proteínas, gorduras totais e
saturadas, sódio e cálcio. Embalagem de papel metalizada,
peso líquido de 400 gr.

PCTE

74. Leite lntegral UHT Longa Vida, caixa com 12 embalagens de
01 litro (12x1).

200 CX

75. Linguiça calabresa defumada. lngredientes: Carne suína,
carne bovina, carne mecanicamente separada de aves,
toucinho, proteína texturizada de soja, sal, leite em pó, açúcar,
pimentas: Calabresa e preta, extrato de arroz fermentado,
regulador de acidez lactato de sodio (lNS325), estabilizante
polifosfato de sodio (lNS452i), realçador de sabor glutamato
monossódico (1N5621, antioxidantes: Eritorbato de sódio
(lNS316) aromas: Natural de fumaça e de pimenta preta,
conservadores: Nitrato de sódio (lNS250) e nitrato de sódio
(lNS251) e corante natural carmim (lNS120).

KG

76 Linguiça, tipo toscana. Preparada com carne não mista,
toucinho e condimentos com aspecto normal, firme,sem
umidade,não pegajosa; isenta de sujidades,parasitas e larvas
mantida em temperatura e refrigeração adequada;
acondicionada em saco de polietileno.

KG

5
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77 Macarrão Ave Maria Com ovos, vitaminado, composto de
matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de
materialterroso, parasitas. Embalado em pacotes com 500 gr
A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas =
12,59; lipídios =29', e glicídios =739

PCTE

78 Macarrão lnstantâneo. Embalagem com 859 de sabores
variados.

PCTE

79 Macarrão para sopa, tipo letrinha, colorido, Seca, com ovos,
fabricada a partir de matérias-primas selecionadas sãs, limpas
e de boa qualidade. Preparada com 03 ovos por quilo, no
mínimo, correspondente a 0,0459r de colesterol por quilo, sem
adição de corantes. Tendo, no máximo, umidade de 13gr por
1009r. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais. Embalagem: Primária: sacos de polietileno
atóxico, resistentes, termossoldado, contendo peso liquido de
5009r.

PCTE

80 Macarrão parafuso com ovos, normal, vitaminado, composto
de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas
de materialterroso, parasitas. embalado em pacotes com 500
gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada
deverá ser: proteínas = 12,59; lipídios =2gi e glicídios =739

PCTE

81 Macarrão tipo espaguete seca, com ovos. Contendo como
ingredientes básicos: farinha de trigo especial e ovos, sem
adição de corantes. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas
e detritos animais e vegetais. Cor: ligeiramente amarelada,
sabor e odor característico. Contendo peso liquido de 5009r.

PCTE

82 Maionese. Emulsão cremosa obtida com ovos e óleos
vegetais com condimentos, substancia comestível sem
corante. Frasco plástico 500 gr

UN

83. Margarina COM SAL, produzida exclusivamente de qordura
veqetal, sem gordura trans, c/ no mínimo 65% de lipídios, em
potes de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a
tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. Contendo peso líquido
5009. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do
registro. Pote c/ 500 gramas

130 PT

84. Margarina SEM SAL, produzida exclusivamente de oordura
veqetal, sem gordura trans, ci no mínimo 65% de lipídios, em
potes de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a
tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. Contendo peso líquido
5009. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do
registro. Pote c/ 500 gramas

85. Massa para pastel. Rolo com 5009. lngredientes: Farinha de
trigo, gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar, urucum e
cúrcuma (corantes naturais) e sorbato de potássio
(conservante). Contém glúten.

ROLO

86. Massa para pizza brotinho 4009 UN

6
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87 Milho para canjiquinha (quirerinha). Embalagem de 500 gr. PCTE

88. Milho para pipoca tipo 1. Embal. polietileno atóxico, transp. c/
500 gr.

70 PCTE

89. Milho verde. Lata com2 kg. Em conserva (Grãos de milho)
selecionados, oriundos de plantas sadias. A composição
centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 3,79; lipídios =
1,49; e glicídios = 12,159. Produzido e embalado dentro dos
padrões legais. Com rótulo contendo todas as informações do
produto conforme determina a legislação vigente.

LATA

90. Milho verde. Lata com 200 gr. Em conserva (Grãos de milho)
selecionados, oriundos de plantas sadias. A composição
centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 3,79; lipídios =
1,49; e glicídios = 12,159. Com rotulo contendo todas as
informações do produto conforme determina a legislação
vigente.

LATA

91 Mini Croissant (salgado) KG

92 Mini Pão francês, com aproximadamente 25 gramas KG

93 Mistura para bolo pronta. Embalagem 450 gr. Sabores:
Chocolate, baunilha, laranja, coco, cenoura, fubá, limão,
abacaxi, aipim e milho.

UN

94 Molho de soja, embalagem contendo 900 ml UN

95 Oleo de girassol. Embalagem PET com 900 ml UN

96 Oleo de soja. Embalagem PET contendo 900 ml 10 EMB

97 Orégano desidratado. Pcte com 50 gr PCTE
98 Ovo de puro chocolate ao leite; contendo no mínimo 25% (vinte

e cinco por cento) de sólidos totais de cacau, conforme RDC no

264, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA (Regulamento
técnico para chocolate e produtos de cacau) e, ovos de puro
chocolate ao leite: contendo no mínimo 25% (vinte e cinco por
cento) de solidos totais de cacau, e no máximo 5% (cinco por
cento) de gordura vegetalfracionada. Sem adição de gordura
vegetal hidrogenada,0o/o (zero por cento) de GORDURA
TRANS. A unidade deve pesar 100(cem) gramas. Os ovos
deverão estar embalados em papel colorido metalizado e
reembalados em caixas de papelão resistentes com divisórias.
Na embalagem primária e secundária deverá constar a data
de fabricaçáo e ou validade. Validade mínima de 2 meses a
partir da data de entrega.

UN

99 Paçoca de amendoim, pacote com 50 unidades com no
mínimo 20 gr cada.

PCTE

100 Pão francês, com aproximadamente 50 gramas 370 KG
101 Peito de Frango, sem tempero, com pele e osso. Produzido e

embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente. Embalagem contendo 1 quilo do produto.
Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.

KG

102 Pimenta do reino, preta, moída. Pcte 30 gr PCTE
103 Pipoca de milho doce. Composta de milho canjicado e açúcar

Embalagem de saco de polietileno de 509r. Fardo com 50
pacotes

FD

7
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104. Pirulito doce de frutas. Embalado individualmente, sabor
morango peso unitário de 15 gramas. Entrega em pacotes com
50 unidades.

PCTE

105. Pirulito psicodélico. Colorido artificialmente, tamanho pequeno
Medindo aproximadamente 15 cm de altura, 4,5 cm de
diâmetro. Com cabo de plástico ou madeira. Cada unidade
deverá estar embalada individualmente com plástico
transparente. Pcte com 30 unidades.

PCTE

1 06. Pirulito, pacote de 600 gr. lngredientes: Xarope de glicose,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, acidulantes, ácido cítrico,
ácido lático, emulsificantes, lecitina de soja, monoestearato de
glicerila, corantes, vermelho 40 (E129), indigotina (Eí 32), azul
brilhante (E133), caramelo (E150d), aromatizante. Não contém
glúten.

PCTE

107 Po para refresco. Com açúcar, vários sabores (laranja, uva,
morango, laranja, tangerina, abacaxi e pêssego) pcte 1 Kg.

PCTE

108 Presunto cozido de suíno magro, sem capa de gordura, obtido
de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro,
cor e sabor próprios, isento de sujidade, parasito e larvas.
FATIADO

KG

109 Queijo parmesáo ralado. Elaborado com leite, fermento
láctico, coalho, sal e conservador ácido sórbico. Embalagem
5os

PCTE

1 10. Queijo, Tipo Mussarela: de leite de vaca de boa qualidade, não
prensado, de consistência semidura, rígida, textura compacta,
com odor e sabor suave e levemente salgado. FATIADO

KG

111 Refresco em po instantâneo. Adoçado. 30 gr. Vários sabores. UN

112. Refrigerante 2 litros. Fardo com 06 unidades - Água
gaseíficada, açúcar e extrato vegetal de guaraná, aroma
natural, acidulante: ácido cítrico, conservadores: sorbato de
potássio e benzoato de sódio, corante: caramelo tipo lV.

FD

1 13. Refrigerante 2,5 litros - fardo com 06 unidades FD

114. Refrigerante 350 ml. Caixa com 12 unidades CX
1í5. Requeijão cremoso tradicional 2209r. lngredientes: Creme de

leite, leite desnatado, soro de leite, caseinato de cálcio, água,
sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos, coalho, estabilizante
polifosfato de sódio e fosfato dissódico, conservante sorbato de
potássio.

UN

116. Rosquinha de coco 4009. Biscoito doce sem recheio; de
farinha de trigo, gordura vegetal, sal; açúcar e outras
substancias permitidas.

PCTE

117 Sal refinado. Com iodato potássio, conforme legislação, sem
umidade, acondicionado embal. polietileno atóxico, 1 kg

03 PCTE

118. Salgadinho de milho, sabor a definir. Pcte 200 Gr PCTE
1 19. Salgado assado tipo Esfirra. Sabor a definir KG
120. Salsicha. Carne mecanicamente separada de ave e suíno,

água, proteína de soja, sal iodado, amido, regulador de acidez,
glicose, estabilizante, condimentos naturais, corante natural,
antioxidante e conservante.

KG
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121 Suco concentrado. Embalagem 500 Ml lngrediente:Agua
conservadoras, metebissulfato de sódio e benzoato de sódio,
acidulantes ácido cítrico. Sabores laranja e maracujá.

UN

122 Suspiro doce. Caixa com 50 unidades de no mínimo 20 gr
cada.

CX

123 Toucinho defumado, tipo bacon. lsento de aditivos ou
substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e
que alterem suas características naturais (físicas, químicas e
organolépticas).

KG

124 Vinagre de álcool com limão. Embalagem de 750 ml UN

125 Vinagre de vinho branco. Embalagem de 750 ml UN

9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av.: WalÍredo Bittencourt Moraes, 222,7 (43) 3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001S0 -. -

DEPARTAMENTO MUNTCIPAL DE EDUCAçÃO
- Rua: Augusto Pereira de Quadros, 200, t (43) 3266-1033 -

E-mait: dep educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

029

CO RRES PONDÊNCIA INTERNA

DE.. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURÁ

N" 087/2015

Data: l5l07l20l5

PARA: SETOR DE LICITAÇÕSS

ASSI-INTO : COMPRAS - ALIMENTOS

O presente tem a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria a lista de

Alimentos das Escolas Municipais "Edson Gonçalves Palhano", "Maria da Conceição

Kasecker" e Centro Municipal de Educação Infantil "Noêmia Bittencourt Carneiro"

para o segundo semestre/20l5.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente

úinoni do &tna
Secretária de Esporte e Cultura.

Recebido por: t7pzt5
Nome Assinatura




