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L E I S

L   E   I    Nº    12.840, de 04/07/2017
Dispõe sobre benefício fiscal para empreen-
dimentos comerciais localizados no Qua-
drilátero Histórico do Município, conforme 
especifica.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 26 de junho de 2017, a partir do Projeto de Lei nº 083/2017, de autoria 
do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do Imposto Predial e Territorial 

Urbano – IPTU, por um período de até 10 (dez) anos, às empresas que se instalarem em 
imóvel próprio ou locado situado na Rua Fernandes Pinheiro para desenvolvimento de 
atividades comerciais voltadas para o ramo de restaurantes.

      § 1º. O prazo de concessão deste incentivo será de 05 (cinco) anos, podendo ser ampliado até 
por igual período, a pedido do interessado.

      § 2º.	A	possibilidade	de	ampliação	do	prazo	de	fruição	do	incentivo	fiscal	será	analisada	após	
60 (sessenta) meses a partir da data de concessão do mesmo, observadas as disposições 
desta lei.

Art. 2º. A isenção descrita no artigo anterior será concedido as empresas que apresentarem pro-
jetos de instalação e plano de atividade aprovadas pelo Comitê Gestor do Quadrilátero 
Histórico do Município de Ponta Grossa.

Art. 3º. Fica limitado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) o montante da renúncia de receita 
anual decorrente da aplicação desta Lei.

Art. 4º.  Será concedido o incentivo da isenção do valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana – IPTU, nos seguintes termos:

          I - às empresas que se instalarem na Rua Fernandes Pinheiro, restrita a área da rua perten-
cente ao Quadrilátero Histórico regulamentado pelo Decreto n. 11.436, de 19/05/2016;

         II - as empresas já instaladas na Rua Fernandes Pinheiro cujo aumento de área total cons-
truída resulte de expansão do empreendimento em relação a área existente com garantia 
no empreendimento do acréscimo de no mínimo de 04 (quatro) empregos diretos;

        III - garantir no empreendimento comercial o mínimo de 08 (oito) empregos diretos;
        IV - Durante o gozo da isenção do IPTU, a empresa deverá manter o número mínimo de 

empregos previstos nos projetos de instalação ou expansão apresentados quando da 
solicitação do incentivo, mediante comprovação semestral através da “RAIS” e de de-
monstrações contábeis protocoladas e encaminhadas a Secretaria Municipal de Indústria. 
Comércio	e	Qualificação	Profissional;

         V - só poderá ser aplicado para as unidades imobiliárias exclusivamente comerciais;
        VI - os proprietários dos imóveis e as empresas interessadas no benefício não podem ter 

débitos junto ao município;
       VII -	não	utilizar	o	imóvel	para	outros	fins	que	contrariam	a	concessão	do	benefício	fiscal;
      VIII -	durante	o	período	da	isenção,	não	podem	alienar	o	imóvel	após	obter	os	incentivos	fiscais	

para	destinação	distinta	ao	ramo	de	atividade	beneficiado	pela	presente	Lei;
        IX - A isenção prevista nesta lei atingirá somente a área restrita ao investimento descrito no 

projeto, incidindo lançamento normal sobre a área excedente do mesmo imóvel.
      § 1º. Para os efeitos desta lei, a área tributável objeto do incentivo será apurada de forma pro-

porcional	à	área	construída	abrangida	pelas	construções	não	beneficiadas.
      § 2º. Sem prejuízo da tributação normal, não serão objeto do benefício as demais áreas restan-

tes ou não aprovadas do imóvel.
      § 3º. O incentivo será concedido às empresas que adquirirem ou locarem o imóvel para o res-

pectivo empreendimento.
      § 4º. O incentivo para imóvel locado será concedido se constar do contrato de locação ou de-

claração das partes cláusula de transferência do encargo tributário para o locatário.
Art. 5º. A concessão do benefício previsto nesta Lei não gera direito adquirido e será revogado 

de	ofício	sempre	que	se	apure	que	o	beneficiário	deixou	de	satisfazer	as	condições	deter-
minadas, não cumpriu ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do benefício, 
acarretando o lançamento e cobrança do IPTU atingido pela isenção desde da sua con-
cessão, acrescido de multa e juros de mora nos moldes do Código Tributário Municipal.

Parágrafo único – Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o  proprietário do imó-

vel ou responsável legal estará sujeito à devolução dos incentivos recebidos com juros e 
multa, bem como às penalidades previstas na legislação tributária municipal, sem prejuízo 
das demais medidas, administrativas e/ou judiciais cabíveis.

Art. 6º.  A isenção prevista nesta lei deverá ser expressamente requerida anualmente pelo interes-
sado,	em	procedimento	específico.

      § 1º. A documentação necessária para o recebimento, conhecimento do pedido, concessão dos 
incentivos	fiscais	e	demais	procedimentos	será	disposta	em	normas	regulamentadoras.

      § 2º. Os projetos de aprovação de planta e de viabilidade de instalação ou expansão serão 
aprovados pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e pela 
Secretaria	Municipal	de	Indústria,	Comércio	e	Qualificação	Profissional.

Art. 7º. Os requerentes contemplados com o incentivo deverão, no prazo de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de início da concessão, comprovar o cumprimento das metas 
estabelecidas nos projetos de instalação ou expansão apresentados e do cronograma de 
execução do empreendimento ajustado com a Secretaria Municipal de Indústria, Comér-
cio	e	Qualificação	Profissional	e	Secretaria	Municipal	de	Gestão	Financeira.

Art. 8º.		Para	os	fins	desta	lei,	considera-se	Projeto	de	Viabilidade	de	implantação	a	proposta	do	
contribuinte interessado, contendo estudo técnico e planejamento, que possibilite a ava-
liação do investimento, dos métodos e do prazo de execução, com demonstração da via-
bilidade do empreendimento comprovada através de adequada documentação, de acordo 
com o disposto em normas regulamentares.

Art. 9º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de julho de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº  1 3. 2 3 9,  de  14/07/2017
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 1940454/2017 e 1250250/2017, 

R E S O L V E
 EXONERAR, a partir de 06 de julho de 2017, PAULO DE TARCIO NASCIMENTO OLI-
VIACK, do emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 11, da Secretaria 
Municipal	de	Indústria,	Comércio	e	Qualificação	Profissional.	
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de julho de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   1 3. 2 5 1,   de   17/07/2017    

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições	legais,	nos	termos	do	artigo	71,	incisos	VIII	e	IX	da	Lei	Orgânica	do	Município,	e	tendo	em	
vista o contido no protocolado nº 1710140/2017,

R E S O L V E
 RETIFICAR o Decreto  nº  13.081  de  26/05/2017, da seguinte forma: onde consta:  “NO-
MEAR, a partir de 1º de junho de 2017, KARINE GRZEBELUCKA FERNANDES,...” leia-se “NO-
MEAR, a partir de 19 de junho de 2017, KARINE GRZEBELUCKA FERNANDES...”.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 17 de julho de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Eletrônico nº 171/2017.
Data: 10 de agosto de 2017,
Horário: 13h00m
Objeto: SERVIÇOS	DE	ENSAIO	DE	PROFICIÊNCIA	-	CONTROLE	DE	QUALIDADE	EXTERNO	E	
CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO PARA LABORATÓRIOS CLÍNICOS
Valor máximo: R$ R$ 48.130,68(quarenta e oito mil, cento e trinta reais e sessenta e oito cen-
tavos)
Dotação Orçamentária: 
08.002.10.302.0051.2.088.3.3.90.39.00.00.	-	369	-	OUTROS	SERVIÇOS	DE	TERCEIROS	-	PES-
SOA JURÍDICA
08.002.10.301.0055.2.076.3.3.90.39.00.00.	-	495	-	OUTROS	SERVIÇOS	DE	TERCEIROS	-	PES-
SOA JURÍDICA
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departa-
mento	de	Compras	-	Divisão	de	Licitações	da	Prefeitura	Municipal	de	Ponta	Grossa,	sito	à	Av.	Vis-
conde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax 
(42) 3224-1176 ou (42) 3901-1551 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bllcompras.org.br 

ANGELA CONCEIÇAO OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 18 de julho de 2017
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AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Presencial  nº 175 / 2017
EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
Data: 02/08/17
Horário: 16 :00horas
Objeto:  Aquisição de Aquisição de Reservatório Tipo Taça, água na coluna, para atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SMAPA, 
com as características descritas no Edital.
Valor máximo: R$ 6.174,00 (Seis mil, cento e setenta e quatro reais).
Dotação Orçamentária:  060021751101241150/449052 
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Depar-
tamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. 
Visconde	de	Taunay,	950,	no	horário	das	08:00h	às	12:00h,	das	13:00	às	17:00,	ou	ainda	pelo	fone/
fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / 

IVONEI AFONSO VIEIRA
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Ponta Grossa, 18 de julho de 2017.
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, na forma ELETRONICA  nº 174/2017
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h00 do dia 07  DE AGOSTO  de 2017, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição e instalação de CORTINAS, PERSIANAS E TAPE-
TES, para atender as necessidades dos estabelecimentos de Rede Municipal, da Secretaria 
Municipal de Educação, do nosso Município.	Valor	Máximo:	R$ 311.450,00(trezentos e onze 
mil, quatrocentos e cinquenta reais). Mais informações, bem como a integra do edital e seus 
anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min 
as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42)3220-1349 ou ainda através do link http://
www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes, www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 18 de julho de 2017.
ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal de Educação

______________________________________________________________________________
AVISO DE EDITAL

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Eletrônico nº nº 177/2017.
Data: 08 de agosto de 2017,
Horário: 13h00m
Objeto: Contratação	de	empresa	para	aquisição	de	impressos	gráficos	de	utilização	pelo	SAMU.
Valor máximo: R$ R$ 10.863,50 (dez mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos)
Dotação Orçamentária: 
08.002.10.302.0061.2.093.3.3.90.39.00.00.	-	352	-	OUTROS	SERVIÇOS	DE	TERCEIROS	-	PES-
SOA JURÍDICA
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departa-
mento	de	Compras	-	Divisão	de	Licitações	da	Prefeitura	Municipal	de	Ponta	Grossa,	sito	à	Av.	Vis-
conde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax 
(42) 3224-1176 ou (42) 3901-1551 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bllcompras.org.br 

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 18 de julho de 2017
______________________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Eletrônico nº nº176/2017.
Data: 07 de agosto de 2017,
Horário: 13h00m
Objeto: Contratação de Empresa Farmacêutica prestadora de serviços especializados para aqui-
sição de medicamentos de MARCA e/ou GENÉRICOS, os quais serão utilizados para atendimento 
de Mandados Judiciais na Secretaria Municipal de Saúde
Valor máximo: R$ R$ 100.000,00(cem mil reais)
Dotação Orçamentária: 
08.002.10.122.0235.2.074.3.3.90.32.00.00.	-	303	-	MATERIAL,	BEM	OU	SERVIÇO	PARA	DISTRI-
BUIÇÃO	GRATUITA
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departa-
mento	de	Compras	-	Divisão	de	Licitações	da	Prefeitura	Municipal	de	Ponta	Grossa,	sito	à	Av.	Vis-
conde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax 
(42) 3224-1176 ou (42) 3901-1551 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bllcompras.org.br 

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 18 de julho de 2017
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 0148/2017
OBJETO: Prestação de Serviços especializados no fornecimento de gás liquefeito de petróleo 
GLP-Granel (p-190) com instalação e manutenção de 06 tanques nos seguintes locais: 02 tanques 
para Hospital Dr Amadeu Puppi (Hospital Municipal) e 04 tanques para Hospital da Criança Prefeito 
João	Vargas	de	Oliveira,	restou DESERTO.
18 de julho de 2017

Pregoeira: Indianara de F. Eidam
Maiores informações (42) 3220-1349

______________________________________________________________________________
Resultado do Pregão Eletrônico nº 120/2017

Pregão nº 120/2017 – Processo nº 228/2017 – Contratação de empresa para fornecimentos de 
gêneros alimentícios aos serviços mantidos pelo Piso Básico Fixo e Programa Convivência e For-
talecimento	de	Vínculos,	administrados	pela	Gerencia	de	Proteção	Social	Básica,	 realizado	em	
09/06/2017.
FORNECEDOR: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME - CNPJ: 22.499.940/0001-00
Valor	Total	do	Fornecedor:	151.621,56	(cento	e	cinquenta	e	um	mil	seiscentos	e	vinte	e	um	real	e	
cinquenta e seis centavos).

LOTE 2
Valor	Total	do	Lote:	625,56	(seiscentos	e	vinte	e	cinco	reais	e	cinquenta	e	seis	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Açúcar cristal de origem vegetal, cons-
tituído basicamente por sacarose de 
cana de açúcar, com teor de sacarose 
superior a 99,6%; concentração máxi-
ma de sais minerais de 0,1%; umidade 
máxima de 0,07%; aspecto sólido com 
cristais	 bem	 definidos;	 odor	 e	 sabor	
próprios do produto. Embalagem pri-
mária: pacotes plásticos de 2 kg. Em-
balagem secundária: fardo de papel 
ou embalagem plástica. Prazo de va-
lidade mínima de 02 anos após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Doce 
Sucar PCT 156 R$ 4,01 R$ 625,56

LOTE 3
Valor	Total	do	Lote:	13.770,00	(treze	mil	setecentos	e	setenta	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Açúcar	 refinado	 de	 origem	 vegetal,	
constituído basicamente por sacarose 
de cana de açúcar, com teor de saca-
rose superior a 98,5%; aspecto sólido 
amorfo, cor branca; umidade máxima 
de 0,3%; teor máximo de cinzas de 
0,2% e teor máximo de açúcares redu-
tores de 0,4%; Embalagem primária: 
pacotes plásticos de 5 kg. Embala-
gem secundária: fardos de papel ou 
embalagem plástica. Prazo de vali-
dade mínima de 01 ano após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Doce 
Sucar UND 1224 R$ 11,25 R$ 

13.770,0000

LOTE 6
Valor	Total	do	Lote:	577,20	(quinhentos	e	setenta	e	sete	reais	e	vinte	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Amido de milho: amido extraído de 
grãos de milho, isentos de sujidades e 
contaminantes biológicos, com aspec-
to, cor, cheiro e sabor característicos 
do produto. Embalagem primária: sa-
chês plásticos com 500 g do produto. 
Embalagem secundária: caixas de 
papelão. Prazo de validade mínimo 
de 01 ano após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	e	específica	para	o	produto.

D´mille UND 312 R$ 1,85 R$ 577,20

LOTE 9
Valor	Total	do	Lote:	9.240,00	(nove	mil	duzentos	e	quarenta	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Bala mastigável, à base açúcar, xaro-
pe de glucose, gordura de palma, ami-
do de milho, acidulante ácido cítrico, 
emulsificantes	 	 mono	 e	 diglicerídeos	
de ácidos graxos e lecitina de soja, 
aromatizante	 e	 corantes	 artificiais,	
sem glúten, com valores aproximados 
de 18g de carboidratos,  0g Proteínas, 
0,6g Gorduras Totais, 0,3g Gorduras 
Saturadas, 0g Gorduras Trans, 0g  de 
fibra	alimentar,	0g	de	Sódio.	Embala-
gem primária: pacote plástico atóxico, 
laminado, termo-soldado, resistente, 
pacotes com sabores sortidos e peso 
de 01 Kg. Embalagem secundária: 
caixas	 de	 papelão.	 Validade	 mínima	
de 01 ano após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	e	específica	para	o	produto.

Proda-
sa PCT 1200 R$ 7,70 R$ 

9.240,0000

LOTE 11
Valor	Total	do	Lote:	972,00	(novecentos	e	setenta	e	dois	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Biscoito tipo amanteigado, à base de 
farinha	de	trigo	fortificada	com	ferro	e	
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, 
açúcar invertido, sal, fermentos quí-
micos, estabilizantes e aromatizantes; 
com no mínimo 20 g de carboidratos; 
2,2	 g	 de	 proteínas	 e	 0,7	 g	 de	 fibra	
alimentar por porção de 30 g do pro-
duto. Sabores variados. Embalagem 
primária: pacotes plásticos com 315 
a 400g. Embalagem secundária: cai-
xas	 de	 papelão.	 Validade	mínima	 de	
08 meses após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	e	específica	para	o	produto.

Renata PCT 360 R$ 2,70 R$ 972,00

LOTE 14
Valor	Total	do	Lote:	4.250,40	(quatro	mil	duzentos	e	cinquenta	reais	e	quarenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total
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1

Biscoito salgado tipo cream cracker, à 
base	de	farinha	de	trigo	fortificada	com	
ferro e ácido fólico, gordura vegetal, 
sal, extrato de malte, açúcar invertido, 
amido, fermento biológico, fermento 
químico, estabilizantes e acidulante; 
com no mínimo 20 g de carboidratos; 
3	g	de	proteínas	e	0,8	g	de	 fibra	ali-
mentar por porção de 30 g do produto. 
Embalagem primária: pacotes plás-
ticos com 360 a 400 g. Embalagem 
secundária:	caixas	de	papelão.	Valida-
de mínima de 08 meses após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Luam PCT 1932 R$ 2,20 R$ 
4.250,4000

LOTE 15
Valor	Total	do	Lote:	4.184,88	(quatro	mil	cento	e	oitenta	e	quatro	reais	e	oitenta	e	oito	centavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Biscoito tipo wafer, à base de farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, gordura vegetal hidro-
genada, sal, fermento químico, estabi-
lizante e aromatizante; com no mínimo 
02 camadas de recheio, em sabores 
diversos. Mínimo de 18 g de carboi-
dratos e 1,0 g de proteínas por porção 
de 30 g do produto. Máximo de 46 mg 
de sódio e 2,4 g de gordura trans por 
porção de 30 g do produto. Sabores 
variados. Embalagem primária: pa-
cotes plásticos metalizados, com no 
mínimo 100 g e no máximo 120 g do 
produto. Embalagem secundária: cai-
xas	 de	 papelão.	 Validade	mínima	 de	
08 meses após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	 e	 específica	 para	 o	 produ-
to.	MARCAS	DE	REFERÊNCIA:	 ITA-
MARATY, MABEL, NINFA, PARATI, 
PRODASA,	 VISCONTI,	 equivalente	
ou superior.

Renata PCT 4452 R$ 0,94 R$ 
4.184,8800

LOTE 21
Valor	Total	do	Lote:	595,20	(quinhentos	e	noventa	e	cinco	reais	e	vinte	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1
Canela em pó, pote com tampa de 30 
g, mínimo de 90% de sua validade no 
ato da entrega.

Cate-
mar UND 372 R$ 1,60 R$ 595,20

LOTE 22
Valor	Total	do	Lote:	687,60	(seiscentos	e	oitenta	e	sete	reais	e	sessenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1
Canela em rama. Pacote com 30 gra-
mas, mínimo de 90% de sua validade 
no ato da entrega.

Cate-
mar UND 382 R$ 1,80 R$ 687,60

LOTE 23
Valor	Total	do	Lote:	468,00	(quatrocentos	e	sessenta	e	oito	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Canjica de milho – Grupo: misturada; 
Subgrupo: despeliculado; Classe: 
branca; Tipo I. Embalagem primária: 
pacotes de polietileno atóxico, trans-
parentes, resistentes, termossolda-
dos, com 500 g do produto. Emba-
lagem secundária: fardos plásticos. 
Validade	 mínima:	 06	 meses	 após	 a	
data	 de	 fabricação.	 Demais	 parâme-
tros de produção de acordo com a 
legislação vigente para alimentos e 
específica	para	o	produto.

D´mille PCT 312 R$ 1,50 R$ 468,00

LOTE 26
Valor	Total	do	Lote:	2.464,20	(dois	mil	quatrocentos	e	sessenta	e	quatro	reais	e	vinte	centavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Chocolate preto granulado, á base 
açúcar, cacau em pó, amido de milho, 
glucose de milho e/ou algodão, e ou 
palma	hidrogenado,	sal,	emulsificante	
lecitina de soja e aromatizante. Em-
balagem primária: pacote contendo 
de de 130 a 150 gramas. Embalagem 
secundária:	 caixas	 de	 papelão.	 Vali-
dade mínima de 01 ano após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Dona 
Jura UND 1332 R$ 1,85 R$ 

2.464,2000

LOTE 27
Valor	Total	do	Lote:	8.684,34	(oito	mil	seiscentos	e	oitenta	e	quatro	reais	e	trinta	e	quatro	cen-

tavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Cocada branca, à base de açúcar, 
coco, xarope de glucose de milho, 
gordura vegetal, leite em pó, clareante 
metabisulfito	 de	 sódio	 e	 conservante	
sorbato	 de	 potássio.	 Valores	 aproxi-
mados de 0,8g de carboidratos, 0,8g 
Proteínas, 4,8g Gorduras Totais, 0g 
Gorduras Saturadas, 0g Gorduras 
Trans,	 0,8g	 	 de	 fibra	 alimentar,	 0g	
de Sódio. Embalagem primária: pote 
com 50 unidades, doces embalados 
separadamente, peso aproximado de  
1,1Kg. Embalagem secundária: caixa 
de	papelão.	Validade	mínima	de		6	me-
ses.	Demais	parâmetros	de	produção	
de acordo com a legislação vigente 
para	 alimentos	 e	 específica	 para	 o	
produto.

Docil PT 434 R$ 20,01 R$ 
8.684,3400

LOTE 28
Valor	Total	do	Lote:	1.731,60	(um	mil	setecentos	e	trinta	e	um	reais	e	sessenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Coco ralado, à base de polpa de coco 
parcialmente desengordurada, tritura-
da e desidratada, sem adição de açú-
car; sem gordura trans. Embalagem 
primária: pacotes plásticos com 100 
g do produto. Embalagem secundária: 
caixas de papelão. Prazo de validade 
mínimo de 06 meses após a data de 
fabricação.	 Demais	 parâmetros	 de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto

D´mille UND 936 R$ 1,85 R$ 
1.731,6000

LOTE 29
Valor	Total	do	Lote:	716,80	(setecentos	e	dezesseis	reais	e	oitenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1
Cravo	da	índia	em	flor,	embalagem	de	
5 a 7 g, mínimo de 90% de sua valida-
de no ato da entrega.

Cate-
mar PCT 512 R$ 1,40 R$ 716,8000

LOTE 30
Valor	Total	do	Lote:	5.637,60	(cinco	mil	seiscentos	e	trinta	e	sete	reais	e	sessenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Creme de leite UHT homogeneizado, 
com teor mínimo de 20% de gordura. 
Embalagem primária: caixas tetra pak 
com 200 g. Embalagem secundária: 
caixas	 de	 papelão.	 Validade	 mínima	
de 06 meses após a data de fabrica-
ção.	Demais	parâmetros	de	produção	
de acordo com a legislação vigente 
para	 alimentos	 e	 específica	 para	 o	
produto.

Líder CX 3132 R$ 1,80 R$ 
5.637,6000

LOTE 33
Valor	Total	do	Lote:	5.262,80	(cinco	mil	duzentos	e	sessenta	e	dois	reais	e	oitenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Doce de amendoim em tablete, à 
base de açúcar, amendoim, xarope de 
glucose	de	milho,	sal	 refinado	e	con-
servante	sorbato	de	potássio.	Valores	
aproximados de 9g de carboidratos, 
1g Proteínas, 10g Gorduras Totais, 
2g Gorduras Saturadas, 0g Gordu-
ras	Trans,	 0g	 de	 fibra	 alimentar,	 60g	
de Sódio. Embalagem primária: pote 
com 50 unidades, doces embalados 
separadamente, peso aproximado de  
1,1Kg. Embalagem secundária: caixa 
de	papelão.	Validade	mínima	de		6	me-
ses.	Demais	parâmetros	de	produção	
de acordo com a legislação vigente 
para	 alimentos	 e	 específica	 para	 o	
produto..

Bonn PT 446 R$ 11,80 R$ 
5.262,8000

LOTE 34
Valor	Total	do	Lote:	3.755,80	(três	mil	setecentos	e	cinquenta	e	cinco	reais	e	oitenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Doce de leite em pedaço, à base de 
açúcar, xarope de glucose de milho, 
leite em pó, gordura vegetal, farinha 
de trigo enriquecida com ferro e áci-
do	 fólico,	 sal	 refinado	 e	 conservante	
sorbato de potássio. Embalagem pri-
mária: pote com 50 unidades, doces 
embalados separadamente, peso 
aproximado de  1,1Kg. Embalagem 
secundária:	caixa	de	papelão.	Valida-
de	mínima	de	6	meses.	Demais	parâ-
metros de produção de acordo com 
a legislação vigente para alimentos e 
específica	para	o	produto..

Bonn PT 422 R$ 8,90 R$ 
3.755,8000

LOTE 35
Valor	Total	do	Lote:	5.850,00	(cinco	mil	oitocentos	e	cinquenta	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Doce pé de moleque., à base de açú-
car, água, amendoim, acidulante ácido 
cítrico e bicabornato de sódio. Emba-
lagem primária: pote com 50 unida-
des, doces embalados separadamen-
te, peso aproximado de  800 gramas. 
Embalagem secundária: caixa de pa-
pelão.	 Validade	mínima	 de	 6	meses.	
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	e	específica	para	o	produto.

Bonn PT 468 R$ 12,50 R$ 
5.850,0000

LOTE 36
Valor	Total	do	Lote:	2.079,00	(dois	mil	e	setenta	e	nove	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total
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1

Doce de leite cremoso, elaborado 
com leite pasteurizado e/ou leite em 
pó reconstituído, açúcar; podendo 
conter glicose. Embalagem primária: 
potes plásticos ou de vidro com 400 
g do produto. Embalagem secundária: 
caixas	 de	 papelão.	 Validade	 mínima	
de 01 ano após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	e	específica	para	o	produto.

Provín-
cia PT 660 R$ 3,15 R$ 

2.079,0000

LOTE 38
Valor	Total	do	Lote:	2.194,40	(dois	mil	cento	e	noventa	e	quatro	reais	e	quarenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Ervilha em conserva: ervilha em grãos 
inteiros, reidratados, em conserva 
(salmoura), com tamanho e colora-
ção uniformes. Embalagem primária: 
latas sem amassadura, ferrugem ou 
abaulamento, com peso entre 300 e 
320g. Embalagem secundária: caixas 
de papelão. Prazo de validade mínimo 
de 02 anos após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	e	específica	para	o	produto.

Fugini LTA 1688 R$ 1,30 R$ 
2.194,4000

LOTE 41
Valor	Total	do	Lote:	189,00	(cento	e	oitenta	e	nove	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

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

D´mille PCT 60 R$ 3,15 R$ 189,00

LOTE 45
Valor	Total	do	Lote:	1.361,25	(um	mil	trezentos	e	sessenta	e	um	reail	e	vinte	e	cinco	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Fermento químico: em pó, à base de 
amido de milho ou fécula de mandio-
ca, fosfato monocálcico, bicarbonato 
de sódio e carbonato de cálcio. Sem 
glúten. Embalagem primária: latas ou 
potes plásticos com 100 g do produ-
to. Embalagem secundária: caixas de 
papelão.	 Validade	mínima	 de	 01	 ano	
após a data de fabricação. Demais 
parâmetros	 de	 produção	 de	 acordo	
com a legislação vigente para alimen-
tos	e	específica	para	o	produto.

D´mille UND 1089 R$ 1,25 R$ 
1.361,2500

LOTE 48
Valor	Total	do	Lote:	907,20	(novecentos	e	sete	reais	e	vinte	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Fubá mimoso de milho amarelo. Em-
balagem primária: pacotes plásticos 
de 01 kg cada. Embalagem secundá-
ria:	fardos	plásticos	ou	de	papel.	Vali-
dade mínima de 06 meses após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Nutri-
novo UND 864 R$ 1,05 R$ 907,20

LOTE 49
Valor	Total	do	Lote:	1.209,60	(um	mil	duzentos	e	nove	reais	e	sessenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Goiabada, à base de goiaba, açúcar, 
antioxidante ácido ascórbico e conser-
vador sorbato de potássio. Sem glú-
ten.	 Valores	 aproximados	 de	 26g	 de	
carboidratos, 0g Proteínas, 0g Gordu-
ras Totais, 0g Gorduras Saturadas, 0g 
Gorduras	Trans,	1,8g	de	fibra	alimen-
tar, 0g de Sódio. Embalagem primária: 
embalagem com peso entre 400 a 
500 gramas. Embalagem secundária: 
caixa	 de	 papelão.	 Validade	 mínima	
de	 01	 ano.	 Demais	 parâmetros	 de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto..

Val	 UND 432 R$ 2,80 R$ 
1.209,6000

LOTE 50
Valor	Total	do	Lote:	9.430,80	(nove	mil	quatrocentos	e	trinta	reais	e	oitenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Leite condensado à base de leite pas-
teurizado e/ou leite em pó, açúcar e 
lactose. Embalagem primária: caixas 
tetra pak com 395 g. Embalagem 
secundária:	 caixas	 de	 papelão.	 Vali-
dade mínima de 01 ano após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Fazen-
deira CX 3252 R$ 2,90 R$ 

9.430,8000

LOTE 51
Valor	Total	do	Lote:	2.346,00	(dois	mil	trezentos	e	quarenta	e	seis	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Leite de coco: leite de coco integral, 
água, conservantes, acidulantes, 
estabilizantes e espessantes. Sem 
glúten. Embalagem primária: garrafas 
de vidro ou caixas tetra pak, com 200 
ml. Embalagem secundária: caixas de 
papelão contendo 24 ou 48 garrafas 
de vidro de 200 ml. Prazo de valida-
de mínimo de 2 anos após a data de 
fabricação.	 Demais	 parâmetros	 de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Sergi-
pe UND 1380 R$ 1,70 R$ 

2.346,0000

LOTE 52
Valor	Total	do	Lote:	10.140,00	(dez	mil	cento	e	quarenta	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Leite	em	pó,	integral,	instantâneo,	en-
riquecido com vitaminas A e D, com 
emulsificante	 lecitina	 de	 soja.	 Em-
balagem primária: pacotes plásticos 
metalizados com 400 g. Embalagem 
secundária: caixas de papelão ou 
fardos	 de	 papel.	 Validade	mínima	 de	
01 ano após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	e	específica	para	o	produto.

Danky UND 1560 R$ 6,50 R$ 
10.140,0000

LOTE 53
Valor	Total	do	Lote:	11.004,00	(onze	mil	e	quatro	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Leite longa vida integral: leite integral 
e estabilizante: trifosfato de sódio, mo-
nofosfato monossódico, difosfato dis-
sódico e citrato de sódio. Mínimo de 
6% de gorduras totais; 2% de gordu-
ras saturadas; 3% de proteínas e 4,5% 
de carboidratos. Embalagem primária: 
caixas tetra pak com 1 litro. Embala-
gem secundária: caixas de papelão. 
Validade	 mínima	 de	 04	 meses	 após	
a	 data	 de	 fabricação.	 Demais	 parâ-
metros de produção de acordo com 
a legislação vigente para alimentos e 
específica	para	o	produto.

Latco CX 4200 R$ 2,62 R$ 
11.004,0000

LOTE 54
Valor	Total	do	Lote:	156,00	(cento	e	cinquenta	e	seis	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Macarrão tipo espaguete, à base de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, com ovos pasteurizados 
e corantes naturais; com no mínimo 
56 g de carboidratos, 8% de proteínas 
e	1,0	g	de	fibra	alimentar	por	porção	
de 80 g do produto. Embalagem pri-
mária: pacotes de polietileno atóxico, 
transparentes, resistentes, termossol-
dados, com 500 g do produto. Embala-
gem	secundária:	fardos	plásticos.	Va-
lidade mínima de 01 ano após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

D´mille UND 120 R$ 1,30 R$ 156,00

LOTE 55
Valor	Total	do	Lote:	172,80	(cento	e	setenta	e	dois	reais	e	oitenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Macarrão tipo pena, à base de sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e áci-
do fólico, com ovos pasteurizados e 
corantes naturais; com no mínimo 58 
g de carboidratos, 8% de proteínas e 
1,0	g	de	fibra	alimentar	por	porção	de	
80 g do produto. Embalagem primária: 
pacotes plásticos com 500g. Embala-
gem secundária: caixas de papelão 
ou	 fardos	 plásticos.	 Validade	mínima	
de 01 ano após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	e	específica	para	o	produto.

Primori UND 120 R$ 1,44 R$ 172,80

LOTE 57
Valor	Total	do	Lote:	2.634,24	(dois	mil	seiscentos	e	trinta	e	quatro	reais	e	vinte	e	quatro	centa-

vos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Maionese industrializado – emulsão 
cremosa à base de água, óleo vege-
tal, ovos pasteurizados, amido mo-
dificado,	 vinagre,	 açúcar,	 sal,	 suco	
de limão, acidulantes, estabilizantes, 
conservantes, corantes, aromatizan-
tes e antioxidantes. Sem glúten e sem 
gordura trans. Embalagem primária: 
potes plásticos com 500 g do produto. 
Embalagem secundária: caixas de pa-
pelão.	Validade	mínima	de	08	meses	
após a data de fabricação. Demais 
parâmetros	 de	 produção	 de	 acordo	
com a legislação vigente para alimen-
tos	e	específica	para	o	produto.

Purity UND 1176 R$ 2,24 R$ 
2.634,2400

LOTE 59
Valor	Total	do	Lote:	1.674,00	(um	mil	seiscentos	e	setenta	e	quatro	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total
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1

Milho pipoca: milho para pipoca, clas-
se	I	–	amarela;	tipo	I.	Tolerância	-	Má-
ximo de um por cento (1,0%) de impu-
rezas e dois por cento (2%) de grãos 
avariados. Embalagem primária: pa-
cotes plásticos com 500 g do produto. 
Embalagem secundária: fardos plás-
ticos	 ou	 de	 papel.	 Validade	 mínima	
de 01 ano após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	e	específica	para	o	produto.

D´mille UND 1080 R$ 1,55 R$ 
1.674,0000

LOTE 60
Valor	Total	do	Lote:	3.243,94	(três	mil	duzentos	e	quarenta	e	três	reais	e	noventa	e	quatro	

centavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Milho verde em conserva: milho verde, 
em grãos inteiros, tamanho e colora-
ção uniforme, imerso em líquido de 
cobertura. Embalagem primária: latas 
sem amassadura, ferrugem ou abau-
lamento, com peso variando entre 
300 e 320 g. Embalagem secundária: 
caixas de papelão. Prazo de validade 
mínimo de 02 anos após a data de 
fabricação.	 Demais	 parâmetros	 de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Fugini UND 2726 R$ 1,19 R$ 
3.243,9400

LOTE 63
Valor	Total	do	Lote:	189,00	(cento	e	oitenta	e	nove	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Molho de tomate tradicional e sabores, 
à base de tomate, cebola, açúcar, ami-
do	 modificado,	 sal,	 óleo	 vegetal,	 ex-
trato de levedura, temperos e realça-
dores de sabor. Embalagem primária: 
sachês plásticos, com peso variando 
entre 340 e 350 g. Embalagem secun-
dária: caixas de papelão. Prazo de va-
lidade mínimo de 02 anos após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto. Cotar no mínimo 04 
sabores distintos.

Val	 UND 180 R$ 1,05 R$ 189,00

LOTE 65
Valor	Total	do	Lote:	1.044,40	(um	mil	e	quarenta	e	quatro	reais	e	quarenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1
Orégano, pacote com 10 gramas, mí-
nimo de 90% de sua validade no ato 
da entrega.

Cate-
mar UND 746 R$ 1,40 R$ 

1.044,4000

LOTE 68
Valor	Total	do	Lote:	5.659,50	(cinco	mil	seiscentos	e	cinquenta	e	nove	reais	e	cinquenta	centa-

vos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Pó para preparo de gelatina, à base 
de açúcar (ou adoçante), gelatina 
desidratada, sal, corantes e aroma-
tizantes. Máximo de 65 mg de sódio 
por porção de 8 g do produto. Enrique-
cido com vitaminas A, C e E e ferro. 
Embalagem primária pacotes com 01 
Kg. Embalagem secundária: caixas de 
papelão. Prazo de validade mínimo 
de 01 ano após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	e	específica	para	o	produto.	
Sabores variados, cotar no mínimo 06 
sabores distintos.

Nutrin-
gá UND 770 R$ 7,35 R$ 

5.659,5000

LOTE 77
Valor	Total	do	Lote:	221,65	(duzentos	e	vinte	e	um	real	e	sessenta	e	cinco	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Sal	 refinado,	 iodado,	cor	branca,	 ino-
doro, com sabor salino, isento de su-
jidades, parasitas, larvas ou qualquer 
material estranho; umidade máxima 
de 0,1% m/m; e mínimo de 99,2% de 
cloreto de sódio m/m. Embalagem pri-
mária: pacotes de polietileno com 1 kg 
do produto. Embalagem secundária: 
fardos de polietileno com 30 pacotes 
de	 polietileno	 de	 1	 kg	 cada.	 Valida-
de mínima de 1 ano após a data de 
fabricação.	 Demais	 parâmetros	 de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Pop UND 341 R$ 0,65 R$ 221,65

LOTE 78
Valor	Total	do	Lote:	4.102,20	(quatro	mil	cento	e	dois	reais	e	vinte	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Sardinha em óleo comestível: sardi-
nha pré - cozida em conserva, elabo-
rada com peixes eviscerados e desca-
mados, livre de nadadeiras, cauda e 
cabeça; sal e óleo de soja como líqui-
do de cobertura. Embalagem primária: 
lata com peso variando entre 125 e 
130 g, com mecanismo abre fácil; sem 
amassadura, ferrugem ou abaulamen-
to; com peso líquido drenado mínimo 
de 70%. Embalagem secundária: cai-
xas de papelão. Prazo de validade 
mínimo de 02 anos após a data de 
fabricação.	 Demais	 parâmetros	 de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Pal-
meira UND 1908 R$ 2,15 R$ 

4.102,2000

LOTE 80
Valor	Total	do	Lote:	17.928,00	(dezessete	mil	novecentos	e	vinte	e	oito	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Pó para bebida para preparo com 
água ou leite; à base de açúcar, pol-
pa de fruta desidratada (1%), sal, 
vitaminas, ferro, maltodextrina, acidu-
lantes, aromatizantes, espessantes, 
reguladores de acidez, edulcorantes 
e corantes. Sem glúten. Embalagem 
primária: pacotes  com 01 Kg. Emba-
lagem secundária: caixas de papelão. 
Validade	 mínima	 de	 01	 ano	 após	 a	
data	 de	 fabricação.	 Demais	 parâme-
tros de produção de acordo com a le-
gislação vigente para alimentos e es-
pecífica	para	o	produto.	MARCAS	DE	
REFERÊNCIA:	 MID	 SHAKE,	 NUTRI-
NHO, TANG, equivalente ou superior. 
* Pó para bebida: Sabores variados, 
cotar no mínimo 06 sabores distintos.

Ama-
vita UND 1992 R$ 9,00 R$ 

17.928,0000

LOTE 81
Valor	Total	do	Lote:	4.026,00	(quatro	mil	e	vinte	e	seis	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Suco néctar de frutas: néctar de frutas, 
à base de água, suco concentrado e/
ou polpa de frutas e açúcar. Diversos 
sabores. Embalagem primária: caixas 
tetra pak com 01 litro do produto. Em-
balagem secundária: caixas de pape-
lão.	Validade	mínima	de	01	ano	após	
a	 data	 de	 fabricação.	 Demais	 parâ-
metros de produção de acordo com 
a legislação vigente para alimentos e 
específica	 para	 o	 produto.	 	 Sabores	
variados, cotar no mínimo 04 sabores 
distintos.

Maratá UND 1220 R$ 3,30 R$ 
4.026,0000

LOTE 82
Valor	Total	do	Lote:	234,60	(duzentos	e	trinta	e	quatro	reais	e	sessenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

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

D´mille UND 276 R$ 0,85 R$ 234,60

FORNECEDOR: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 11.412.547/0001-10
Valor	Total	do	Fornecedor:	58.661,80	(cinquenta	e	oito	mil	seiscentos	e	sessenta	e	um	real	e	

oitenta centavos).
LOTE 5

Valor	Total	do	Lote:	1.993,68	(um	mil	novecentos	e	noventa	e	três	reais	e	sessenta	e	oito	cen-
tavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Amendoim	 beneficiado.	 Grupo:	 des-
cascado. Subgrupo: selecionado. 
Classe: miúdo. Tipo 1. Isento de impu-
rezas, parasitas e larvas. Embalagem 
primária: pacotes de polietileno atóxi-
co, transparentes, resistentes, termos-
soldados, com capacidade de 500 g 
do produto. Embalagem secundária: 
fardos	 plásticos	 ou	 de	 papel.	 Valida-
de mínima de 06 meses após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Jandira UND 312 R$ 6,39 R$ 
1.993,6800

LOTE 8
Valor	Total	do	Lote:	1.228,80	(um	mil	duzentos	e	vinte	e	oito	reais	e	oitenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Arroz	beneficiado,	parboilizado,	classe	
1, tipo 1. Embalagem primária: paco-
tes plásticos com 5 kg. Embalagem 
secundária:	 sacos	plásticos.	Validade	
mínima de 01 ano após a data de 
fabricação.	 Demais	 parâmetros	 de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Sabor 
Sul UND 120 R$ 10,24 R$ 

1.228,8000

LOTE 10
Valor	Total	do	Lote:	1.497,60	(um	mil	quatrocentos	e	noventa	e	sete	reais	e	sessenta	centavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Batata palha, à base de batata, óleos 
vegetais, sal, fécula de batata e an-
tiumectante dióxido de silício. Com 
valores aproximados de 11g de car-
boidratos, 0,4g proteínas, 10g gordu-
ras totais, 4,8g gorduras saturadas, 0g 
gorduras	 trans,	0,7g		de	fibra	alimen-
tar, 55g de sódio. Embalagem primá-
ria: pacote plástico atóxico, laminado, 
termossoldado, resistente, com 500 
gramas. Embalagem secundária: cai-
xas	 de	 papelão.	 Validade	mínima	 de	
01 ano após a data de fabricação.

Q 
batata PCT 312 R$ 4,80 R$ 

1.497,6000

LOTE 12
Valor	Total	do	Lote:	1.836,00	(um	mil	oitocentos	e	trinta	e	seis	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total
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1

Biscoito tipo Maria, à base de farinha 
de	 trigo	 fortificada	 com	 ferro	 e	 ácido	
fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar 
invertido, amido, sal, fermento quími-
co, acidulante e aromatizantes; com 
no mínimo 21 g de carboidratos, 2,7 
g de proteínas por porção de 30 g do 
produto. Embalagem primária: paco-
tes plásticos com 300 a 400 g. Emba-
lagem secundária: caixas de papelão. 
Validade	 mínima	 de	 08	 meses	 após	
a	 data	 de	 fabricação.	 Demais	 parâ-
metros de produção de acordo com 
a legislação vigente para alimentos e 
específica	para	o	produto.

Luam PCT 1020 R$ 1,80 R$ 
1.836,0000

LOTE 13
Valor	Total	do	Lote:	1.825,80	(um	mil	oitocentos	e	vinte	e	cinco	reais	e	oitenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Biscoito tipo maisena, à base de fa-
rinha	 de	 trigo	 fortificada	 com	 ferro	 e	
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, 
açúcar invertido, amido, sal, fermen-
to químico, acidulante, estabilizantes 
e aromatizantes. Com no mínimo 20 
g de carboidratos, 2,2 g de proteínas 
e	0,8	g	de	fibra	alimentar	por	porção	
de 30 g do produto. Embalagem pri-
mária: pacotes de polietileno atóxico, 
resistentes, termossoldados, com ca-
pacidade para 300 a 400 g do produto. 
Embalagem secundária: caixas de pa-
pelão.	Validade	mínima	de	08	meses	
após a data de fabricação. Demais 
parâmetros	 de	 produção	 de	 acordo	
com a legislação vigente para alimen-
tos	e	específica	para	o	produto.

Luam PCT 1020 R$ 1,79 R$ 
1.825,8000

LOTE 16
Valor	Total	do	Lote:	3.942,00	(três	mil	novecentos	e	quarenta	e	dois	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Biscoito tipo recheado, à base de fa-
rinha	 de	 trigo	 fortificada	 com	 ferro	 e	
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, 
açúcar invertido, sal, fermentos quí-
micos, estabilizantes, aromatizantes e 
corantes. Com no mínimo 21 g de car-
boidratos e 1,8 g de proteínas por por-
ção de 30 g do produto. Máximo de 5,5 
g de gorduras totais e 0,3 g de gordura 
trans/30 g do produto. Máximo de 79 
mg de sódio/30 g do produto. Sabores 
variados. Embalagem primária: paco-
tes plásticos metalizados com 130 a 
140 g. Embalagem secundária: cai-
xas	 de	 papelão.	 Validade	mínima	 de	
08 meses após a data de fabricação. 
Diversos	sabores.	Demais	parâmetros	
de produção de acordo com a legis-
lação vigente para alimentos e espe-
cífica	 para	 o	 produto.	REFERÊNCIA:	
BONO, NEGRESCO, TRAKINAS, 
equivalente ou superior.

Q 
irados PCT 4380 R$ 0,90 R$ 3.942,00

LOTE 17
Valor	Total	do	Lote:	8.802,00	(oito	mil	oitocentos	e	dois	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Café a vácuo tradicional: café, em 
pó homogêneo, obtido da torração e 
moagem de grãos do tipo 8 COB ou 
melhores, predominantemente da es-
pécie arábica, admitindo mistura com 
conilon, com no máximo 20% em peso 
de grãos com defeitos pretos, verdes 
e/ou ardidos, aroma e sabor intensos, 
característicos do produto; nota de 
qualidade global igual ou maior que 
5,2 (análise sensorial); ponto de torra 
variando entre moderadamente escu-
ra e escura. Bebida dura, admitindo-se 
Rio, isento de gosto Rio Zona. Emba-
lagem primária: pacotes plásticos 
metalizados, com 500 g cada. Emba-
lagem secundária: caixas de papelão. 
Validade	mínima:	01	ano	após	a	data	
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Alvora-
da UND 1080 R$ 8,15 R$ 

8.802,0000

LOTE 25
Valor	Total	do	Lote:	3.121,56	(três	mil	cento	e	vinte	e	um	real	e	cinquenta	e	seis	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Chocolate em barra, à base de açúcar, 
gordura vegetal, cacau em pó, leite em 
pó integral, leite em pó, soro de leite, 
emulsificantes:	 lecitina	de	soja	e	aro-
matizante sintético idêntico ao natural. 
Sem glúten. Com valores aproxima-
dos de 15g de carboidratos, 1g Proteí-
nas, 8,3g Gorduras Totais, 7,7g Gor-
duras Saturadas, 0g Gorduras Trans, 
0,7g	de	fibra	alimentar,	11g	de	Sódio.	
Embalagem primária: pacote plásti-
co atóxico, laminado, termo-soldado, 
resistente, com 01 Kg. Embalagem 
secundária:	 caixas	 de	 papelão.	 Vali-
dade mínima de 01 ano após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Harald UND 156 R$ 20,01 R$ 
3.121,5600

LOTE 31
Valor	Total	do	Lote:	1.188,72	(um	mil	cento	e	oitenta	e	oito	reais	e	setenta	e	dois	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Doce à base de polpa única de fru-
tas pasteurizadas, açúcar, glicose de 
milho e pectina cítrica. Sem glúten. 
Embalagem primária: potes plásticos 
com 400 g do produto. Embalagem se-
cundária: caixas de papelão. Diversos 
sabores.	 Validade	mínima	 de	 01	 ano	
após a data de fabricação. Demais 
parâmetros	 de	 produção	 de	 acordo	
com a legislação vigente para alimen-
tos	e	específica	para	o	produto.

Lorenz PT 468 R$ 2,54 R$ 
1.188,7200

LOTE 32
Valor	Total	do	Lote:	5.728,80	(cinco	mil	setecentos	e	vinte	e	oito	reais	e	oitenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Doce de abóbora formato de coração, 
à base de abobora, açúcar cristal, gli-
cose	 de	 milho.	 Valores	 aproximados	
de 0g de carboidratos, 0g Proteínas, 
0g Gorduras Totais, 0g Gorduras Sa-
turadas, 0g Gorduras Trans, 0g de 
fibra	alimentar,	9g	de	Sódio.	Embala-
gem primária: Caixa com 50 unidades, 
peso aproximado de  1,8Kg. Emba-
lagem secundária: caixa de papelão. 
Validade	mínima	de	6	meses.	Demais	
parâmetros	 de	 produção	 de	 acordo	
com a legislação vigente para alimen-
tos	e	específica	para	o	produto.

Bonn UND 434 R$ 13,20 R$ 
5.728,8000

LOTE 39
Valor	Total	do	Lote:	2.211,60	(dois	mil	duzentos	e	onze	reais	e	sessenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Extrato de tomate simples, tradicional, 
concentrado; à base de polpa de to-
mates maduros, sãos, sem sementes 
e sem pele; açúcar e sal. Livre de 
impurezas e leveduras. Embalagem 
primária: sachês plásticos, com peso 
variando entre 340 e 350 g. Embala-
gem secundária: caixas de papelão. 
Prazo de validade mínimo de 01 ano 
após a data de fabricação. Demais 
parâmetros	 de	 produção	 de	 acordo	
com a legislação vigente para alimen-
tos	e	específica	para	o	produto.

Bonare UND 1940 R$ 1,14 R$ 
2.211,6000

LOTE 40
Valor	Total	do	Lote:	2.660,04	(dois	mil	seiscentos	e	sessenta	reais	e	quatro	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Farinha de trigo, grupo doméstico, es-
pecial, tipo 1. Enriquecida com ferro e 
ácido	fólico.	Tipificação:	panificação	e	
uso	 doméstico.	 Padrão	 de	 classifica-
ção (interna SMAS): tipo A. Embala-
gem primária: pacote de papel Kraft 
branco, impresso, com 01 kg. Emba-
lagem secundária: fardos plásticos de 
polietileno	 ou	 filme	 de	 polipropileno	
termoencolhível.	 Validade	 mínima	 de	
05 meses (150 dias) após a data de 
fabricação.	 Demais	 parâmetros	 de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos,	 específica	
para o produto e conforme descrito em 
edital.  REF. BORGONHA, FAMIGLIA 
VENTURELLI,	PAN	FÁCIL	PREMIUM,	
equivalente ou superior.

Molino 
Rosso UND 1642 R$ 1,62 R$ 

2.660,0400

LOTE 46
Valor	Total	do	Lote:	1.840,80	(um	mil,	oitocentos	e	quarenta	reais	e	oitenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Filtro	 de	 papel	 para	 café:	 filtro	 coa-
dor para café, n° 103. Composição: 
100%	 fibras	 celulósicas.	 Embalagem	
primária: caixa de papelão com 30 
unidades. Embalagem secundária: 
caixas	 de	 papelão.	 Validade	 mínima	
de 02 anos após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente, es-
pecífica	para	o	produto.

Brigitta UND 708 R$ 2,60 R$ 
1.840,8000

LOTE 47
Valor	Total	do	Lote:	648,00	(seiscentos	e	quarenta	e	oito	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Fósforos de segurança, médios, à 
base de madeira, fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. Embalagem 
primária: caixas de madeira contendo 
40 palitos. Embalagem secundária: 
maço com 10 caixas de 40 unidades, 
embalados em papel. Embalagem 
terciária:	caixas	de	papelão.	Validade	
mínima de 02 anos após a data de 
fabricação.	 Demais	 parâmetros	 de	
produção de acordo com a legislação 
vigente,	específica	para	o	produto.

Qluz UN 432 R$ 1,50 R$ 648,00

LOTE 56
Valor	Total	do	Lote:	276,00	(duzentos	e	setenta	e	seis	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total
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1

Macarrão tipo ninho largo, à base de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, com ovos pasteurizados 
e corantes naturais; com no mínimo 58 
g de carboidratos, 8% de proteínas e 
1,0	g	de	fibra	alimentar	por	porção	de	
80 g do produto. Embalagem primária: 
pacotes plásticos com 500g. Embala-
gem secundária: caixas de papelão 
ou	 fardos	 plásticos.	 Validade	mínima	
de 01 ano após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	e	específica	para	o	produto.

Todes-
chini UND 120 R$ 2,30 R$ 276,00

LOTE 58
Valor	Total	do	Lote:	5.011,60	(cinco	mil	e	onze	reais	e	sessenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Margarina sem sal: à base de água, 
óleos	 vegetais	 líquidos	e	 interesterifi-
cados e hidrogenados; com 60 a 70% 
de lipídeos; leite em pó desnatado e/
ou soro de leite em pó; sal, vitamina 
A,	emulsificantes,	conservadores,	aro-
matizantes, acidulantes, corantes e 
antioxidantes. Sem gordura trans. Em-
balagem primária: potes plásticos com 
lacre em material metalizado e tampa, 
com 500 g do produto. Embalagem 
secundária:	caixas	de	papelão.	Valida-
de mínima de 06 meses após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Doria-
na UND 1474 R$ 3,40 R$ 

5.011,6000

LOTE 64
Valor	Total	do	Lote:	5.369,20	(cinco	mil	trezentos	e	sessenta	e	nove	reais	e	vinte	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Óleo	 de	 soja	 refinado	 -	 (40.000	
unidades com 900 ml), tipo 1, com odor 
e sabor característicos do produto, 
isento de ranços, odores e sabores 
estranhos; de cor clara, aspecto 
límpido e isento de sedimentos em 
suspensão; teor mínimo de 6,0 g de 
ácido linoleico (ômega 6)/porção de 
13 ml; teor mínimo de 0,5 g de ácido 
linolênico (ômega 3)/porção de 13 ml; 
sem gordura trans; sem colesterol e 
sem glúten. Embalagem primária: 
garrafas plásticas PET com 900 ml do 
produto. Embalagem secundária: cai-
xas de papelão contendo 20 garrafas 
pet	de	900	ml.	Validade	mínima:	1	ano	
após a data de fabricação. Demais 
parâmetros	 de	 produção	 de	 acordo	
com a legislação vigente para alimen-
tos	e	específica	para	o	produto.

Coca-
mar UND 1732 R$ 3,10 R$ 

5.369,2000

LOTE 66
Valor	Total	do	Lote:	2.016,00	(dois	mil	e	dezesseis	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Pêssego em calda - Compota de 
pêssego: pêssegos selecionados em 
calda de água e açúcar, em metades, 
sem caroço. Embalagem primária: la-
tas com peso líquido variando entre 
830 e 850 g e peso drenado variando 
entre 400 e 450 g. Embalagem secun-
dária: caixas de papelão. Prazo de va-
lidade mínimo de 02 anos após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Divina 
Mesa UND 288 R$ 7,00 R$ 

2.016,0000

LOTE 67
Valor	Total	do	Lote:	2.520,00	(dois	mil	quinhentos	e	vinte	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Pirulito, à base de açúcar, xarope de 
glucose, goma base, acidulante ácido 
cítrico, aromatizantes, regulador de 
acidez lactato de sódio, umectante gli-
cerina	 e	 corantes	 artificiais	 vermelho	
40, amarelo crepúsculo e tartrazina, 
sabores variados, peso aproximado 
500 gramas  cada pacote, aproximado 
50	pirulitos	por	pacote.	Validade	míni-
ma	de	01	ano.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Proda-
sa PCT 504 R$ 5,00 R$ 

2.520,0000

LOTE 69
Valor	Total	do	Lote:	1.840,80	(um	mil	oitocentos	e	quarenta	reais	e	oitenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Pó para o preparo de pudim, à base de 
amido, açúcar, sal, ovo em pó, coran-
tes a aromatizantes. Embalagem pri-
mária pacotes com 01 kg. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Prazo 
de validade mínimo de 06 meses após 
a	 data	 de	 fabricação.	 Demais	 parâ-
metros de produção de acordo com 
a legislação vigente para alimentos 
e	específica	para	o	produto.	Sabores	
variados, cotar no mínimo 06 sabores 
distintos.

Danky 
max UND 312 R$ 5,90 R$ 

1.840,8000

LOTE 71
Valor	Total	do	Lote:	120,00	(cento	e	vinte	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Quirera	 fina	 de	 milho	 amarelo.	 Em-
balagem primária: pacotes plásticos 
com 500g. Embalagem secundária: 
fardos	 plásticos.	 Validade	mínima	 de	
06 meses após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	e	específica	para	o	produto

Dom 
Pedro KG 120 R$ 1,00 R$ 120,00

LOTE 76
Valor	Total	do	Lote:	510,00	(quinhentos	e	dez	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Sagu	artificial:	obtido	a	partir	de	fécula	
de mandioca. Grupo: tapioca. Sub-
grupo:	 artificial.	 Tipo	 1.	 Embalagem	
primária: pacotes plásticos com 500 
g do produto. Embalagem secundária: 
fardos plásticos ou de papel, com 10 
a	20	pacotes	plásticos	de	500g.	Vali-
dade mínima de 01 ano após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Prata PCT 200 R$ 2,55 R$ 510,00

LOTE 79
Valor	Total	do	Lote:	2.000,00	(dois	mil	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Suco de uva integral, tinto. Sem adi-
ção de açúcar. Embalagem primária: 
garrafas de vidro com 500 ml do pro-
duto. Embalagem secundária: caixas 
de	 papelão.	 Validade	 mínima	 de	 06	
meses após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
bebidas	 e	 específica	 para	 o	 produto.	
SUCO

Imbiara UND 400 R$ 5,00 R$ 
2.000,0000

LOTE 83
Valor	Total	do	Lote:	360,00	(trezentos	e	sessenta	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Trigo para quibe: grãos de trigo des-
cascados e triturados. Embalagem 
primária: pacotes plásticos com 500 
g do produto. Embalagem secundá-
ria:	 fardos	plásticos	 ou	de	papel.	Va-
lidade mínima de 01 ano após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Eldora-
do UND 120 R$ 3,00 R$ 360,00

LOTE 84
Valor	Total	do	Lote:	112,80	(cento	e	doze	reais	e	oitenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Vinagre	de	álcool:	fermentado	acético	
de álcool, água e conservantes. Em-
balagem primária: frascos plásticos 
com 750 ml do produto. Embalagem 
secundária:	 caixas	 de	 papelão.	 Vali-
dade mínima de 02 anos após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Heinig UND 120 R$ 0,94 R$ 112,80

FORNECEDOR:	P.A.S.	PROGRAMA	DE	ALIMENTAÇÃO	SOCIAL	-	INDÚSTRIA	E	COMÉRCIO	
LTDA - CNPJ: 08.903.201/0001-00

Valor	Total	do	Fornecedor:	9.661,00	(nove	mil	seiscentos	e	sessenta	e	um	reais).
LOTE 4

Valor	Total	do	Lote:	252,72	(duzentos	e	cinquenta	e	dois	reais	e	setenta	e	dois	centavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Adoçante dietético líquido, claro e ino-
doro, a base de água, edulcorantes ar-
tificiais	ciclamato	de	potássio	e	sacari-
na sódica ou aspartame, conservantes 
e acidulantes. Embalagem primária: 
frascos plásticos com 100 ml do pro-
duto. Embalagem secundária: caixas 
de papelão. Prazo de validade mínimo 
de 02 anos após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	e	específica	para	o	produto

Lowçu-
car UND 156 R$ 1,62 R$ 252,72

LOTE 19
Valor	Total	do	Lote:	113,88	(cento	e	treze	reais	e	oitenta	e	oito	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Caldo de carne em tabletes, à base 
de sal, gordura vegetal, amido, extrato 
de carne, temperos, especiarias, real-
çadores de sabor, corante e aromati-
zante. Sem gordura trans. Embalagem 
primária: caixas de papelão contendo 
6 a 8 tabletes; peso variando entre 
57 e 63 g. Embalagem secundária: 
caixas de papelão contendo entre 120 
e 160 caixas de papelão contendo 6 
a 8 tabletes de 57 a 63 g, com vali-
dade mínima de 01 ano após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Apti UN 156 R$ 0,73 R$ 113,88

LOTE 20
Valor	Total	do	Lote:	292,00	(duzentos	e	noventa	e	dois	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total
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1

Caldo de galinha em tabletes, à base 
de sal, gordura vegetal, amido, carne 
de galinha, temperos, especiarias, 
realçadores de sabor, corante e aro-
matizante. Sem gordura trans. Em-
balagem primária: caixas de papelão 
contendo 6 a 8 tabletes; peso variando 
entre 57 e 63 g. Embalagem secundá-
ria: caixas de papelão contendo entre 
120 e 160 caixas de papelão contendo 
6 a 8 tabletes de 57 a 63 g, com vali-
dade mínima de 01 ano após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Apti UN 400 R$ 0,73 R$ 292,00

LOTE 37
Valor	Total	do	Lote:	1.728,00	(um	mil	setecentos	e	vinte	e	oito	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Erva mate 100% natural, triturada, 
sem adição de açúcar. Embalagem 
primária: pacotes de papel com 1 kg 
do produto. Embalagem secundária: 
fardos	 de	 papel.	 Validade	mínima	 de	
02 anos após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	e	específica	para	o	produto.

Sidro-
mate PCT 192 R$ 9,00 R$ 

1.728,0000

LOTE 44
Valor	Total	do	Lote:	414,00	(quatrocentos	e	quatorze	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Fermento biológico seco: levedura 
(Saccharomyces cerevisiae) e agente 
de reidratação. Embalagem primária: 
envelopes plásticos metalizados com 
10 ou 11 g do produto. Embalagem se-
cundária: caixas de papelão, com 100 
a 500 envelopes plásticos metalizados 
de	10	ou	11	g	cada.	Validade	mínima	
de 01 ano após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	e	específica	para	o	produto.

Apti UND 828 R$ 0,50 R$ 414,00

LOTE 61
Valor	Total	do	Lote:	90,00	(noventa	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Mistura	 instantânea	para	polenta:	flo-
cos de milho amarelo pré - cozidos, 
enriquecidos com ferro e ácido fólico. 
Embalagem primária: pacotes de pa-
pel de 500 g cada. Embalagem secun-
dária:	 fardos	plásticos	ou	papel.	Vali-
dade mínima de 06 meses após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Florca-
rina PCT 120 R$ 0,75 R$ 90,00

LOTE 62
Valor	Total	do	Lote:	4.251,84	(quatro	mil	duzentos	e	cinquenta	e	um	reais	e	oitenta	e	quatro	

centavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Mistura pronta para o preparo de bo-
los, à base de farinha de trigo enrique-
cida com ferro e ácido fólico; açúcar, 
amido, gordura vegetal, sal, fermentos 
químicos, aromatizantes e espessan-
tes. Embalagem primária: pacotes 
plásticos metalizados com 400 g do 
produto. Embalagem secundária: cai-
xas de papelão. Diversos sabores. 
Validade	 mínima	 de	 09	 meses	 após	
a	 data	 de	 fabricação.	 Demais	 parâ-
metros de produção de acordo com 
a legislação vigente para alimentos e 
específica	 para	 o	 produto.	 	 Cotar	 no	
mínimo 05 sabores distintos

Apti UND 2064 R$ 2,06 R$ 
4.251,8400

LOTE 70
Valor	Total	do	Lote:	2.518,56	(dois	mil	quinhentos	e	dezoito	reais	e	cinquenta	e	seis	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Queijo ralado: queijo parmesão ralado 
e conservante. Embalagem primária: 
pacotes de polietileno atóxico, trans-
parentes, resistentes, termossolda-
dos, com 50 g do produto. Embalagem 
secundária:	caixas	de	papelão.	Valida-
de mínima de 03 meses após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Dona UND 1188 R$ 2,12 R$ 
2.518,5600

FORNECEDOR: SUPERMERCADO FIEBIG LTDA - CNPJ: 78.245.941/0001-82
Valor	Total	do	Fornecedor:	10.829,52	(dez	mil	oitocentos	e	vinte	e	nove	reais	e	cinquenta	e	dois	

centavos).
LOTE 72

Valor	Total	do	Lote:	2.953,08	(dois	mil	novecentos	e	cinquenta	e	três	reais	e	oito	centavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Refrigerante sabor cola, à base de 
água	 gaseificada,	 açúcar,	 extrato	 de	
noz de cola, cafeína, corante cara-
melo	 IV,	 acidulante	 ácido	 fosfórico	 e	
aroma	 natural.	 Valores	 aproximados	
de 21g de carboidratos, 0g Proteínas, 
0g Gorduras Totais, 0g Gorduras Satu-
radas,	0g	Gorduras	Trans,	0g		de	fibra	
alimentar, 10g de Sódio. Embalagem 
primária: garrafa pet de 2,5 litros. Em-
balagem secundária: Fardos fechados 
com	6	unidades.	Validade	mínima	de	
01	ano.	Demais	parâmetros	de	produ-
ção de acordo com a legislação vigen-
te	para	alimentos	e	específica	para	o	
produto.

Coca 
cola UND 468 R$ 6,31 R$ 

2.953,0800

LOTE 73
Valor	Total	do	Lote:	2.625,48	(dois	mil	seiscentos	e	vinte	e	cinco	reais	e	quarenta	e	oito	centa-

vos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Refrigerante sabor guaraná, à base de 
água	gaseificada,	açúcar,	semente	de	
guaraná, reguladores de acidez ácido 
cítrico e citrato de sódio, aroma sin-
tético idêntico ao natural, corante ca-
ramelo	 IV,	 conservadores	 sorbato	 de	
potássio	e	benzoato	de	sódio.	Valores	
aproximados de 18g de carboidratos, 
0g Proteínas, 0g Gorduras Totais, 0g 
Gorduras Saturadas, 0g Gorduras 
Trans,	 0g	 	 de	 fibra	alimentar,	 16g	de	
Sódio. Embalagem primária: garrafa 
pet de 2,5 litros. Embalagem secundá-
ria: Fardos fechados com 6 unidades. 
Validade	 mínima	 de	 01	 ano.	 Demais	
parâmetros	 de	 produção	 de	 acordo	
com a legislação vigente para alimen-
tos	e	específica	para	o	produto.

Antarc-
tica UND 468 R$ 5,61 R$ 

2.625,4800

LOTE 74
Valor	Total	do	Lote:	2.625,48	(dois	mil	seiscentos	e	vinte	e	cinco	reais	e	quarenta	e	oito	centa-

vos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Refrigerante sabor limão, à base 
água	 gaseificada,	 açúcar,	 suco	 de	 li-
mão, aroma natural, acidulante ácido 
cítrico, conservadores benzoato de 
sódio	 e	 sorbato	 de	 potássio.	 Valores	
aproximados de 21g de carboidratos, 
0g Proteínas, 0g Gorduras Totais, 0g 
Gorduras Saturadas, 0g Gorduras 
Trans,	 0g	 de	 fibra	 alimentar,	 15g	 de	
Sódio. Embalagem primária: garrafa 
pet de 2,5 litros. Embalagem secundá-
ria: Fardos fechados com 6 unidades. 
Validade	 mínima	 de	 01	 ano.	 Demais	
parâmetros	 de	 produção	 de	 acordo	
com a legislação vigente para alimen-
tos	e	específica	para	o	produto.

Soda 
limo-
nada 

Antarc-
tica 

UND 468 R$ 5,61 R$ 
2.625,4800

LOTE 75
Valor	Total	do	Lote:	2.625,48	(dois	mil	seiscentos	e	vinte	e	cinco	reais	e	quarenta	e	oito	centa-

vos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Refrigerante sabor laranja, à base de 
água	 gaseificada,	 açúcar,	 sucos	 de	
laranja e maçã, reguladores de acidez 
ácido cítrico ecitrato de sódio, aroma 
sintético idêntico ao natural, conserva-
dores benzoato de sódio esorbato de 
potássio, estabilizantes acetato isobu-
tirato de sacarose e dioctil sulfosucci-
nato	desódio,	corante	artificial	amarelo	
crepúsculo	FCF.	Valores	aproximados	
de 20g de carboidratos, 0g Proteínas, 
0g Gorduras Totais, 0g Gorduras Satu-
radas,	0g	Gorduras	Trans,	0g		de	fibra	
alimentar, 24g de Sódio. Embalagem 
primária: garrafa pet de 2,5 litros. Em-
balagem secundária: Fardos fechados 
com	6	unidades.	Validade	mínima	de	
01	ano.	Demais	parâmetros	de	produ-
ção de acordo com a legislação vigen-
te	para	alimentos	e	específica	para	o	
produto.

Sukita UND 468 R$ 5,61 R$ 
2.625,4800

FORNECEDOR:	VAREJÃO	DE	CARNES	SOLEDADE	LTDA	-	CNPJ:	06.087.469/0001-96
Valor	Total	do	Fornecedor:	18.347,52	(dezoito	mil	trezentos	e	quarenta	e	sete	reais	e	cinquenta	

e dois centavos).
LOTE 1

Valor	Total	do	Lote:	5.616,00	(cinco	mil	seiscentos	e	dezesseis	reais).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total
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1

Achocolatado em pó: alimento acho-
colatado em pó, à base de açúcar, 
cacau em pó solúvel, sal, maltodex-
trina, lecitina de soja e aromatizante, 
com no mínimo 17% de carboidratos, 
0,36 mg vitamina B1, 0,39 mg de vita-
mina B2, 0,39 mg de vitamina B6, 0,72 
mcg de vitamina B 12, 9,0 mcg de 
biotina, 4,8 mg de niacina, 1,5 mg de 
ácido pantotênico, 150 mg de cálcio, 
2,1 mg de ferro e 33 mg de magnésio 
por porção de 20 g do produto. Sem 
gordura trans. Embalagem primária: 
potes plásticos com 400g do produto. 
Embalagem secundária: caixas de pa-
pelão.	Validade	mínima:	de	12	meses	
após a data de fabricação. Demais 
parâmetros	 de	 produção	 de	 acordo	
com a legislação vigente para alimen-
tos	 e	 específica	 para	 o	 produto.	 RE-
FERÊNCIA:	APTI	 INSTANT	POWER,	
NESCAU,	 TODDY,	 OVOMALTINE,	
equivalente ou superior.

Apti UND 1248 R$ 4,50 R$ 
5.616,0000

LOTE 7
Valor	Total	do	Lote:	1.048,32	(um	mil	e	quarenta	e	oito	reais	e	trinta	e	dois	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Arroz	 beneficiado,	 polido,	 classe	 1,	
tipo 1. Embalagem primária: pacotes 
plásticos com 1 kg. Embalagem se-
cundária:	 sacos	 plásticos.	 Validade	
mínima de 01 ano após a data de 
fabricação.	 Demais	 parâmetros	 de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Chines UND 468 R$ 2,24 R$ 
1.048,3200

LOTE 18
Valor	Total	do	Lote:	8.190,00	(oito	mil	cento	e	noventa	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Caixa de bombons de chocolate 400g, 
com sabores variados, marca do fa-
bricante e os tipos de bombom e in-
formações adicionais impressos na 
caixa. Embalagem primária: bombons 
embalados separadamente, acondi-
cionados em caixa de papel retangular 
fechada e lacrada. Embalagem secun-
dária:	caixas	de	papelão.	Validade	mí-
nima		01	ano.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Nestle CX 1000 R$ 8,19 R$ 
8.190,0000

LOTE 24
Valor	Total	do	Lote:	1.596,00	(um	mil	quinhentos	e	noventa	e	seis	reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Chá mate, à base de folhas e talos de 
erva mate (Ilex paraguaiensis), tos-
tadas e trituradas. Diversos sabores. 
Embalagem primária: saches de papel 
com aproximadamente 1,6 g do pro-
duto. Embalagem secundária: caixas 
de papelão com 25 sachês ou 40 g do 
produto. Embalagem terciária: caixas 
de	 papelão	 ou	 fardos	 plásticos.	 Vali-
dade mínima de 01 ano após a data 
de	fabricação.	Demais	parâmetros	de	
produção de acordo com a legislação 
vigente	 para	 alimentos	 e	 específica	
para o produto.

Real CX 912 R$ 1,75 R$ 
1.596,0000

LOTE 42
Valor	Total	do	Lote:	604,80	(seiscentos	e	quatro	reais	e	oitenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Feijão do grupo I, classe: de cor; tipo 
1. Embalagem primária: pacotes plás-
ticos com 1 kg. Embalagem secundá-
ria:	 fardos	plásticos.	Validade	mínima	
de 06 meses após a data de fabrica-
ção.	Demais	parâmetros	de	produção	
de acordo com a legislação vigente 
para	 alimentos	 e	 específica	 para	 o	
produto.

Reser-
va  UN 120 R$ 5,04 R$ 604,80

LOTE 43
Valor	Total	do	Lote:	1.292,40	(um	mil	duzentos	e	noventa	e	dois	reais	e	quarenta	centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor	Unit. Valor	Total

1

Feijão do grupo I, classe: preto; tipo 1. 
Embalagem primária: pacotes plásti-
cos com 1 kg. Embalagem secundária: 
fardos	 plásticos.	 Validade	mínima	 de	
06 meses após a data de fabricação. 
Demais	 parâmetros	 de	 produção	 de	
acordo com a legislação vigente para 
alimentos	e	específica	para	o	produto.

Reser-
va UN 360 R$ 3,59 R$ 

1.292,4000

Pregoeiro – João Ildo Niedzwiedki

C O N T R ATO S

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N° 409/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 24/06/2017 a 24/06/2018, convali-
dando a data de 24/06/2017.
CLÁUSULA	SEGUNDA:	Em	razão	da	renovação	do	contrato	por	mais	12	(doze)	meses,	fica	acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 201.999,96 
(duzentos e um mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 388/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:	 ACONSERMED	 ASSISTÊNCIA	 TÉCNICA,	 COMÉRCIO	 DE	 EQUIPAMENTOS	
MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA. EPP
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 16/07/2017 a 16/07/2018. 
CLÁUSULA	SEGUNDA:	Em	razão	da	renovação	do	contrato	por	mais	12	(doze)	meses,	fica	acres-
cido ao valor contratual aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 2.158,33 (dois mil 
cento e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) mensais, totalizando o valor de R$ 25.899,96 
(vinte cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 260/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:	COAMO	AGROINDUSTRIAL	COOPERATIVA
OBJETO:	Fornecimento	de	gêneros	alimentícios	(óleo	de	soja	refinado)	para	comercialização	nas	
unidades do Programa Mercado da Família.
VALOR:	R$	107.280,00	(cento	e	sete	mil	duzentos	e	oitenta	reais)
PRAZO: 60 (sessenta) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO:	Pregão	nº	125/2017
______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 457/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COPYLINK EQUIPAMENTOS PRA ESCRITÓRIO LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 11/07/2017 a 11/07/2018. 
CLÁUSULA	SEGUNDA:	Em	razão	da	renovação	do	contrato	por	mais	12	(doze)	meses,	fica	acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 14.760,00 (qua-
torze mil setecentos e sessenta reais).
______________________________________________________________________________

QUINTA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 190/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CURITIBA	ESTERILIZAÇÃO	DE	MATERIAIS	MÉDICOS	LTDA	EPP
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que 
passará ter a seguinte redação: “A	fiscalização	do	contrato	ficará	a	cargo	dos	servidores:	Josiane 
Zandonadi de Jesus Gonçalves; Josemar Fontoura de Castro e Juliana Terezinha Ramos 
IIha.
______________________________________________________________________________

DÉCIMA SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 458/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COMÉRCIO	DE	GASES	INDUSTRIAIS	THOMAZ	E	OLIVEIRA	LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que 
passará ter a seguinte redação:
“A	fiscalização	do	contrato	ficará	a	cargo	dos	servidores:
SAMU
Nome:	DELMAR	JOSÉ	PIMENTEL	JÚNIOR
HOSPITAL DA CRIANÇA
NOME:	MÁRCIO	ROGÉRIO	DA	ROSA
NOME: MARCOS ANTÔNIO BATISTA DOS SANTOS 
HOSPITAL MUNICIPAL
NOME: RENATA CRISTINA MARTINUCCI COSTA
NOME:	JOSE	CARLOS	DA	SILVA
UNIDADES BÁSICAS E PSF:
NOME: GISELDE SIQUEIRA CARNEIRO
NOME:	IZABELA	VALUS	ROCHA
NOME:	NARIELE	APARECIDA	GUIMARÃES	KUSDRA
NOME: PAULA ANDRÉA GUERLINGUER DA ROCHA
UPA
NOME:	JACIR	DA	SILVA	PINTO
ODONTOLOGIA
NOME: FRANCISCO ISAAK NICOLAS CIESIELSKI
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 293/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:	AFRASYSTEM	TELEFONIA	E	INFORMÁTICA	LTDA	ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 14/05/2017 a 14/05/2018, convali-
dando-se a data de 14/05/2017. 
CLÁUSULA	SEGUNDA:	Em	razão	da	renovação	do	contrato	por	mais	12	(doze)	meses,	fica	acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 8.304,00 (oito 
mil trezentos e quatro reais).
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 161/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EMAM	-	EMULSÕES	E	TRANSPORTES	LTDA
OBJETO: Cimento asfáltico de petróleo 50/70 (CAP 50/70), para execução de C.B.U.Q.
VALOR:	R$	1.952.900,00	(um	milhão,	novecentos	e	cinquenta	e	dois	mil	e	novecentos	reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 87/2017.

S M M A
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  M E I O  A M B I E N T E

Súmula de requerimento de Licença de Operação para Regularização - LOR
O	INSTITUTO	EUVALDO	LODI	NUCLEO	REGIONAL	DO	PARANA	CNPJ	75.047.399/000408,	tor-
na público que requereu a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, a Licença de Operação para Re-
gularização	da	Atividade	de	apoio	à	Educação,	situado	na	Rua:	Dr.	Joaquim	de	Paula	Xavier,1050	
–	Vila	Estrela,	Ponta	Grossa	–	Pr.
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C U LT U R A
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CONTRATO Nº 002/2017
CONTRATANTE:	FUNDAÇÃO	MUNICIPAL	DE	TURISMO
CONTRATADA: MOTOSSERRAS COMÉRCIO E REPAROS LTDA
OBJETO: Prestação de serviço referente a revisão e descarbonização de máquinas utilizadas no 
Centro de Eventos.
VALOR:	R$	3.930,00	(três	mil	novecentos	e	trinta	reais).
PRAZO: 10 (dez) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO:	Pregão	n°2/2017.

A F E P O N
A G Ê N C I A  D E  F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  D E  

P O N TA  G R O S S A

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 19/07/2017     _______     SESSÃO  ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR LUIZ BERTOLDO
PROJETO DE LEI Nº 352/16 – Denomina de ANTONIO BATISTA ZANARDINI a Rua nº 02 do 
Loteamento Monte Hermon, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.

DO VEREADOR LUIZ BERTOLDO
PROJETO DE LEI Nº 353/16 – Denomina	de	JOÃO	PAULO	CLOSS	BERTIN	a	Rua	09	do	Lotea-
mento Monte Hermon, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.

DO VEREADOR DIVO
PROJETO DE LEI Nº 40/17 – Promove alterações nas Leis nºs 8.418, de 29/12/2005 e 9.848, de 
30/12/2008,	conforme	especifica.

DO VEREADOR GERALDO STOCCO
PROJETO DE LEI Nº 100/17 – Institui	o	Projeto	“Criança	Sem	Cárie”,	conforme	especifica.

DO VEREADOR DANIEL MILLA
PROJETO DE LEI Nº 155/17 – Denomina	de	JOSÉ	LOURIVAL	PEREIRA	o	Campo	de	Futebol	
Society,	localizado	na	Praça	Isidro	Ferrer	Alfaro,	na	Vila	Cipa,	Bairro	Oficinas,	nesta	cidade.

DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
PROJETO DE LEI Nº 160/17 – Denomina de THEOPHILO CUNHA SOUZA a praça localizada na 
esquina das Ruas João Cecy Filho e Rio Coutinho, Bairro Neves, nesta cidade.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DOS VEREADORES GERALDO STOCCO E VINÍCIUS CAMARGO
PROJETO DE LEI Nº 86/17 – Institui,	no	âmbito	do	Município	de	Ponta	Grossa,	o	Projeto	Câmara	
Jovem.
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                       COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                       CDHCS   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                       CECE    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 166/17 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no 
valor de R$ 229.071,72, e dá outras providências..
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                       CFOF  - Favorável
DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 167/17 – Declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Funcionários 
do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Tarcila Maria Martins Pizyblski.
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                       CECE  - Favorável

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 18 de julho de 2.017.
Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA

                      Presidente                                                       1º Secretário
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