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D E C R E T O N.º 2 0 0 9 8
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas, 
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a servidora MARIA 

DOMINGUES DE LARA, matrícula nº 8.242, do Poder Executivo do Município de Telêmaco 
Borba, Estado do Paraná, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado 
Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos 
proporcionais de R$ 424,31 (quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos) 
mensais, calculados com base no tempo de serviço de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses 
e 04 (quatro) dias, tendo por fundamento legal a presente concessão o Art. 40, § 1º, I da 
Constituição Federal c/c o Art. 6º A da Emenda Constitucional 41/2003, conforme consta nos 
Autos de Processo Administrativo FUNPREV n.º 069/13.

Art. 2º Fica assegurado a Servidora, o direito a perceber os valores correspondentes ao 
Piso Municipal de Salário ou ao correspondente ao Salário Mínimo Federal nos termos do 
art. 39, § 3.º da Constituição Federal da República.

Art. 3º Determinar o desligamento da servidora DARIA IARA DOS SANTOS, do Serviço 
Público Municipal, a partir da publicação deste Decreto. 

Art. 4º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revogadas as 
disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 26 de junho 
de 2013.

D E C R E T O N.º 2 0 0 9 6
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas, e de conformidade com a Lei Municipal n.º 968 de 
26 de novembro de 1993,

R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER, APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora NEUZA MATSEN, 

matrícula nº 7.609, do Poder Executivo do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, 
ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Auxiliar de Serviços Gerais, 
lotada na Secretaria Municipal de Administração, com proventos proporcionais de R$ 618,29 
(seiscentos e dezoito reais e vinte e nove centavos) mensais, calculados com base no 
tempo de serviço de 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias, tendo 
por fundamento legal a presente concessão o Art. 40, § 1º, III, “b” da Constituição Federal, 
conforme consta nos Autos de Processo Administrativo FUNPREV n.º 066/13.

Art. 2º Fica assegurado a Servidora, o direito a perceber os valores correspondentes ao 
Piso Municipal de Salário ou ao correspondente ao Salário Mínimo Federal nos termos do 
art. 39, § 3.º da Constituição Federal da República.

Art. 3º Determinar o desligamento da servidora MARIA ZILDA KRIEGER, do Serviço 
Público Municipal, a partir da publicação deste Decreto. 

Art. 4º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revogadas as 
disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 26 de junho 
de 2013.

D E C R E T O  N.º  2 0 0 6 3
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 

suas atribuições legais,
R E S O L V E 
Art. 1º PRORROGAR, a validade do Concurso Público nº 01/2011, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, de acordo com o disposto no ítem 12.12 do Edital, o qual consta homologado através 
do Decreto nº 18.079 de 25 de julho de 2011, publicado na Edição do Boletim Oficial nº 354 
de 25 de julho de 2011.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 14 de junho 
de 2013.

D E C R E T O N º 2 0 0 9 4
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas, em especial pelos artigos 60 a 64 da Lei nº 1.610, de 14 
de agosto de 2.007,

R E S O L V E
 Art. 1º NOMEAR os logradouros sem denominação, do Bairro denominado 

Moradias Rio Alegre II, da seguinte forma:
 I – Praça Entre Rios, a praça sem denominação localizada entre as quadras nº 3 

e nº 4 do Bairro acima nominado;
 II – Av. Beira Rio a rua pararela à Rua Rio Eufrates;
 III – Rua Arroio Mandaçaia a rua perpendicular à Rua Eufrates e pararela à Rua 

Rio Alegre;
 IV – Rua Rio Alegre a rua pararela à Praça Entre Rios e perpendicular à Rua Rio 

Eufrates.
Art. 2º As demais ruas terão por nome os mesmos daquelas às quais deram continuidade.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 25 de 

junho de 2013.

RESOLUÇÃO Nº 04/2013
SÚMULA: Aprovar o “Projeto e Plano de Trabalho de 2013” da ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE JOÃO CALVINO, inscrita no CNPJ sob o n° 80618242/0001-82, no valor 
de R$ 11.000,00 (onze mil reais) referente a verba de subvenção social, repassada pela 
Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, exercício financeiro de 2013.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal 1805 de 22 de dezembro de 2010, e, 

Considerando as deliberações de plenária realizada em 05 de junho de 2013;
Resolve:
Art. 1º - Aprovar o “Projeto e Plano de Trabalho de 2013” da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

JOÃO CALVINO, inscrita no CNPJ sob o n° 80618242/0001-82, no valor de R$ 11.000,00 
(onze mil reais) referente a verba de subvenção social, repassada pela Prefeitura Municipal 
de Telêmaco Borba, exercício financeiro de 2013.

Telêmaco Borba, 13 de junho de 2013.

ANDRÉIA CRISTINA BELINOVSKI
Presidente do CMAS de T. Borba

RESOLUÇÃO Nº 05/2013
SÚMULA: Aprovar o projeto “Capacitação Comunitária” do CENTRO DE PROMOÇÃO 

HUMANA DE TELÊMACO BORBA, inscrita no CNPJ sob o n° 75.686.360/0001-98, no valor 
de R$ 11.000,00 (onze mil reais) referente a verba de subvenção social, repassada pela 
Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, exercício financeiro de 2013.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal 1805 de 22 de dezembro de 2010, e, 

Considerando as deliberações de plenária realizada em 05 de junho de 2013;
Resolve:
Art. 1º - Aprovar o projeto “Capacitação Comunitária” do CENTRO DE PROMOÇÃO 

HUMANA DE TELÊMACO BORBA, inscrita no CNPJ sob o n° 75.686.360/0001-98, no valor 
de R$ 11.000,00 (onze mil reais) referente a verba de subvenção social, repassada pela 
Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, exercício financeiro de 2013.

Telêmaco Borba, 13 de junho de 2013.

ANDRÉIA CRISTINA BELINOVSKI
Presidente do CMAS de T. Borba

RESOLUÇÃO Nº 06/2013
SÚMULA: Declarar que as seguintes entidades: Centro de Promoção Humana de Telêmaco 

Borba, CNPJ 75.686.360/0001-98; Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Telêmaco Borba, CNPJ 77.480.135/0001-26; Associação Educacional Fanuel - Guarda 
Mirim de Telêmaco Borba-Paraná, CNPJ 78.249.406/0001-08; Associação Beneficente João 
Calvino, CNPJ 80.618.242/0001-82 e O Asilo São Vicente de Paulo, Obra Unida a Sociedade 
de São Vicente de Paulo, CNPJ 05.751.831/0001-19 encontram-se com seus registros em 
situação regular junto ao Conselho Municipal de Assistência Social e as considera aptas a 
receberem transferências voluntárias.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal 1805 de 22 de dezembro de 2010, e, 

Considerando as deliberações de plenária realizada em 06 de março de 2013;
Resolve:
Art. 1º - Declarar que as seguintes entidades: Centro de Promoção Humana de Telêmaco 

Borba, CNPJ 75.686.360/0001-98; Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Telêmaco Borba, CNPJ 77.480.135/0001-26; Associação Educacional Fanuel - Guarda 
Mirim de Telêmaco Borba-Paraná, CNPJ 78.249.406/0001-08; Associação Beneficente João 
Calvino, CNPJ 80.618.242/0001-82 e O Asilo São Vicente de Paulo, Obra Unida a Sociedade 
de São Vicente de Paulo, CNPJ 05.751.831/0001-19 encontram-se com seus registros em 
situação regular junto ao Conselho Municipal de Assistência Social e as considera aptas a 
receberem transferências voluntárias.

Telêmaco Borba, 13 de junho de 2013.

ANDRÉIA CRISTINA BELINOVSKI
Presidente do CMAS de T. Borba
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D E C R E T O N.º 2 0 0 9 5
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER a dependente do servidor JODETE SCHAMBAKLER, a partir de 26 

de maio de 2013, PENSÃO POR MORTE, com proventos integrais de R$ 2.252,35 (dois 
mil duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) mensais com fundamento 
no § 7°, do Art. 40 da Constituição Federal, com nova redação determinada pela EC 20/98, 
conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 084/13 – FUNPREV.

Art. 2º O benefício ora concedido vigora desde o dia imediato ao falecimento do servidor, 
e fica atribuído aos dependentes:

I – Cota Vitalícia: Inez de Jesus Antunes, equivalente a R$ 2.252,35 (dois mil duzentos e 
cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos);

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 26 de junho 

de 2013.

D E C R E T O N.º 2 0 0 7 6
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA Especial por quinquênio de exercício, aoservidor CARLOS 

AUGUSTO LAGOS, matrícula n.º 7.738, servidor ocupante do cargo do quadro de provimento 
efetivo denominado MOTORISTA CARROS PESADOS, lotado na Seção de Transporte 
Escolar e Movimentação Pessoal, na Divisão de Administração do Ensino, na Secretaria 
Municipal de Cultura, Esportes e Recreação, no período de 17 de junho de 2013 a 17 de 
setembro de 2013, de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção XIII, Artigo 149 a 
151, da Lei Municipal 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 
9428/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 20 de junho 

de 2013.

D E C R E T O N.º  2 0 0 8 2
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA a servidora LUCIANE APARECIDA HENEBERG DOS 

SANTOS, matrícula n.º 9.385, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo 
denominadoPROFESSOR, lotada na Escola Municipal Arthur da Costa e Silva, na Divisão 
de Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, no período de 06 de junho de 
2013 a 05 de julho de 2013, por motivo de doença em pessoa da família, de acordo com o 
que dispõe o Capítulo IV, Seção XII, Art. 143, da Lei Municipal n.º 1883/12, conforme consta 
nos Autos de Processo Administrativo n.º 9274/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 21 de junho 

de 2013.

D E C R E T O N.º 2 0 0 8 1
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA a servidora FLAVIA REGINA KOTLESKI RODRIGUES, 

matrícula n.º 7.706, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Técnico 
Municipal Nível Superior I – Serviço Social, lotada na Seção de Apoio Administrativo, na 
Divisão de Administração e Programação, na Secretaria Municipal de Saúde, no período 
de 22 de maio de 2013 a 05 de junho de 2013, para tratamento de saúde (Auxilio Doença), 
de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção II, Artigos 128 a 131, da Lei Municipal N.º 
1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 9984/2013.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo 
Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar 
imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial. 

Parágrafo Único - A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do 
afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 21 de junho 

de 2013.

D E C R E T O N.º 2 0 0 7 0
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
CONSIDERANDO o parecer contido no protocolo N.º 13089/2012 do Pregão Presencial 

N.º 163/2012 – PMTB,
R E S O L V E
Art. 1º REVOGAR o Pregão Presencial nº163/2012–PMTB, que tem por objeto a aquisição 

de conjunto escolar e móveis para refeitório.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de junho 

de 2013.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 15/2013
OBJETO: Aquisição de um Modem Ethernet Router 500 MB.
CONTRATADA: SS FERNANDES INFORMATICA EIRELLI - ME
CNPJ: 17.259.459/0001-07
VALOR: R$ 120,00 (cento e vinte reais)
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: em até 10 dias após a entrega da nota fiscal e certidões 

negativas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.30.17.00 – Material de Processamento de Dados.
Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com fundamento no inciso II 

do artigo 24 da Lei 8.666/93, e em consonância com o contido no referido processo e Parecer 
Jurídico acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal.

CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de junho 
de 2013.

CARLOS ROBERTO RAMOS                     CLAUDIO ROBERTO LUNA
                Presidente          Secretário de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº: 12/2013
OBJETO: Contratação de empresa apta a aplicação do curso. 
CONTRATADA: 4 LINUX SOFTWARE E COMÉRCIO DE PROGRAMAS LTDA.
CNPJ: 04.491.152/0001-95
VALOR: R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais).
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: em até 10 dias após a entrega da Nota Fiscal e certidões 

negativas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39.48.00 – Serviço de Seleção e Treinamento. 
Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com fundamento no inciso II 

do artigo 25 da Lei 8.666/93, e em consonância com o contido no referido processo e Parecer 
Jurídico acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal.

CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 26 de junho 
de 2012.

  CARLOS ROBERTO RAMOS                     CLAUDIO ROBERTO LUNA
                Presidente          Secretário de Administração

EXTRATOS CONTRATUAIS
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Contrato nº. 28/2013
Contratante: Câmara Municipal de Telêmaco Borba
Contratado: SS FERNANDES INFORMATICA EIRELLI - ME
Objeto: Aquisição de material de processamento de dados para auxiliar no serviço 

de internet da Câmara Municipal de Telêmaco Borba, consistentes no item a seguir 
especificado, decorrente do Processo de Dispensa de Licitação n°15/2013, onde se encontra 
minuciosamente delineado: (01) 01 (uma) unidade de Modem Ethernet Router 500 MB..

Valor Total: R$ 120,00 (cento e vinte reais)
Data: 21/06/2013
Contrato nº. 29/2013
Contratante: Câmara Municipal de Telêmaco Borba
Contratado: 4 LINUX SOFTWARE E COMÉRCIO DE PROGRAMAS LTDA.
Objeto: Prestação de serviços técnicos de treinamento e aperfeiçoamento profissional, para 

01 (um) servidor: Fabiano de Almeida, referente ao curso de “Formação de Administrador de 
Redes Linux” na modalidade EaD, cujas disposições e demais especificações vêm dispostas 
no Processo de Inexigibilidade n° 12/2013, o qual fica fazendo parte integrante do presente.

Valor Total: R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais).
Data: 26/06/2013

D E C R E T O N.º 2 0 0 9 7
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas, 
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER, APOSENTADORIA DE PROFESSOR, a servidora EDINA DE JESUS 

KOLCZ, matrícula nº 7.019, do Poder Executivo do Município de Telêmaco Borba, Estado do 
Paraná, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Professor Classe I, 
Nível I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos integrais de R$ 1.482,75 
(um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) mensais, calculados 
com base no tempo de serviço de 29 (vinte e nove) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias, tendo 
por fundamento legal a presente concessão o Art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003, 
conforme consta nos Autos de Processo Administrativo FUNPREV n.º 068/13.

Art. 2º Determinar o desligamento da servidora EDINA DE JESUS KOLCZ,do Serviço 
Público Municipal, a partir da publicação deste Decreto. 

Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revogadas as 
disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 26 de junho 
de 2013.

PORTARIA Nº 70/13
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, conforme Decreto Municipal nº 20068 e usando das atribuições que lhes são 
conferidas,

RESOLVE
ARTIGO 1º - CONSIDERAR “PONTO FACULTATIVO” na Câmara Municipal de Telêmaco 

Borba no dia 28 de junho de 2013, por ocasião do feriado do dia da Padroeira do Município.
Parágrafo Único: O referido ponto facultativo será a antecipação do feriado municipal 

referente às comemorações alusivas ao “Dia do Servidor Público Municipal” comemorado no 
dia 05 de julho, conforme dispõe a Lei Municipal nº 273 de 19 de junho de 1973.

ARTIGO 2º - O contigo no artigo 1º não se estende aos serviços essenciais, os quais não 
serão paralisados e obedecerão as escalas de trabalho.

ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 

em 25 de junho de 2013.

Carlos Roberto Ramos
PRESIDENTE
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 
Pregão Presencial N.º 011/2013 

PROTOCOLO Nº 2085/2013 
 
O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o 
contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão 
constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados 
pelo Decreto nº 19714 de 2/801/2013,  julgou vencedora a Empresa:    

 Fornecedor:    
ATACADO MARINGÁ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA   CNPJ: 72.272.149/0001-30 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1  Achocolatado em pó instantâneo  

Alimento achocolatado em pó, 
instantâneo, Ingredientes: açúcar, 
cacau, extrato de malte, sal, leite em 
pó desnatado, soro de leite em pó, 
vitaminas (A, B1, B2, B6, C, D3, e 
PP), estabilizante, lecitina de soja e 
aromatizantes; 
Acondicionado em pote plástico de 
800g.Deve conter externamente os 
dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro.  
O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

TODDY UN 6.700,00 7,28 48.776,00 

1 11 Arroz tipo 1 - subgrupo: parboilizado 
Classe: longo fino; 
Embalagem de polipropileno 
translucido, original de fabrica com  
5,0 kg;Livre de umidade e fragmentos 
estranhos , isento de materia terrosa, 
pedras, fungos ou parasitas;Com 
grãos inteiros; 
Informações do fabricante e data de 
vencimento estampada na 
embalagem. 

MARTIN
ELLI 

UN 2.000,00 9,15 18.300,00 

1 19 Batata palha  Extra fina; 
Sabor natural; Ingredientes: batata, 
gordura vegetal e sal.  
Embalagem 120 g. 

SABOR 
DA 
BATATA 

UN 1.700,00 1,29 2.193,00 

1 36 Biscoito pão de mel achocolatado 
Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar cristal, açúcar invertido, 
bicarbonato de sódio e amônia, 
propinato de cálcio, essência natural 
de mel, cravo e baunilha, fermentos 
químicos, amido de milho e sal 
refinado e cacau em pó natural. 
Contém Glúten. Embalagem de 300 g 

BOLAM
EL 

UN 3.700,00 1,90 7.030,00 

1 37 Biscoito pão de mel açucarado  
Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
Açúcar cristal, açúcar invertido, 
bicarbonato de sódio e amônia, 
propinato de cálcio, essência natural 
de mel, cravo e baunilha, fermentos 
químicos, amido de milho e sal 
refinado. Contém aroma natural de 
limão.  
Contém Glúten. Embalagem de 300 g.  

BOLAM
EL 

UN 3.700,00 1,90 7.030,00 

1 48 Biscoito waffer, sabores diversos 
Composição: açúcar refinado, gordura 

LIANE UN 3.200,00 0,66 2.112,00 

vegetal, farinha de trigo (enriquecida 
com ferro e ácido fólico), cacau em 
pó, amido, sal refinado, fermento 
químico bicarbonato de sódio (INS 
500ii), estabilizante lecitina de soja 
(INS 322), corante caramelo (INS 
150a), corante artificial vermelho 
bordeaux (INS 123), corante artificial 
amarelo tartrazina (INS 102) e 
aromatizante; 
Contém glúten e tartrazina; 
Pode conter traços de leite.  
Embalagem de 115 g.  

1 50 Bolacha Integral ou original 
Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal, açúcar, açúcar 
invertido, sal, fermentos químicos 
fosfato monocálcico e bicarbonato de 
sódio e amônio e melhorador de 
farinha, Enzima protease;Embalagem 
pesando 156g, contendo 6 pacotes de 
26g cada. 

PIT 
STOP 

UN 1.400,00 1,52 2.128,00 

1 54 Bombom  com as seguintes 
especificações mínimas: 
recheado com creme de amendoim, 
waffer e cobertura de chocolate ao 
leiteEmbalados individualmente e em 
ambalagem secundária de 01 kg.  

SONHO 
DE 
VALSA 

UN 500,00 21,48 10.740,00 

1 59 Canela em pó Canela proveniente de 
cascas sãs, limpas e secas, em forma 
de pó fino; 
Acondicionado em saco de polietileno, 
íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo; 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, número 
do lote data de fabricação, data de 
validade, quantidade do produto.  
O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega na unidade. Embalagem com 
10g  

CATEM
AR 

UN 570,00 0,35 199,50 

1 61 Canela em rama Acondicionado em 
saco de polietileno, íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e 
limpo; 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, número 
do lote data de fabricação, data de 
validade, quantidade do produto; 
O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega na unidade. Embalagem com 
10g. 

CATEM
AR 

UN 700,00 0,35 245,00 

1 69 Chocolate granulado Ingredientes: 
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 
cacau em pó, glucose de milho, 
farinha de soja, sal e emulsificante 
lecitina de soja; 
Com identificação do produto; 
Rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade.  
Pacote com 100g.Validade mínima de 
6 meses a contar da data da entrega 

DONA 
JURA 

UN 1.400,00 1,15 1.610,00 

1 71 Complemento alimentar Mistura a 
base de flocos de cereais de trigo, 

NESTO
N 

UN 750,00 3,78 2.835,00 

aveia, malto-dextrina, sacarose e 
adição de vitaminas e ferro;Em flocos; 
Acondicionado em sache de 240 g, 
hermeticamente fechada, (tipo 
Neston).  

1 76 Creme de leite  Origem animal; 
Embalado em lata ou tetrapack, limpa, 
isenta de ferrugem, não amassada, 
não estufada, resistente;A embalagem 
deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do 
lote, quantidade doproduto.Deve 
atender as exigências do Ministério da 
Agricultura e DIPOA e do 
Regulamento da Inspeção Industrial e 
Sanitária de Produtos de origem 
Animal.  
Deverá apresentar validade mínima 
de 6 meses a partir da data de 
entrega.  
Embalagem com 200g. 

LÍDER UN 3.800,00 1,10 4.180,00 

1 79 Doce em pasta de banana Tipo doce 
pastoso de banana; 
Obtido das partes comestíveis 
desintegrada de vegetal com açúcar; 
Com ou sem adição de água; 
Ajustador de pH, e outros ingredientes 
permitidos a sua composição; 
Com consistência pastosa, isento de 
sujidades, parasitas e larvas, com 
aspecto, cor cheiro e sabor próprios; 
Acondicionado em embalagem de  
1kg.  

ÁUREA UN 1.400,00 3,08 4.312,00 

1 80 Doce em pasta de goiaba Tipo goiaba 
pastosa;Obtido das partes 
comestíveis desintegrada de vegetal 
com açúcar; 
Com ou sem adição de água; 
Ajustador de pH, e outros ingredientes 
permitidos a sua composição; 
Com consistência pastosa, isento de 
sujidades, parasitas e larvas, com 
aspecto, cor cheiro e sabor próprios; 
Acondicionado em embalagem de 
1kg.   

ÁUREA UN 1.200,00 3,08 3.696,00 

1 81 Ervilha e milho em conserva 
Ingredientes:  Ervilha, Milho Verde e 
Salmoura ( Água e Sal );Não contém 
glúten; 
Embalagem em caixinha tetra pak 
com 200g cada;Embalagem original 
de fabrica em caixa contendo 24 x 1. 

QUERO CX 250,00 30,87 7.717,50 

1 84 Extrato de tomate  Ingredientes: 
tomate, açúcar, e sal; 
Não contém glúten; 
Produto elaborado com polpa de 
tomate concentrado;Isentos de peles 
e sementes; 
Com consistência encorpada; 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do 
produto 
Deverá apresentar validade mínima 
de 6 meses a partir da data de 
entrega; 
Embalagem em caixa tetra pak de 
320g; 

QUERO CX 650,00 27,15 17.647,50 

Embalagem original de fabrica  em 
caixa contendo 24 x 1 

1 89 Farinha de rosca Seca, fina, 
ligeiramente torrada;De cor 
amarelada; 
Isenta de sujidades, parasitas e 
larvas; 
Acondicionada em embalagem 
primária em  saco plástico 
translúcido, atóxico; 
Embalagem secundária em caixa de 
papelão reforçado ou equivalente. 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto.  
Deverá apresentar validade mínima 
de 5 meses a partir da data de 
entrega 
Embalagem com 500g.  

CATEM
AR 

UN 800,00 1,38 1.104,00 

1 90 Farinha de trigo especial Enriquecida, 
fortificada com acido fólico e ferro; 
Isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, livre de fermentação, mofo e 
materiais estranhos a sua 
composição; 
Acondicionada em pacote de papel 
próprio para envase de trigo; 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto.  
Pacote com  5kg de peso liquido. 

BADOTI UN 2.400,00 7,35 17.640,00 

1 105 Leite  Integral Baixo Teor de Lactose 
Ingredientes: leite integral, UHT 
Integral, enzima lactase e 
estabilizante citrato de sódio. Não 
contém glúten.  
Acondicionado em embalagem Tetra 
pak, original de fábrica com no 
mínimo 1,0 litro, com validade de 4 
meses da data de 
entrega.Informações do fabricante e 
data de vencimento estampada na 
embalagem;  
Embalagem não deve apresentar 
vestígios de amassados ou 
abaulamento;  
Embalagem secundária em caixa de 
papelão ondulado contendo 12 x 1,0 
litro.  

LÍDER CX 30,00 24,70 741,00 

1 106 Leite condensado  Contendo leite 
integral e/ou leite em pó integral 
reconstituído, açúcar, estabilizantes 
(tripolifosfato de sódio e fosfato 
trissódico) e lactose; 
Não contém glúten.  
Embalagem tetra pak aluminizada; 
Embalagem com peso líquido de 395 
g. 

TRIÂNG
ULO 

UN 5.300,00 1,75 9.275,00 

1 108 Leite de soja Sabor natural; 
Pasteurizado pelo sistema UHT; 
Acondicionado em embalagem 
tetrapak de 1,0 litro;Informações do 
fabricante e data de vencimento 
estampada na embalagem.  
Caixa com 24 unidades   

SOY 
TEEN 

CX 30,00 55,87 1.676,10 

1 110 Leite em pó integral  Produto obtido POLLY UN 20.500,00 4,95 101.475,00 
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pela desidratação do leite de vaca 
integral e apto para a alimentação 
humana, mediante processo 
tecnologicamente adequado; 
Pó uniforme, sem grumos, sem adição 
de açúcar;Não deverá conter 
substâncias estranhas macro e 
microscopicamente visíveis;Sabor não 
rançoso, semelhante ao leite fluido e 
umidade máxima de 3,5%; 
Rendimento de 3 litros por 
embalagem.  
Não contém glúten;Na embalagem 
deverá constar data de fabricação, 
validade e o número do lote. 
Embalagem de 400 g. 

1 118 Leite integral Líquido homogêneo, 
branco leitoso, pasteurizado pelo 
sistema UHT; 
Acondicionado em embalagem Tetra 
pak, original de fábrica com 1 litro; 
Com validade de 10 meses da data de 
entrega;Informações do fabricante e 
data de vencimento estampada na 
embalagem;  
Embalagem não deve apresentar 
vestígios de amassados ou 
abaulamento;  
Embalagem secundária em caixa de 
papelão ondulado contendo 12 x 1.  

LÍDER CX 5.500,00 21,75 119.625,00 

1 120 Louro em folha Seco; 
Desidratada;Obtido de espécimes 
vegetais genuínos folhas sãs, limpos 
e secos, de coloração verde 
pardacenta; 
Com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio; 
Isento de materiais estranhos a sua 
espécie;Acondicionada em saco 
plástico transparente atóxico, 
resistente e hermeticamente 
vedado.Embalagem  com 7 g. 

CATEM
AR 

UN 540,00 0,35 189,00 

1 131 Maionese Composição: Água, óleo 
vegetal, ovos pasteurizados, amido 
modificado, vinagre, açúcar, sal, suco 
de limão, acidulante ácido lático, 
estabilizante goma xantana, 
conservador ácido sórbico, 
sequestrante EDTA cálcio dissódico, 
corante páprica, aromatizante e 
antioxidantes ácido cítrico, BHT e 
BHA; 
Não contém glúten. 
Acondicionada em embalagem de 500 
g.  

PURITY PT 4.000,00 1,52 6.080,00 

1 140 Óleo de soja, refinado, 900 ml Obtido 
de espécie vegetal; 
Isento de ranço e substâncias 
estranhas; 
Acondicionado em embalagem 
original de fábrica 20X1 com  900 ml 
cada;  
Especificação dos ingredientes, do 
fabricante, data de vencimento  
devem  estar estampados na 
embalagem;  
Se embalado em lata, esta não deve 
apresentar vestígios de ferrugem, 
amassados ou abaulamento.  

COAMO CX 900,00 55,00 49.500,00 

1 141 Orégano  Embalagem em saco 
plástico, incolor, atóxico, lacrado, 

CATEM UN 800,00 0,35 280,00 

Realçadores de sabor glutamato 
monossódico e inosinato dissódico, 
antiumectante dióxido de silício e 
aromatizantes. Caixa com 5 saches. 

 
TOTAL 

 
460.040,60 

CLEONICE CONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO     CNPJ: 04.911.354/0001-49 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 57 Caldo de carne em cubos 

Ingredientes: Sal, gordura vegetal, 
amido, açúcar, alho, carne bovina, 
salsa, pimenta vermelha, louro, 
realçadores de sabor glutamato 
monossódico e inosinato dissódico, 
aromatizantes, corantes caramelo e 
natural urucum, acidulante ácido 
cítrico. Contém Glúten; 
Contém traços de leite, ovos, soja, 
aipo e mostarda. Embalagem em 
caixinhas de 63 g com 6 tabletes.  

ARISCO UN 900,00 0,80 720,00 

1 73 Complemento alimentar a base de 
arroz   Instantâneo; 
Mistura a base de arroz pré-cozido, 
adicionado de açúcar, amido,  
vitaminas e sais minerais, sal e 
aromatizante;A embalagem do 
produto deve apresentar peso, 
composição nutricional, modo de 
preparo, prazo de validade com data 
de fabricação, condições físicas 
inalteradas;Embalagem aluminizada, 
lacrada, hermeticamente fechada (tipo 
Mucilon). Embalagem em sache de 
230 g. 

NESTLE UN 600,00 3,80 2.280,00 

1 74 Complemento alimentar a base de 
milho instantâneo Mistura a base de 
milho pré cozido, adicionado de 
açúcar, amido,  vitaminas e sais 
minerais, sal e aromatizante; 
A embalagem do produto deve 
apresentar peso, composição 
nutricional, modo de preparo, prazo 
de validade com data de fabricação, 
condições físicas inalteradas; 
Embalagem aluminizada, lacrada, 
hermeticamente fechada (tipo 
Mucilon). Embalagem em sache de 
230 g. 

MUCILO
M 

UN 750,00 3,93 2.947,50 

1 92 Feijão branco, tipo 1 Novo; 
Grupo anão;Grãos inteiros com 
aspecto brilhoso, liso; 
Isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos ou parasitas, livre de umidade 
e de fragmentos estranhos; 
Informações do fabricante e data de 
vencimento estampada na 
embalagem. Acondicionado em 
embalagem de  polipropileno 
transparente original de fábrica; 
Embalagem pesando 1 kg 

FLOR 
DO SUL 

UN 11.000,00 4,12 45.320,00 

 
TOTAL 

 
51.267,50 

COMERCIAL BORA & FILHO LTDA    CNPJ: 04.094.110/0001-10 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 12 Aveia em flocos finos Integral; 

100% natural;Com identificação do 
produto;Rótulo com ingredientes; 
Valor nutricional;Peso; 

APTI UN 600,00 1,55 930,00 

Fabricante;Data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 6 meses 
a contar da data da entrega. 
Embalagem de 250g. 

1 13 Aveia em flocos grossos Integral; 
100% natural;Com identificação do 
produto;Rótulo com ingredientes; 
Valor nutricional;Peso; 
Fabricante;Data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 6 meses 
a contar da data da entrega. 
Embalagem de 250g. 

APTI UN 600,00 1,55 930,00 

1 26 Biscoito doce sortido amanteigado,  
Ingredientes : Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar, açúcar invertido, 
sal, fermento químico (bicarbonato de 
sódio, bicarbonato de amônio), 
aromatizantes, estabilizante lecitina de 
soja. Contém glúten; 
Pode conter traços de leite.  
Pacote de 400 g.  

ISABE
LA 

UN 10.300,00 2,10 21.630,00 

1 27 Biscoito doce tipo Amanteigado Banana 
com canela Ingredientes: Farinha de 
Trigo Fortificada com Ferro e Ácido 
Fólico, Açúcar, Gordura Vegetal, Açúcar 
Invertido, Creme de Milho, Banana em 
flocos, Sal, Canela em pó, Estabilizante 
Lecitina de Soja, Aromatizantes, 
Fermentos Químicos (Bicarbonato de 
Sódio e Bicarbonato de Amônio) e 
Acidulante Ácido Láctico. Contém 
glúten. Embalagem de 330 g.   

MABE
L 

UN 700,00 2,30 1.610,00 

1 29 Biscoito doce tipo Amanteigado Nata 
Ingredientes: Farinha de Trigo 
Fortificada com Ferro e Ácido Fólico, 
Açúcar, Gordura Vegetal, Açúcar 
Invertido, Soro de Leite em Pó, Ovo 
Integral Desidratado, Sal, Manteiga, 
Estabilizante Lecitina de Soja, 
Fermentos Químicos (Bicarbonato de 
Amônio e Bicarbonato de Sódio), 
Aromatizante e Acidulante ácido láctico. 
Contém glúten. Embalagem de 330 g.  

MABE
L 

UN 700,00 2,21 1.547,00 

1 51 Bolo pronto tipo Mini Bolo sabor 
Baunilha com recheio de doce de leite 
Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, ovos, dextrose, glicose de 
milho, margarina, amido de milho, leite 
condensado, óleo de milho, leite em pó 
desnatado, soro de leite em pó, 
proteína de soja, sal refinado, 
emulsificante mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos, fermentos químicos 
bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido 
de sódio, conservador propionato de 
sódio, aromatizante e recheio sabor 
doce de leite ( leite em pó desnatado, 
açúcar, amido modificado, óleo de soja, 
sal refinado, soro de leite em pó, 
corante caramelo e corante amarelo 
crepúsculo e aromatizante ).  
Embalagem de 70 g.  

PARAT
I 

UN 800,00 1,38 1.104,00 

1 52 Bolo pronto tipo Mini Bolo sabor 
Baunilha com recheio de morango 
Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, ovos, dextrose, glicose de 

PARAT
I 

UN 500,00 1,38 690,00 

vácuo; 
Embalagem com  7 gramas. 
Com no máximo 15% do prazo de 
validade comprometido.  

AR 

1 143 Pirulito nas seguintes especificações 
mínimas: Formato redondo; 
Sabores diversos;Ingredientes: xarope 
de glicose , açúcar, contém acidulante 
acido cítrico;Aproximadamente 14 g 
cada; 
Coloridos e aromatizados 
artificialmente; 
Embalado individualmente em plástico 
resistente e atóxico;Embalagem 
secundária com 500 gramas. 

PIETRO
BOM 

UN 300,00 3,70 1.110,00 

1 161 Sal refinado Sal iodado; 
Constituído de cristais de granulação 
uniforme e isento de impurezas e 
umidade, acondicionado em saco 
plástico, íntegro, atóxico, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo; 
Com  96,95% de cloreto de sódio e 
sais de iodo;A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, número 
do lotedata de fabricação, quantidade 
do produto, número de 
registro;Deverá apresentar validade 
de 6 meses a partir da data de 
entrega. 
Embalagem de 01 kg.  

UNIÃO UN 5.000,00 0,56 2.800,00 

1 171 Tempero para carne de frango 
Contendo: cebola, alho, cebolinha, 
salsinha. Açafrão, orégano, 
manjericão, pimenta calabresa e 
colorau, todos os ingredientes 
desidratados 
Em embalagem translúcida de 30 g,  
Informações do fabricante e data de 
vencimento estampada na 
embalagem,   

DONA 
NENA 

UN 800,00 1,15 920,00 

1 172 Tempero para carne vermelha 
Contendo: alho, cebola, cebolinha, 
salsinha, pimenta calabresa, 
manjerona  e manjericão, todos os 
ingredientes desidratados. 
Embalagem translucidade de 25 g,  
informações do fabricante e data de 
vencimento estampada na 
embalagem.   

DONA 
NENA 

UN 800,00 1,75 1.400,00 

1 173 Tempero para legumes Contendo: 
alho, cebola, sal, louro e orégano; 
sem glúten.  
Embalagem com 60g (contendo 12 
saches de 5g cada  

SAZON UN 1.600,00 2,05 3.280,00 

1 174 Tempero para salada, tipo vinagrete 
Contendo: cebola, alho, cebolinha, 
salsinha, tomate, pimentão vermelho, 
pimentão verde e manjericão, 
ingredientes desidratados. 
Acondicionados em embalagem 
translucida de 35 g. 
Deverá conter informações do 
fabricante e data de vencimento 
estampados na embalagem.   

DONA 
NENA 

UN 800,00 2,00 1.600,00 

1 175 Tempero pronto para feijão 
Ingredientes:  Sal, cebola; 
Condimento preparado sabor bacon, 
alho, pimenta-preta; 
Condimento preparado sabor louro; 

SAZON UN 600,00 0,99 594,00 
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sopa tipo talharim Ingredientes: farinha 
de trigo especial enriquecida com ferro 
e ácido fólico, ovos pasteurizados, 
corante naturais de urucum e cúrcuma; 
Umidade máxima de 13% por kg; 
Após cozimento cortes soltos de 
consistência macia (não papa ou 
pegajosa);Livre de matéria terrosa, 
parasitas, larvas e detritos animais e 
vegetais;Validade de 12 meses à partir 
da data de entrega.Embalagem de 
celofane, transparente, atóxico, 
resistente;Embalagem de 500g. 

1 129 Macarrão de sêmola com ovos tipo 
cabelo de anjo Ingredientes: farinha de 
trigo especial enriquecida com ferro e 
ácido fólico, ovos pasteurizados, 
corante naturais de urucum e cúrcuma; 
Umidade máxima de 13% por kg; 
Após cozimento cortes soltos de 
consistência macia (não papa ou 
pegajosa);Livre de matéria terrosa, 
parasitas, larvas e detritos animais e 
vegetais;Validade de 12 meses à partir 
da data de entrega. 
Embalagem de celofane, transparente, 
atóxico, resistente;Embalagem de 500g. 

ORQUI
DEA 

UN 3.200,00 1,69 5.408,00 

1 135 Milho verde em conserva Ingredientes: 
Milho Verde e Salmoura ( Água e Sal ); 
Não contém glúten;A embalagem 
deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do 
produto.  
O produto deverá apresentar validade 
de 6 meses a partir da data de entrega; 
Embalagem em caixinha Tetra Pak com 
peso liquido drenado de 200g; 
Embalagem original de fabrica contendo 
24 x 1; 

QUER
O 

CX 500,00 32,34 16.170,00 

1 155 Quirera de milho Simples; 
Do grão de milho;Moído; 
Cor amarela;Com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios;Embalagem plásticas 
resistentes;Isento de matéria e de 
fragmentos estranhos, informações do 
fabricante e prazo de validade 
estampado na embalagem; 
Embalagem com 1kg, original de 
fábrica. 

NEGA 
MALU
CA 

UN 6.200,00 0,95 5.890,00 

1 178 Vinagre branco Ácido acético obtido 
mediante a fermentação acética de 
soluções aquosas de álcool hidratado 
procedente de matérias agrícolas; 
Isento de corantes artificiais, ácidos 
orgânicos e minerais estanhos; 
Livre de sujidades, material terroso, 
detritos de animais e vegetais; 
Recipiente plástico virgem, com tampa 
inviolável hermeticamente fechado; 
Com  registro no Ministério da 
Agricultura;Informações do fabricante e 
data de vencimento estampados na 
embalagem. Acondicionado em 
embalagem original de fábrica 24X1 
com 750 ml cada. 

HEINI
G 

CX 150,00 16,60 2.490,00 

 
TOTAL 

 
105.405,00 

LICITAL COMERCIAL LTDA           CNPJ: 11.447.252/0001-80 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 24 Biscoito Doce com Recheio Sabor 

Goiaba  Tipo mini Goiabinha; 
Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
recheio sabor goiaba (açúcar, 
umectantes glicerina e sorbitol, xarope 
de glucose, amido modificado, fibra de 
trigo, estabilizante celulose, goiaba, 
corantes naturais: urucum, carmim e 
caramelo, acidulante ácido cítrico, sal, 
aromatizante e conservante sorbato de 
potássio), açúcar, gordura vegetal, 
xarope de glicose, amido, açúcar 
invertido, leite desnatado em pó, sal; 
fermentos químicos: bicarbonato de 
sódio e bicarbonato de amônio, 
estabilizante: éster de ácido diacetil 
tartárico com mono e diglicerídeos, 
conservador: propionato de cálcio, 
aromatizante;Contém glúten; 
Pode conter traços de ovos, amendoim 
e nozes. Embalagem com 6 pacotinhos 
de 30 g cada.  

BAUD
UCCO 

UN 350,00 0,44 154,00 

1 62 Canjica branca Preparada com 
matéria-prima sã, limpa, isenta de 
matéria terrosa, de parasitas e de 
detritos vegetais e animais; 
Embalagem primária em saco de 
polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado;Embalagem contendo 
500 g.  

CAMP
O 
LARG
O 

UN 2.400,00 1,17 2.808,00 

1 83 Ervilha seca Partida; 
Grupo II, tipo 1;Obtida a partir de 
matérias-primas sãs e limpas, isentas 
de matéria terrosa, substâncias nocivas 
à saúde, parasitas e insetos vivos; 
Não podendo estar úmidas ou 
fermentadas;Aspecto próprio; 
Cor própria;Odor e sabor característico; 
Umidade máxima de 15% p/p; 
Embalagem primária de polipropileno 
translúcido original do fabricante, 
resistente, lacrado;  
Embalagem secundária do produto em 
fardo de polietileno atóxico 
transparente, adequado ao 
empilhamento recomendado. 
Embalagem com 500g.                                                                                         

RD UN 1.000,00 2,27 2.270,00 

1 86 Extrato, massa, ou concentratado de 
tomate Fabricado a partir da polpa de 
frutos maduros, escolhidos, sãos, sem 
pele e semente do tomate, por processo 
tecnológico adequado, triplamente 
concentrado, aspecto de massa mole, 
cor vermelha, cheiro e sabor próprio, 
ausência de sujidades, parasitos e 
larvas, classificação físicas e químicas 
em extrato de tomate triplo 
concentrado, substância seca, menos 
cloreto de sódio, mínimo de 35% p/p. 
Embalagem original de fábrica com 4,1  
kg.Especificação dos ingredientes, 
informações do fabricante e data de 
vencimento estampado na embalagem, 
conforme Resolução - CNNPA n° 12, de 
1978 - ANVISA. Se em lata, esta não 
deve apresentar vestígios de ferrugem, 
amassadas ou abaulamento.  

TOMA
DOUR
O 

LT 600,00 14,30 8.580,00 

1 93 Feijão preto, tipo 1 Novo; MALU UN 12.000,00 3,25 39.000,00 

concentrado, aspecto de massa mole, 
cor vermelha, cheiro e sabor próprio, 
ausência de sujidades, parasitas e 
larvas, classificação físicas e químicas 
em extrato de tomate triplo 
concentrado, substância seca, menos 
cloreto de sódio, mínimo de 35% p/p. 
Embalagem em lata de 350g; 
Embalagem original de fabrica em caixa 
contendo 24 x 1.  

1 87 Farinha de mandioca torrada tipo I Fina, 
branca, crua;Produto livre de sujidade, 
mofo; Não contém glúten; 
Embalada em pacotes plásticos, 
transparentes, limpos, não violados, 
resistentes;A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto;Deverá apresentar validade 
mínima de 5 meses a partir da data de 
entrega.Com registro no Ministério da 
Agricultura constante do rótulo e/ou da 
embalagem .Embalagem com  1 kg. 

VASC
AINA 

UN 2.250,00 2,39 5.377,50 

1 88 Farinha de milho amarelo De mesa; 
Fabricada com matérias primas sãs e 
limpas;Isento de matéria terrosa, 
pedras, fungos ou parasitas, livre de 
umidade e de fragmentos estranhos; 
Sem fermentação e sabores rançosos; 
Obtidas dos grãos de milho, sem 
fermentação e sabores rançosos. 
Embalagem plástica resistente de 1 kg.  

DOM 
PEDR
O 

UN 5.500,00 1,37 7.535,00 

1 96 Flocos de milho pré-cozido nas 
seguintes especificações mínimas: 
Alimentação á base de farinha de milho 
pré-cozido, fortificado com ferro e ácido 
fólico, açúcar, amido, sais minerais, 
vitaminas, sal e aromatizante; 
Acondicionado em embalagem íntegra, 
resistente, vedada hermeticamente e 
limpa;A embalagem deverá constar 
externamente, os dados de 
identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, número de 
registro e Normas de CODEX 
Alimentares para fórmulas destinadas a 
lactentes - FAO/OMS.  
O produto deverá apresentar validade 
mínima de 10 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem com 500g.  

FLOCA
RINA 

UN 700,00 0,65 455,00 

1 97 Fubá de milho amarelo Ingredientes: 
milho enriquecido com ferro e acido 
fólico;Não contém glúten; 
Com aspecto, cheiro e sabor próprios, 
com ausência de umidade, 
fermentação, ranço, sujidades, 
parasitas, larvas, matéria terrosa, 
pedras, fungos e de fragmentos 
estranhos.A embalagem deve ser 
original do fabricante; 
Embalagem com 1kg. 

DOM 
PEDR
O 

UN 5.800,00 0,94 5.452,00 

1 107 Leite de coco Composição: leite de 
coco, água e conservantes; 
Nâo contém glúten. 
Informações do fabricante e data de 
vencimento estampada na embalagem.  
Embalagem tetra pak com 200ml. 

MENIN
A 

UN 2.200,00 1,28 2.816,00 

1 127 Macarrão de sêmola com ovos para DIANA UN 3.200,00 1,43 4.576,00 

milho, margarina, amido de milho, leite 
condensado, óleo de milho, leite em pó 
desnatado, soro de leite em pó, 
proteína de soja, sal refinado, 
emulsificante mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos, fermentos químicos 
bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido 
de sódio, conservador propionato de 
sódio e aromatizante e recheio sabor 
morango (açúcar, polpa de morango, 
glicerina, amido modificado, corante 
caramelo, aromatizante, acidulante 
ácido lático, corante artificial vermelho 
40 e conservador sorbato de potássio). 
Embalagem de 70 g.  

1 53 Bolo pronto tipo Mini Bolo sabor 
Chocolate com recheio de chocolate 
Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar refinado, ovos, dextrose, óleo 
vegetal, amido de milho, cacau em pó, 
açúcar invertido, leite em pó desnatado, 
soro de leite em pó, fermentos químicos 
bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido 
de sódio, conservador propionato de 
sódio, aromatizante e recheio sabor 
chocolate (açúcar, gordura vegetal, leite 
em pó desnatado, cacau em pó e 
aromatizantes). Embalagem de 70 g.  

PARAT
I 

UN 600,00 1,40 840,00 

1 55 Bombons sortidos nas seguintes 
especificações mínimas: Contendo 
bombons sortidos de chocolates em 
miniaturas;Ingredientes: Açucar, leite 
em pó integral, soro de leite em pó, leite 
em pó desnatado, leite condensado, 
gordura vegetal, gordura anidra de leite, 
emulsificantes lecitina de soja, 
aromatizantes, amendoim, xarope de 
glicose,  sal, proteína láctea, 
acidulante, bicarbonato de sódio, 
umectantes, farinha de trigo enriquecida 
com ferro e Acido fólico, água, 
poliricinoleato de poliglicerol, 
monoestearato de glicerina. Contém 
glúten.Embalagem reciclável. 
Caixa com 400 gr. 

GARO
TO 

CX 800,00 6,50 5.200,00 

1 58 Caldo de galinha em pó Ingredientes: 
sal, gordura vegetal, amido, carne de 
galinha, realçadores de sabor e corante 
de caramelo;Pacote com 1 kg; 
Produto próprio para consumo humano.   

FLIC UN 1.000,00 2,69 2.690,00 

1 82 Ervilha em conserva Ingredientes: 
Ervilha e Salmoura ( Água e Sal ); 
Reidratada;Não contém glúten; 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação 
e procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de validade, 
quantidade do produto.O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em tetra pak; 
Embalagem original de fábrica em caixa 
contendo 24x1.Cada caixinha contendo 
200g de peso liquido drenado. 

QUER
O 

CX 350,00 26,99 9.446,50 

1 85 Extrato de tomate 350 gramas massa 
ou concentrado de tomate,  
fabricado a partir da polpa de frutos 
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e 
semente do tomate, por processo 
tecnológico adequado, triplamente 

QUER
O 

CX 70,00 37,40 2.618,00 
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1 5 Alimento Nutritivo instantâneo em pó 
sabor morango, contendo açúcar, 
maltodextrina, farinha de trigo, leite em 
pó integral, farinha de cevada, farinha 
de aveia, vitaminas, sal aromatizantes, 
acidulante ácido cítrico, corantes 
artificiais ponceau e vermelho 
crepúsculo.Acondicionado em 
embalagem aluminizada, lacrada, 
fechada, de 400g.  

NESKI
CK 

UN 50,00 5,92 296,00 

1 6 Alimento nutritivo sabor baunilha 
Ingredientes : Leite em pó desnatado 
instantâneo (leite em pó desnatado e 
emulsificante lecitina de soja), 
maltodextrina, leite em pó integral, 
sacarose, fosfato de magnésio, 
ascorbato de sódio, sulfato ferroso, 
inositol, acetato de dl-alfa tocoferil, 
sulfato de zinco, niacinamida, sulfato de 
manganês, vitamina K1, pantotenato de 
cálcio, sulfato cúprico, acetato de retinil, 
vitamina B12, cloridrato de piridoxina, 
cloridrato de tiamina, riboflavina, 
colecalciferol, ácido fólico, iodeto de 
potássio, cloreto de cromo, biotina; 
Aromatizante e corantes artificiais: 
tartrazina e amarelo crepúsculo.  
Não contém glúten. Contém lactose.  
Embalagem em lata de 400 g. (Tipo 
Sustagen)  

SUSTA
GEN 
KIDS 

UN 100,00 17,64 1.764,00 

1 7 Alimento nutritivo sabor morango 
Ingredientes: Leite em pó desnatado 
instantâneo (leite em pó desnatado e 
emulsificante lecitina de soja), 
sacarose, maltodextrina, leite em pó 
integral, fosfato de magnésio, ascorbato 
de sódio, sulfato ferroso, inositol, 
acetato de dl-alfa tocoferil, sulfato de 
zinco, niacinamida, sulfato de 
manganês, vitamina K1, pantotenato de 
cálcio, sulfato cúprico, acetato de retinil, 
vitamina B12, cloridrato de piridoxina, 
cloridrato de tiamina, riboflavina, 
colecalciferol, ácido fólico, iodeto de 
potássio, cloreto de cromo, biotina; 
Aromatizante, estabilizante carragena e 
corante artificial eritrosina; 
Não contém glúten. Contém lactose.  
Embalagem em lata de 400 g (Tipo 
Sustagen).  

SUSTA
GEM 
KIDS 

UN 300,00 17,64 5.292,00 

1 10 Arroz branco tipo I Grupo: beneficiado; 
Subgrupo: polido;Classe: longo fino; 
Embalagem de polietileno transparente, 
original de fábrica, com 5 kg; 
Isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos ou parasitas;Livre de umidade e 
de fragmentos estranhos, com grãos 
inteiros; Informações do fabricante e 
data de vencimento estampada na 
embalagem.  

RAMPI
NELLI 

UN 8.250,00 10,71 88.357,50 

1 14 Azeite de oliva nas seguintes 
especificações mínimas: Produto 100% 
puro;Sem colesterol; 
Produto da prensagem a frio da 
azeitona;Acidez de até 1%; 
Coloração amarela esverdeado; 
Que possam ser novamente tampadas 
após aberta; A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informações nutricionais, número do 

LISBO
A 

UN 200,00 4,39 878,00 

lote, quantidade do produto, número de 
registro, data de fabricação e prazo de 
validade;Deverá apresentar validade de 
6 meses a partir da data de entrega; 
Lata com 200 ml.O produto deverá ser 
registrado no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde.  

1 16 Balas mastigáveis, sabor natural de 
frutas entre elas: abacaxi, banana, 
coco, framboesa e maçã verde. 
Ingredientes: açúcar, xarope de glicose, 
gordura vegetal hidrogenada, 
acidulantes acido cítrico e acido lático, 
emulsificantes mono e diglicerideos de 
ácidos graxos, lecitina de soja, 
aromatizantes e corantes naturais 
curcuma e carmin de cochonilha. 
Não contém glúten.Embaladas 
individualmente e a embalagem 
secundária deve conter no minimo 700 
g  

LOVE 
CANDI
S 

UN 600,00 3,20 1.920,00 

1 17 Barra de cereal sabor castanha  com 
chocolate Ingredientes: xarope de 
glicose, cereais (36%) [flocos de cereais 
(farinhas de arroz, milho, trigo rica com 
ferro e ácido fólico, cevada e aveia, 
açúcar, maltodextrina, extrato de malte, 
sal, gordura de palma, corantes carmin 
ins120 e urucum ins160b, 
antiumectante carbonato de cálcio 
ins170i e estabilizante fosfato dissódico 
ins339ii) e aveia]; Cobertura sabor 
chocolate (16%) (açúcar, gordura 
vegetal, cacau em pó, soro de leite 
parcialmente desmineralizado, leite em 
pó integral, massa de cacau, leite em 
pó desnatado, sal, emulsificantes 
lecitina de soja ins322 e éster de ácido 
ricinoléico com poliglicerol ins476 e 
aromatizante);Açúcar invertido, gordura 
de palma, polpa de morango, cassis, 
cenoura, óleo de milho, antioxidante 
lecitina de soja ins322, corante 
betacaroteno ins160ai, aromatizante e 
acidulantes ácido cítrico ins330 e láctico 
ins270;Contém glúten; 
Pode conter traços de amêndoas, 
castanha-do-pará, nozes, castanha de 
caju e avelã.  
Embalagem com 22 g.  

NUTRI
MENT
AL 

UN 22.500,00 0,70 15.750,00 

1 18 Barra de cereal sabor morango com 
chocolate Ingredientes: xarope de 
glicose, cereais (36%) [flocos de cereais 
(farinhas de arroz, milho, trigo rica com 
ferro e ácido fólico, cevada e aveia, 
açúcar, maltodextrina, extrato de malte, 
sal, gordura de palma, corantes carmin 
ins120 e urucum ins160b, 
antiumectante carbonato de cálcio 
ins170i e estabilizante fosfato dissódico 
ins339ii) e aveia]; 
Cobertura sabor chocolate (16%) 
(açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, 
soro de leite parcialmente 
desmineralizado, leite em pó integral, 
massa de cacau, leite em pó 
desnatado, sal, emulsificantes lecitina 
de soja ins322 e éster de ácido 
ricinoléico com poliglicerol ins476 e 
aromatizante);Açúcar invertido, gordura 
de palma, polpa de morango, cassis, 

NUTRI
MENT
AL 

UN 22.500,00 0,70 15.750,00 

cenoura, óleo de milho, antioxidante 
lecitina de soja ins322, corante 
betacaroteno ins160ai, aromatizante e 
acidulantes ácido cítrico ins330 e láctico 
ins270;Contém glúten; 
Pode conter traços de amêndoas, 
castanha-do-pará, nozes, castanha de 
caju e avelã. Embalagem com 22 g.  

1 21 Biscoito cookie integral sem glúten       
Sabor Baunilha com gotas de 
chocolate;Ingredientes: Açúcar 
mascavo, fécula de mandioca, óleo de 
soja, amido de milho, farinha de milho, 
farinha de arroz, gotas de chocolate ao 
leite, fécula de batata, açúcar mascavo 
invertido, fibra de soja, farinha de soja 
integral, sal comum moído e iodado, 
clara de ovos, agente de massa 
polidextrose, estabilizante (goma guar, 
carboximetilcelulose sódica e lecitina de 
soja), fermentos químicos (bicarbonato 
de sódio, bicarbonato de amônia, 
pirofosfato ácido de sódio), 
aromatizante, corante natural caramelo 
e acidulante ácido cítrico.  
Embalagem de 150 g. 

VITÃO UN 450,00 3,49 1.570,50 

1 22 Biscoito Diet tipo Cookies sabor 
castanha de caju Ingredientes: farinha 
de trigo integral, farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, óleos 
vegetais (palma, milho ou soja), 
castanha de caju, farinha de milho, 
maltodextrina, fibra solúvel, amido de 
milho, sal, edulcorantes naturais 
sorbitol, isomalte, maltitol e glicosídeo 
de esteviol, agentes de crescimento 
(fosfato monocálcico, bicarbonato de 
sódio, bicarbonato de amônio), 
estabilizante natural lecitina de soja, 
aromas e corante natural caramelo. 
Contém glúten. Embalagem de 150 g.   

VITÃO UN 50,00 3,27 163,50 

1 23 Biscoito Diet tipo Cookies sabor laranja 
Ingredientes: Farinha de trigo integral, 
farinha de trigo especial enriquecida 
com ferro e ácido fólico, óleo de milho 
refinado, amido de milho, laranja em 
flocos, sal comum moído iodado, 
edulcorante natural maltitol, agente de 
massa polidextrose, emulsificante mono 
e diglicerídios de ácidos graxos (INS 
471), fermentos químicos (bicarbonato 
de sódio e pirofosfato ácido de sódio), 
corante caramelo, aroma natural de 
laranja, estabilizante lecitina de soja, 
acidulante ácido cítrico, edulcorante 
artificial sucralose. Embalagem de 150 
g.  

VITÃO UN 50,00 3,27 163,50 

1 30 Biscoito doce tipo kuki amanteigado 
Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9),Gordura vegetal 
hidrogenada,Açúcar,Açúcar 
invertido,Extrato de malte, Sal,Fermento 
químico (bicarbonato de amônio, 
pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato 
de sódio), Estabilizante lecitina de soja, 
Melhorador de farinha (metabissulfito de 
sódio e protease).Contém glúten; 
Pode conter traços de leite.  
Embalagem de 400 g.  

ISABE
LA 

UN 3.400,00 2,10 7.140,00 

Grãos inteiros com aspecto brilhoso, 
liso;Isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos ou parasitas, livre de umidade e 
de fragmentos estranhos; 
Informações do fabricante e data de 
vencimento estampada na embalagem.  
Acondicionado em embalagem de  
polipropileno transparente original de 
fábrica; Embalagem pesando 1 kg 

1 128 Macarrão de sêmola com ovos tipo ave 
Maria Ingredientes: farinha de trigo 
especial enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovos pasteurizados, corante 
naturais de urucum e cúrcuma; 
Umidade máxima de 13% por kg; 
Após cozimento cortes soltos de 
consistência macia (não papa ou 
pegajosa);Livre de matéria terrosa, 
parasitas, larvas e detritos animais e 
vegetais;Validade de 12 meses à partir 
da data de entrega. 
Embalagem de celofane, transparente, 
atóxico, resistente;Embalagem  de 
500g. 

FLORI
ANI 

UN 2.200,00 1,34 2.948,00 

1 177 Trigo para quibe Grãos limpos 
processados embalagem em sacos 
plásticos, transparentes, limpos, não 
violados, resistentes, que garantam a 
integridade do produto; 
Acondicionados em fardos lacrados; 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto;Deverá apresentar validade 
mínima de 5 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem de 500g . 

ELDO
RADO 

UN 1.600,00 0,99 1.584,00 

 
TOTAL 

 
57.344,00 

LOGVEM COMERCIAL LTDA      CNPJ: 11.073.844/0001-89 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 2 Achocolatado diet, sabor 100% 

chocolate, sem adição de açucares. Em 
pó;Ingredientes: maltodextrina, cacau 
lecitinado, leite desnatado em pó, soro 
de leite, edulcorante artificial, ciclamato 
de sódio, aspartame, acesulfame-k e 
sacarina sódica, aromatizante e 
antiumectante, dióxido de silício; 
Contém fenilalanina; 
Informação nutricional: 
Para cada porção de 9 g valem os 
seguintes valores máximos: valor 
calórico 35 kcal, carboidratos 6 g, 
proteínas 1 g, gorduras totais 0,5 g, 
gorduras saturadas 0 g, colesterol 0 mg, 
fibra alimentar 0 g, cálcio 8,08 mg, ferro 
0,94 mg, sódio 0 mg;Não contém 
glúten;Contém glicose e maltose 
naturalmente existentes nas matérias 
primas utilizadas. 
Embalagem de 210 g.  

LOWC
UCAR 

UN 30,00 5,50 165,00 

1 4 Adoçante dietético Composto de água, 
sorbitol, edulcorantes artificiais, 
sacarina sódica 
e ciclamato de sódio e conservante 
benzoato de sódio; 
Zero Calorias;Não Contém Glúten; 
Isento de Lactose.Frasco com 200 ml. 

LOWC
UCAR 

UN 80,00 2,45 196,00 
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1101 i). Embalagem de 400 g.  
1 42 Biscoito salgado tipo mini aperitivo 

Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal, amido, glicose, sal, 
açúcar, extrato de malte, soro de leite, 
óleo de soja, fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio, bicarbonato de 
amônio e fosfato monocálcico, 
estabilizante lecitina de soja, 
aromatizante;Contém glúten; 
Pode conter traços de ovos, amendoim 
e nozes. Embalagem de 50 g.  

PARAT
I 

UN 3.200,00 0,80 2.560,00 

1 43 Biscoito tipo cookie integral sem glúten 
Sabor castanha do Pará e caju; 
Ingredientes: Farinha de arroz integral, 
açúcar mascavo, óleos vegetais (palma 
e milho), farinha de milho integral, 
fécula de mandioca, extrato de soja, 
castanhas do Pará e caju, 
maltodextrina, agentes de crescimento 
(fosfato monocálcico, bicarbonato de 
sódio, bicarbonato de amônio), 
estabilizante natural lecitina de soja e 
aromasEmbalagem de 150 g.  

VITÃO UN 50,00 3,49 174,50 

1 44 Biscoito tipo cookie sem glúten Sabor 
laranja e mel;Ingredientes: Farinha de 
arroz integral, açúcar mascavo, óleos 
vegetais (palma e milho), farinha de 
milho integral, fécula de mandioca, 
extrato de soja, mel, flocos de laranja, 
maltodextrina, canela em pó, agentes 
de crescimento (fosfato monocálcico, 
bicarbonato de sódio, bicarbonato de 
amônio), estabilizante natural lecitina de 
soja e aromas. Embalagem de 150 g.  

JASMI
NE 

UN 50,00 4,11 205,50 

1 45 Biscoito wafer, zero açúcar, alimento 
dietético, sabor baunilha Composição: 
maltodextrina, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e acido fólico, 
gordura de palma, polidextrose, soro de 
leite em pó, fécula de mandioca, leite 
em pó desnatado, lecitina de soja, 
fermento químico bicarbonato de sódio, 
sal, aroma, corantes artificiais, 
edulcorantes artificiais, ciclamato de 
sódio, sacarina sódica, aspartame e 
sucralose;Contém glúten. 
Embalagem de 140 g.  

LOWC
UCAR 

UN 50,00 2,74 137,00 

1 46 Biscoito wafer, zero açúcar, alimento 
dietético, sabor chocolate Composição: 
maltodextrina, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e acido fólico, 
gordura de palma, polidextrose, soro de 
leite em pó, fécula de mandioca, leite 
em pó desnatado, lecitina de soja, 
fermento químico bicarbonato de sódio, 
sal, aroma, corantes artificiais, 
edulcorantes artificiais, ciclamato de 
sódio, sacarina sódica, aspartame e 
sucralose; Contem glúten. 
Embalagem de  140 g.  

LOWC
UCAR 

UN 50,00 2,74 137,00 

1 47 Biscoito wafer, zero açúcar, alimento 
dietético, sabor morango Composição: 
maltodextrina, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e acido fólico, 
gordura de palma, polidextrose, soro de 
leite em pó, fécula de mandioca, leite 
em pó desnatado, lecitina de soja, 
fermento químico bicarbonato de sódio, 

LOWC
UCAR 

UN 50,00 2,74 137,00 

sal, aroma, corantes artificiais, 
edulcorantes artificiais, ciclamato de 
sódio, sacarina sódica, aspartame e 
sucralose; Contém glúten. 
Embalagem de 140 g.  

1 49 Bolacha doce tipo "maisena" 
Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal hidrogenada, amido de 
milho, açúcar invertido, sal refinado, 
fermentos químicos (bicarbonato de 
sódio, bicarbonato de amônio e 
pirofosfato de sódio), estabilizante 
lecitina de soja e aromatizantes, 0% de 
gorduras trans; Embalagem 
plástica/celofone resistente e com dupla 
proteção;Embalagem com 370g.  

DIANA UN 3.000,00 1,62 4.860,00 

1 65 Chá de camomila Acondicionado em 
envelope individual;Tipo sache, de 
papel impermeável; 
Com vedações mecânicas (selagem). 
A embalagem deverá trazer 
externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto. Deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem com 10 saches. 

CHA 
81 

UN 450,00 1,12 504,00 

1 66 Chá de erva cidreira: Acondicionado em 
envelope individual, tipo sache, de 
papel impermeável, com vedações 
mecânicas (selagem);A embalagem 
deverá trazer externamente os dados 
de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto; 
Deverá apresentar validade mínima de 
6 (seis) meses a partir da data de 
entrega;Peso aproximado por sache 
10g.Caixa com 10 saches cada.  

CHA 
81 

UN 150,00 1,00 150,00 

1 67 Chá de erva doce Acondicionado em 
envelope individual; 
Tipo sache, de papel impermeável; 
Com vedações mecânicas (selagem). 
A embalagem deverá trazer 
externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto. Deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega.Embalagem com 10 saches. 

CHA 
81 

UN 450,00 1,12 504,00 

1 68 Chá de hortelã Acondicionado em 
envelope individual;Tipo sache, de 
papel impermeável;Com vedações 
mecânicas (selagem). A embalagem 
deverá trazer externamente os dados 
de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto.  
Deverá apresentar validade mínima de 
6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem com 10 saches. 

CHA 
81 

UN 400,00 1,04 416,00 

1 70 Coco ralado Ingredientes amêndoa de 
côco; Apresentação desidratado e 
triturado; Características adicionais: 
desengordurado e desidratado. 
Pacote com 100g. 

MENIN
A 

UN 1.900,00 1,47 2.793,00 

1 77 Doce de leite Tipo doce de leite; 
Com consistência pastosa; 
Obtido das partes comestíveis do leite 

TRIAN
GULO 

UN 2.800,00 1,73 4.844,00 

com açúcar;Com ou sem adição de 
água;Ajustador de pH, e outros 
ingredientes permitidos a sua 
composição;Isento de sujidades, 
parasitas e larvas; Com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios; Acondicionado 
em potes hermeticamente fechado; 
Embalagem com  400 g.  

1 94 Fermento biologico Usado em padarias 
para confecção de pães de diferentes 
tipos Em embalagens de papel especial 
de 500 g;  Registro no Ministério da 
Agricultura, com validade máxima de 90 
dias a partir da data de entrega,  
Informações do fabricante e data de 
validade estampadas na embalagem.  
Transporte conforme recomendado pelo 
fabricante do produto.  

PACK
MAYA 

UN 800,00 7,11 5.688,00 

1 98 Gelatina diet Diversos sabores; 
Composto de sal, agente tamponante, 
acidulante, aroma natural de frutas e 
outros;Corantes artificiais e outras 
substâncias permitidas; 
Qualidade, ingredientes sãos e limpos; 
Umidade de 2%, p.p.; Acondicionado 
em embalagem apropriada, com 15g 
cada; Deve constar informações  do 
fabricante e data de vencimento 
estampada na embalagem plástica 
original. 

LOWC
UCAR 

UN 60,00 0,71 42,60 

1 99 Gelatina diversos sabores, 
acondicionado em embalagem com 1Kg 
cada, composto de açúcar, sal, agente 
tamponante, acidulante, aroma natural 
de frutas e outros, corantes artificiais e 
outras substâncias permitidas. 
Embalagem plástica original do 
fabricante, deverá conter informações 
do fabricante e data de vencimento 
estampada.  

PONT
ALI 

UN 100,00 5,49 549,00 

1 100 Gelatina diversos sabores, 
acondicionado em embalagem com 85 
g cada, composto de açucar, sal, 
agente tamponante, acidulante, aroma 
natural de frutas e outros, corantes 
artificiais e outras substancias 
permitidas.Registro no Ministério da 
Agricultura, informações do fabricante e 
data de vencimento estampada na 
embalagem plástica original do 
fabricante.  

APTI UN 500,00 0,63 315,00 

1 101 Geléia de morando diet Ingredientes: 
polpa de morango, estabilizante 
pectina, edulcorantes naturais ( sorbitol 
e steviosídeo), edulcorantes artificiais ( 
ciclamato de sódio e sacarina sódica), 
conservante sorbato de potássio e 
acidulante ácido cítrico;Não contém 
glúten. Embalagem de 200 g.  

RITTE
R 

UN 40,00 6,50 260,00 

1 102 Granola sem glúten, sabor cacau e 
coco Ingredientes: flocos de milho, 
flocos de arroz, açúcar mascavo 
invertido, açúcar cristal invertido, cacau 
em pó, coco ralado, soja em grão, 
proteína de soja texturizada, gergelim 
torrado, açúcar mascavo, açúcar cristal, 
óleo de soja, fibra de soja, semente de 
linhaça, estabilizante polidextrose, 
corante natural de caramelo e 
antioxidante (BHT, BHA e ácido cítrico).  

VITÃO UN 60,00 2,71 162,60 

1 31 Biscoito doce tipo mini Maria  
Recheado;Sabor Baunilha; 
Com recheio de Chocolate; 
Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar 
invertido, cacau em pó, sal, leite 
desnatado em pó, estabilizante lecitina 
de soja, aromatizantes, fermentos 
químicos: bicarbonato de sódio e 
bicarbonato de amônio, aciducolantes: 
ácido cítrico e ácido lático. Contém 
glúten;Contém traços de ovos, 
Amendoim e Nozes; 
Embalagem de 120g com 4 pacotes de 
30 g cada.  

PARAT
I 

UN 1.000,00 0,85 850,00 

1 32 Biscoito doce tipo rosquinha sabor 
laranja Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 
fubá de milho enriquecido com ferro e 
ácido fólico, soro de leite em pó, açúcar 
invertido, sal, fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio e bicarbonato de 
amônio, estabilizante lecitina de soja, 
aromatizante, acidulante ácido lático; 
Contém glúten. Embalagem de 335 g.  

PARAT
I 

UN 8.200,00 2,09 17.138,00 

1 33 Biscoito doce tipo rosquinha sabor 
milho verde Ingredientes: Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, fubá de milho enriquecido 
com ferro e ácido fólico, soro de leite 
em pó, açúcar invertido, sal, fermentos 
químicos: bicarbonato de sódio e 
bicarbonato de amônio, estabilizante 
lecitina de soja, aromatizante, 
acidulante ácido lático;Contém glúten.  
Embalagem de 335 g.  

PARAT
I 

UN 8.150,00 2,07 16.870,50 

1 34 Biscoito mini cookie sabor Leite 
Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar 
invertido, sal, soro de leite, fermentos 
químicos: bicarbonato de sódio e 
bicarbonato de amônio, estabilizante 
lecitina de soja, aromatizante, 
acidulante ácido lático. 
Contém glúten;Contém traços de ovos, 
Amendoim e Nozes.  
Embalagem de 50 g.  

PARAT
I 

UN 3.300,00 0,76 2.508,00 

1 40 Biscoito salgado tipo Cracker Integral 
Ingredientes: Farinha de Trigo 
Fortificada com Ferro e Ácido Fólico, 
Gordura Vegetal, Farelo de Trigo, 
Amido, Extrato de Malte, Sal, Açúcar 
Invertido, Açúcar, Fermento Biológico, 
Fermento Químico Bicarbonato de 
Sódio, Estabilizante Lecitina de Soja e 
Acidulante Ácido Lácticoe Melhorador 
de Farinha Protease (INS 1101 i); 
Contém glúten. Embalagem com 420 g.  

ISABE
LA 

UN 700,00 2,70 1.890,00 

1 41 Biscoito salgado tipo Cream Cracker 
Ingredientes:Farinha de Trigo 
Fortificada com Ferro e Ácido Fólico, 
Gordura Vegetal, Sal, Extrato de malte, 
Açúcar Invertido, Amido, Fermento 
Biológico, Açúcar, Estabilizante Lecitina 
de Soja, Fermento Químico Bicarbonato 
de Sódio, Acidulante Ácido Láctico e 
Melhorador de Farinha Protease (INS 

DIANA UN 1.100,00 1,62 1.782,00 
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ácido fólico, gordura vegetal, açucar, 
glicose, sal, fermentos quimicos: 
bicabornato de amônio, bicarbonato de 
sódio , estabilizantes lecitina de soja, 
aromatizantes, 0% gordura trans.  
Contém glúten. Embalagem com 300 
gramas  

1 138 Mistura para bolo zero açúcar sabor 
chocolate Ingredientes: Farinha  de  
Trigo  Enriquecida  com  Ferro  e  
Ácido  Fólico; Soro  de  Leite  em  
Pó;  Amido  de  Milho;   
Polidextrose; Cacau em Pó Lecitinado;  
Fermento Químico em Pó; Sal;  
Edulcorantes Naturais  Sorbitol  e 
Glicosídeos  de  Steviol;  
Edulcorante  Artificiais  Ciclamato  de  
Sódio  e  Sacarina Sódica;   
Emulsificante;  Aroma  Idêntico  ao  
Natural  de Cacau com Baunilha;  
Antiumectante Fosfato Tricálcico.  
Embalagem de 300 g.  

LOWC
UCAR 

UN 50,00 5,14 257,00 

1 139 Nóz moscada em pó com 30 g cada APTI UN 100,00 2,83 283,00 
1 142 Pessêgo em calda Ingredientes: 

pêssegos em metades, sem caroço, 
água e açúcar;Não contém glúten; 
Embalado em lata limpa, isenta de 
ferrugem, não amassada, não estufada, 
resistente, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo; 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto; 
Com validade de  12 meses a partir da 
data de entrega. Peso do produto 
drenado: 450g.  

JOÃO  
E 
MARIA 

LT 1.100,00 3,37 3.707,00 

1 145 Pó para refresco já adoçado nas 
seguintes especificações mínimas: 
Preparado sólido;Sabores variados; 
Colorido e aromatizado artificialmente; 
Com vitamina C e polpa de fruta; 
Fermentado;Não acoólico; 
Não contém glúten;Caixas com 15 
envelopes de 45 gramas. 
Embalagem com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, dados 
de fabricação e prazo de validade. 

APTI CX 500,00 8,14 4.070,00 

1 146 Pó para refresco já adoçado nas 
seguintes especificações mínimas: 
Preparado sólido; 
Sabor acerola com laranja, pessego, 
abacaxi e uva;Sabor e cor natural; 
Rendimento para 10 litros de suco; 
Acondicionado em embalagem plástica 
atóxica;Colorido e aromatizado 
artificialmente;Não contem  glúten, 
gorduras totais, gorduras saturadas, 
gorduras trans e fibra alimentar; 
Não fermentado, não alcoólico. 
Registro no Ministério da Agricultura. 
Embalagem de 1 kg. 
Embalagem com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, dados 
de fabricação e prazo de validade 

PONT
ALI 

UN 500,00 4,19 2.095,00 

1 147 Preparado sólido para refresco sabor de 
limão, bebida dietética Ingredientes: 
maltodextrina, polpa de limão; 
Acidulante:  ácido cítrico, edulcorantes 

MAGR
O 

UN 50,00 0,72 36,00 

artificiais ciclamato de sódio (120 
mg/100 ml), aspartame (6,8 mg/100 ml) 
e sacarina sódica (1,6 mg/100 ml); 
Estabilizante: citrato de sódio, aroma 
idêntico ao natural de limão; 
Corantes: inorgânico dióxido de titânico, 
artificial tartrazina;Antiumectante: 
fosfato tricálcico, antioxidante: acido 
ascórbico Espessantes: 
carboximetilcelulose e goma xantana; 
Apresentação pó fino branco, sem 
adição de açúcar; Contém vitamina C; 
Rendimento  de 1 litro de refresco 
preparado por embalagem.  
Embalagem com 8 g. 

1 148 Preparado sólido para refresco sabor de 
uva, bebida dietética Ingredientes: 
maltodextrina, polpa de uva: 
Acidulante: ácido cítrico, edulcorantes 
artificiais ciclamato de sódio (120 
mg/100 ml), aspartame (7,2 mg/100 ml) 
e sacarina sódica (1,6 mg/100 ml); 
Estabilizante: citrato de sódio, aroma 
artificial de uva;Corantes: inorgânico 
dióxido de titânico, artificial azul 
brilhante FCF, vermelho ponceau 4R e 
amarelo tartrazina; Antiumectante: 
fosfato tricálcico; Antioxidante: acido 
ascórbico; Espessantes: 
carboximetilcelulose e goma xantana; 
Apresentação pó fino branco, sem 
adição de açúcar; Contém vitamina C; 
Rendimento mínimo de 1 litro de 
refresco preparado por embalagem.  
Embalagem com 8 g 

LOWC
UCAR 

UN 50,00 0,52 26,00 

1 149 Preparado sólido para refresco, sabor 
de abacaxi, bebida dietética 
Ingredientes: maltodextrina, polpa de 
abacaxi; Acidulante: ácido cítrico, 
edulcorantes artificiais ciclamato de 
sódio (120 mg/100 ml), aspartame (7,6 
mg/100 ml) e sacarina sódica (1,6 
mg/100 ml);Estabilizante: citrato de 
sódio, aroma idêntico ao natural de 
abacaxi;Corantes: inorgânico dióxido de 
titânico, artificiais amarelo tartrazina e 
amarelo crepúsculo; 
Antiumectante: fosfato tricálcico; 
Antioxidante: acido ascórbico; 
Espessantes: carboximetilcelulose e 
goma xantana; Apresentação pó fino 
branco, sem adição de açúcar; 
Contém vitamina C;Rendimento mínimo 
de 1 litro de refresco preparado por 
embalagem. Embalagem com 8 g. 

LOWC
UCAR 

UN 50,00 0,52 26,00 

1 150 Preparado sólido para refresco, sabor 
de laranja, bebida dietética 
Ingredientes: maltodextrina, polpa de 
laranja;Acidulante: ácido cítrico, 
edulcorantes artificiais, ciclamato de 
sódio (120 mg/100 ml), aspartame (7,2 
mg/100 ml) e sacarina sódica (1,6 
mg/100 ml);Estabilizante: citrato de 
sódio, aroma idêntico ao natural de 
laranja;Corantes: inorgânico dióxido de 
titânico, artificiais amarelo tartrazina e 
amarelo crepúsculo; 
Antiumectante: fosfato tricálcico; 
Antioxidante: acido ascórbico; 
Espessantes: carboximetilcelulose e 
goma xantana; Apresentação pó fino 

LOWC
UCAR 

UN 50,00 0,52 26,00 

soltos de consistência macia (não papa 
ou pegajosa);Livre de matéria terrosa, 
parasitas, larvas e detritos animais e 
vegetais; Validade de 12 meses à partir 
da data de entrega.Embalagem de 
celofane, transparente, atóxico, 
resistente; Embalagem de 500g.  

1 125 Macarrão de semola com ovos para 
sopa tipo parafuso, Ingredientes: farinha 
de trigo especial enriquecida com ferro 
e ácido fólico, ovos pasteurizados, 
corante naturais de urucum e cúrcuma; 
Umidade máxima de 13% por kg; 
Após cozimento cortes soltos de 
consistência macia (não papa ou 
pegajosa);Livre de matéria terrosa, 
parasitas, larvas e detritos animais e 
vegetais;Validade de 12 meses à partir 
da data de entrega.Embalagem de 
celofane, transparente, atóxico, 
resistente;Embalagem de 500g.  

DIANA UN 6.000,00 1,34 8.040,00 

1 126 Macarrão de semola com ovos para 
sopa tipo penne, Ingredientes: farinha 
de trigo especial enriquecida com ferro 
e ácido fólico, ovos pasteurizados, 
corante naturais de urucum e cúrcuma; 
Umidade máxima de 13% por kg; 
Após cozimento cortes soltos de 
consistência macia (não papa ou 
pegajosa);Livre de matéria terrosa, 
parasitas, larvas e detritos animais e 
vegetais;Validade de 12 meses à partir 
da data de entrega. 
Embalagem de celofane, transparente, 
atóxico, resistente; 
Embalagem de 500g.  

DIANA UN 600,00 1,34 804,00 

1 130 Macarrão de sêmola com ovos tipo 
espagueti Ingredientes, farinha de trigo 
especial enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovos pasteurizados, corante 
naturais de urucum e cúrcuma; 
Umidade máxima de 13% por kg, livre 
de matéria terrosa, parasitas, larvas e 
detritos animais e vegetais; 
Contém glúten;Embalagem de celofane, 
transparente, atóxico, resistente; 
Embalagem de 500g.  

DIANA UN 9.000,00 1,36 12.240,00 

1 133 Massa para lasanha  Farinha de Trigo 
Enriquecida com Ferro e Ácido Fólico 
(Vitamina B9), Água,  
Gordura Vegetal Hidrogenada, Sal, 
Açúcar, Conservador Sorbato de 
Potássio,Regulador de Acidez Ácido 
Láctico e Corante Beta-Caroteno. 
Peso Líquido: 500g.  

ISABE
LA 

UN 700,00 3,39 2.373,00 

1 136 Mini biscoito Doce sabor Chocolate  
Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar 
invertido, cacau em pó, sal, corante 
caramelo;Fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio, bicarbonato de 
amônio e fosfato monocálcico; 
Estabilizante lecitina de soja, 
aromatizante;Contém glúten; 
Pode conter traços de ovos, amendoim 
e nozes. Embalagem de 150 g com 6 
pacotinhos de 25 g.  

PARAT
I 

UN 600,00 2,10 1.260,00 

1 137 Mini biscoito salgado ingredientes : 
farinha de trigo fortificada com ferro e 

PARAT
I 

UN 200,00 3,19 638,00 

Embalagem com 250 g 
1 103 Grão de bico nas seguintes 

especificações mínimas: Constituído de 
grãos inteiros e sãos; 
Com umidade máxima de 15% por 
peso;Isento de sujidades, parasitas e 
larvas; Acondicionado em saco de 
polietileno translúcido 
Validade de 4 meses a contar da data 
da entrega; Registro no Ministério da 
Agricultura Informações do fabricante e 
data de vencimento estampadas na 
embalagem original de fábrica. 
Pacote com 500 gramas. 

AMAFI
L 

KG 200,00 3,60 720,00 

1 104 Ketchup Ingredientes: tomate, açúcar, 
vinagre, glicose, cebola, salsa, alho, 
espessantes carboximetilcelulose 
sódica, goma xantana, pectina, 
estabilizante cloreto de cálcio, 
conservador acido sórbico e 
aromatizantes;Não contém glúten.  
Embalagem com 400 g. 

LORE
NZ 

UN 600,00 1,65 990,00 

1 109 Leite em pó desnatado instantâneo 
Ingredientes: leite fluído desnatado e 
emulsificante lecitina de soja; 
Não contem glúten;Com teor de matéria 
gorda menor que 1,5%; 
Embalado em latas de flandres ou 
alumínio, isenta de ferrugem, não 
amassadas, não violados, resistentes; 
Deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, 
comprovação inspeção SIF/DIPOA; 
De acordo com a Portaria MA-369 de 
04/09/97 e suas posteriores alterações. 
Validade de 10 (dez) meses a partir da 
data de entrega.  Embalagem 300g. 

ITAMB
E 

UN 130,00 6,88 894,40 

1 119 Lentilha Seca, partida, safra nova, 
grupo II, tipo 1;Deve conter na 
embalagem identificação do produto, 
rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade;Validade de 6 
meses a contar da data da entrega. 
Acondicionada em embalagem plástica 
translucida de 500g 

PINDU
CA 

UN 500,00 2,65 1.325,00 

1 123 Macarrão de semola com ovos para 
sopa tipo boca de leão, Ingredientes: 
farinha de trigo especial enriquecida 
com ferro e ácido fólico, ovos 
pasteurizados, corante naturais de 
urucum e cúrcuma;Umidade máxima de 
13% por kg; Após cozimento cortes 
soltos de consistência macia (não papa 
ou pegajosa); Livre de matéria terrosa, 
parasitas, larvas e detritos animais e 
vegetais; Validade de 12 meses à partir 
da data de entrega. Embalagem de 
celofane, transparente, atóxico, 
resistente; 
Embalagem de 500g.  

ISABE
LA 

UN 600,00 2,05 1.230,00 

1 124 Macarrão de semola com ovos para 
sopa tipo borboleta, Ingredientes: 
farinha de trigo especial enriquecida 
com ferro e ácido fólico, ovos 
pasteurizados, corante naturais de 
urucum e cúrcuma;Umidade máxima de 
13% por kg;Após cozimento cortes 

ISABE
LA 

UN 600,00 2,05 1.230,00 
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1 160 Sagu de mandioca produto  obtido do 
amido da mandioca,  sendo 100% 
natural. Com várias possibilidades de 
sabores, podendo ser preparado com 
vinho, sucos de fruta ou leite.  
Embalagem com no mínimo 500g. 

PRATA UN 500,00 1,86 930,00 

1 162 Sardinha em óleo Sardinha ao próprio 
suco com óleo de soja e sal; 
Sardinha em conserva, preparada com 
pescado fresco, limpo, eviscerado, 
cozido;Imersa em óleo comestível; 
Acondicionado em recipiente de folha 
de flandres íntegro e sem amassos, 
resistente, vedado hermeticamente e 
limpo;A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação 
e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, 
quantidade do produto; 
Com 250g. de peso líquido drenado; 
Produto com validade de 6 meses a 
partir da data de entrega. 

RUBI LT 2.000,00 4,19 8.380,00 

1 167 Suco em pó, diet, diversos sabores.   
Composição: Maltodextrina, polpa de 
fruta desidratada, acidulante, ácido 
cítrico, antiumectante fosfato tricálcico, 
aromatizante aroma idêntico ao natural 
da fruta, corante inorgânico dióxido de 
titânio, edulcorante atificial aspartame, 
ciclamato de sódio, acesulfame de 
potássio e sacarina sódica, regulador 
de acidez, citrato de sódio, espessantes 
goma xantana e carboximetilcelulose, 
corantes artificiais.Envelopes com 10 g 
cada  

LOWC
UCAR 

UN 80,00 0,72 57,60 

1 168 Suco néctar de maracujá Ingredientes: 
água, suco concentrado de maracujá, 
açúcarAcidulante: ácido cítrico, aroma 
natural;Estabilizante: goma guar; 
Antioxidante: ácido ascórbico; 
Vitaminas A e D;Corantes naturais: 
cúrcuma e urucum. Não contém glúten.  
Embalagem tetra pak de 200 ml. 

PURIT
Y 

UN 2.150,00 0,70 1.505,00 

1 169 Suco néctar de pêssego,  Ingredientes: 
água, polpa de pêssego, açúcar; 
Acidulante: ácido cítrico, aroma natural; 
Estabilizante: goma guar; 
Antioxidante: ácido ascórbico; 
Vitaminas A e D. Não contém glúten.  
Embalagem tetra pak de 200 ml.  

PURIT
Y 

UN 3.150,00 0,70 2.205,00 

1 170 Suco néctar de uva Ingredientes: água, 
suco concentrado de uva, açúcar; 
Acidulante: ácido cítrico e ácido tatárico, 
aroma natural; Antioxidante: ácido 
ascórbico; Vitaminas A e D.  
Não contém glúten. Embalagem tetra 
pak de 200 ml.  

PURIT
Y 

UN 4.150,00 0,70 2.905,00 

 
TOTAL 

 
263.999,90 

NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS    CNPJ: 12.433.700/0001-59 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 1 Abacaxi em calda Ingredientes: abacaxi 

em rodelas (sem miolo), açúcar e ácido 
cítrico;Produto embalado em lata, 
isentos de ferrugem, não amassado, 
não estufado, resistente, não violada, 
que garanta a integridade do produto; 
Deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, 

MAES
TRIA 

LT 900,00 3,82 3.438,00 

informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto; 
Peso drenado: 400g 

1 8 Amendoim sem casca Grãos inteiros e 
maduros, sãos, perfeitos; 
Tamanho e coloração uniforme; 
Livre de parasitas e matéria terrosa; 
Grãos mofos e úmidos; Embalagem 
primária em saco de polietileno atóxico, 
resistente, termosselado; 
Embalagem de 500 g.  

AMAFI
L 

UN 2.400,00 2,85 6.840,00 

1 9 Amido de milho Embalado em papel 
impermeável, limpo, não violado, 
resistente e acondicionado em caixas 
de papelão resistentes, que garantam a 
integridade do produto;  A embalagem 
deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto; 
Deverá apresentar validade mínima de 
6 meses a partir da data de entrega. 
Embalagem de 500g. 

LIANA UN 1.100,00 1,35 1.485,00 

1 75 Cravo da india Constituídos por botões 
florais sãos, secos e limpos; 
Acondicionado em saco de polietileno, 
íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente;A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, número do 
lote data de fabricação, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega na unidade.  
Embalagem com 10g 

INCAS UN 700,00 0,70 490,00 

 
TOTAL 

 
12.253,00 

SCHEID E CASTRO LTDA         CNPJ: 05.912.015/0001-83 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 111 Leite em pó modificado destinado a 

lactantes até 06 meses de idade  Tipo 
NAN 1;Contendo leite de vaca 
desnatado (fonte protéica), lactose, 
amido, oleína de palma, soro de leite 
desmineralizado, óleo de canola, óleo 
de palmíste, óleo de milho, lecitina de 
soja, citrato de cálcio, vitamina C, citrato 
de potássio, taurina, sulfato ferroso, 
vitamina E, vitamina PP, sulfato de 
zinco, pantotenato de cálcio, vitamina A, 
sulfato de cobre, vitamina B6, vitamina 
B1, vitamina D3, vitamina B2, iodeto de 
potássio, ácido fólico, vitamina K1, 
biotina, vitamina B12, solúveis, em pó; 
Acondicionado em embalagem 
aluminizada, lacrada, fechada, com  
400g;Validade mínima de 10 meses a 
contar da data da entrega. 

NAN 1 
PRO 

LT 1.300,00 19,46 25.298,00 

1 112 Leite em pó modificado destinado as 
lactantes acima de 06 meses de idade, 
tipo NAN , contendo Leite de vaca 
desnatado (fonte protéica), 
maltodextrina, oleína de palma, 
sacarose, óleo de canola, óleo de 
palmiste, óleo de milho, lecitina de soja, 
vitamina C, taurina, sulfato ferroso, 
vitamina E, vitamina PP, sulfato de 
zinco, pantotenato de cálcio, vitamina A, 
sulfato de cobre, vitamina B6, vitamina 

NAN 2 
PRO 

LT 1.100,00 18,23 20.053,00 

B1, vitamina D3, vitamina B2, iodeto de 
potássio, ácido fólico, vitamina K, 
biotina, vitamina B12 solúveis, em pó; 
Acondicionado em embalagem 
aluminizada, lacrada, fechada, de 
400g.Validade mínima de 10 meses a 
contar da data da entrega.  

1 113 Leite em pó modificado para  lactantes 
ate 06 meses de idade Tipo Nestogeno; 
Contendo leite de vaca desnatado 
(fonte protéica), maltodextrina, oleína 
de palma, sacarose, óleo de canola, 
óleo de palmiste, óleo de milho, lecitina 
de soja, vitamina C, taurina, sulfato 
ferroso, vitamina e, vitamina PP, sulfato 
de zinco, pantotenato de cálcio, 
vitamina A, sulfato de cobre, vitamina 
B6, vitamina B1, vitamina D3, vitamina 
B2, iodeto de potássio, ácido fólico, 
vitamina K, biotina, vitamina B12, 
solúveis, em pó;Acondicionado em 
embalagem aluminizada, lacrada, 
fechada, com 400 g.   

NEST
OGEN
O 1 

LT 1.800,00 14,71 26.478,00 

1 114 Leite em pó modificado para lactantes 
acima de 06 meses de idade Tipo 
Nestogeno; 
Contendo leite de vaca desnatado 
(fonte protéica), maltodextrina, oleína 
de palma, sacarose, óleo de canola, 
óleo de palmiste, óleo de milho, lecitina 
de soja, vitamina C, taurina, sulfato 
ferroso, vitamina E, vitamina PP, sulfato 
de zinco, pantotenato de cálcio, 
vitamina A, sulfato de cobre, vitamina 
B6, vitamina B1, vitamina D3, vitamina 
B2, iodeto de potássio, ácido fólico, 
vitamina K, biotina, vitamina B12 
solúveis, em pó; 
Acondicionado em embalagem 
aluminizada, lacrada, fechada, com 
400g.  

NEST
OGEN
O 2 

LT 1.100,00 12,80 14.080,00 

1 115 Leite em pó para alimentação de 
lactantes, Tipo NAN 2 PRO Leite 
desnatado, concentrado,; 
Protéico de soro de leite; 
Oleina de palma;Óleo de palmiste; 
Óleo de canola;Óleo de milho; 
Sais minerais (citrato de calcio, sulfato 
ferroso, sulfato de zinco, sulfato de 
cobre, iodeto de potassio) 
Lecitina de soja vitaminas c; 
Niacina;Vitamina E; 
Pantotenato de cálcio; 
Vitamina A, B6, B1, D, B2; 
Ácido folico;Vitaminas K; 
Biotina;Vitamina B12; 
Óleo de peixe;Não contem glúten. 
Validade igual ou superior a 80% do 
prazo total de validade contado a partir 
da data de sua fabricação; 
Produto acondicionado em embalagem 
aluminizada, lacrada, fechada, de 400g. 

NAN 2 
PRO 

LT 300,00 19,20 5.760,00 

1 116 Leite em pó para alimentação de 
lactentes, Tipo NAN 1 PRO Leite em 
pó;Contém lactose concentrado; 
Protéico de soro de leite; 
Oleina de palma;Leite desnatado; 
Óleo de palmiste;Óleo de canola; 
Óleo de milho;Sais minerais (citrato de 
cálcio, cloreto de potássio, citrato de 
potássio, cloreto de magnésio, citrato 

NAN 1 
PRO 

LT 1.500,00 20,60 30.900,00 

branco, sem adição de açúcar; 
Contém vitamina C;Rendimento mínimo 
de 1 litro de refresco preparado por 
embalagem. Embalagem com 8 g. 

1 151 Preparo Sólido ara Refresco sabor Pêra  
Ingredientes: Maltodextrina, polpa de 
pêra desidratada (1%), acidulante ácido 
cítrico, antiumectante fosfato tricálcico, 
regulador de acidez citrato de sódio; 
Aromatizantes:aromas idênticos aos 
naturais e aroma artificial; 
Edulcorantes artificiais: aspartame 
(27,3mg/100ml), ciclamato de sódio 
(11,6mg/100ml), acesulfame de 
potássio (3,2mg/100ml) e sacarina 
sódica (1,2mg/100ml); Espessantes: 
goma xantana, carboximetilcelulose e 
goma arábica;Corante inorgânico 
dióxido de titânio e corantes artificiais 
amarelo, crepúsculo e tartrazina; 
Não contém Glúten;Bebida de baixa 
caloria sem adição de açúcar. 
Faz 1 Litro;Contém 1% de polpa 
desidratada; Embalagem 10 g. 

MAGR
O 

UN 100,00 0,75 75,00 

1 152 Preparo Sólido para Refresco Sabor de 
Morango Silvestre  De Baixa Caloria; 
Ingredientes: maltodextrina, polpa de 
morango desidratada (1%); 
Acidulante ácido cítrico; 
Regulador de acidez citrato de sódio; 
Aromatizantes: aroma idêntico ao 
natural e aroma artificial; 
Antiumectante fosfato tricálcico; 
Edulcorante artificiais aspartame 
(33,6mg/100ml), ciclamato de sódio 
(12,5mg/100ml), acesulfame de 
potássio (1,6mg/100ml) e sacarina 
sódica (1,3mg/ 100ml); 
Corante caramelo IV;Espessantes 
goma xantana e carboximetilcelulose e 
goma arábica;Corante inorgânico 
dióxido de titânio e corantes artificiais 
vermelho 40 e Bordeaux; 
Não contém Glúten;Bebida de baixa 
caloria sem adição de açúcar; 
Faz 1 Litro;Contém 1% de Polpa 
Desidratada;Embalagem de 10 g. 

MAGR
O 

UN 100,00 0,75 75,00 

1 153 Pudim diet Pó para pudim diet para 
dietas de ingestão controlada de 
açúcar; Diversos sabores; 
Ingredientes: Amido, edulcorante 
artificial aspartame, aromatizante e 
espessante gomas carragena e jataí, 
corantes artificiais. Embalagem com 25 
g cada 

LOWC
UCCA
R 

UN 60,00 0,92 55,20 

1 154 Queijo tipo parmesão  Ralado e 
conservador ácido sórbico; 
Não contém glúten; Isento de bolor e/ou 
mau aspecto de conservação; 
Conservado em embalagem plástica 
atóxica, resistente, hermeticamente 
fechado; A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação 
e procedência, número do lote, data de 
fabricação, quantidade do produto; 
Deverá apresentar validade de 6 meses 
a partir da data de entrega; 
Com registro no ministério da 
agricultura, SIF/DIPOA. 
Embalagem de 50g. 

SELEC
TE 

UN 700,00 0,94 658,00 
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50g  
1 63 Cereal de milho ingredientes: milho, 

açúcar, sal, extrato de malte, ácido 
ascórbico, niacinamida, ferro, óxido de 
zinco e vitaminas. Embalagem de 1 kg.  

ALCA 
FOOD
S 

UN 2.200,00 4,74 10.428,00 

1 64 Cereal de milho sabor chocolate, tipo 
bolinha Ingredientes: milho, açúcar, 
óleo de coco, cacau, extrato de malte, 
ácido ascórbico, niacinamida, ferro, 
óxido de zinco e vitaminas, aroma 
artificial de baunilha, corantes e 
aromatizantes artificiais. Embalagem de 
1 kg.  

ALCA 
FOOD
S 

UN 1.500,00 5,30 7.950,00 

1 91 Farinha láctea  Alimento a base de 
farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas e minerais, sal e 
aromatizante; Acondicionado em 
recipiente de folha de flandres, íntegro, 
resistente, vedado hermeticamente e 
limpo; A embalagem deverá conter 
externamente, os dados de 
identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do 
produto, número de registro; 
Deverá apresentar validade mínima de 
10 meses a partir da data de entrega. 
Caixas de 300g. 

NESTL
É 

UN 450,00 5,99 2.695,50 

1 95 Fermento em pó quimico Ingredientes: 
amido de milho ou fécula de mandioca, 
fosfato monocalcico, bicarbonato de 
sódio, carbonato de cálcio; 
Não contém glúten; 
Produto entregue em embalagem 
lacrada;Embalagem com 100 g de peso 
liquido  

ITAIQU
ARA 

UN 1.100,00 1,00 1.100,00 

1 134 Milho para pipoca tipo 1 Safra nova; 
Acondicionado em embalagem de 500g, 
contendo as características do produto. 

ELDO
RADO 

UN 1.600,00 1,17 1.872,00 

1 144 Pó para preparo de pudim nas 
seguintes especificações mínimas: 
Sabor morango;Contendo os 
ingredientes básicos: açúcar cristal, 
amido de milho, sal aromatizante 
(aroma artificial de morango) e corante 
(artificial de morango); 
Produto para preparo com cor, odor e 
sabor correspondente; 
Produto desidratado necessitando 
somente da adição de água para o seu 
preparo;Sem gordura transgênica; 
Isento de material terroso, parasitas, 
fermentações e detritos estranhos 
animais e vegetais;Embalagem com 
dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, dados de 
fabricação e prazo de validade 
Embalagem: caixa de 85 g. 

APTI CX 500,00 0,76 380,00 

1 156 Refrigerante sabor cola composto de 
extrato de cola, água gaseificada, 
sacarina, sendo permitido extratos 
vegetais, cafeína, corante caramelo, 
isento de corantes artificiais. 
Com validade mínima de 2 meses. 
Livre de sujidades, parasitas e larvas; 
Acondicionado em garrafa pet com 
tampa de rosca, embalagem plástica 
contendo 2 litros, e suas condições 
deverão estar de acordo com a 

CINI UN 500,00 2,77 1.385,00 

nta-61(decreto 12486,de 20/10/78).  
1 157 Refrigerante sabor guaraná composto 

de extrato de vegetal de guaraná, 
aroma natural, água gaseificada, 
açúcar, acidulante, ácido cítrico, 
conservadores, sorbato de potássio e 
benzoato de sódio, corante caramelo 
tipo IV.Com validade mínima de 2 
meses.Livre de sujidades, parasitas e 
larvas;Acondicionado em garrafa pet 
com tampa de rosca, embalagem 
plástica contendo 2 litros, e suas 
condições deverão estar de acordo com 
a nta-61(decreto 12486,de 20/10/78).  

CINI UN 600,00 2,77 1.662,00 

1 158 Refrigerante sabor laranja composto de 
água gasificada, açúcar, suco natural 
de laranja, aroma artificial, acidulante, 
conservador, estabilizantes, corante 
artificial.Com validade mínima de 2 
meses.Livre de sujidades, parasitas e 
larvas;Acondicionado em garrafa pet 
com tampa de rosca, embalagem 
plástica contendo 2 litros, e suas 
condições deverão estar de acordo com 
a nta-61(decreto 12486,de 20/10/78).  

CINI UN 500,00 2,77 1.385,00 

1 159 Refrigerante sabor limão composto de 
água gasificada, açúcar, suco natural 
de limão, aroma artificial, acidulante, 
conservador, estabilizantes, corante 
artificial.Com validade mínima de 2 
meses.Livre de sujidades, parasitas e 
larvas;Acondicionado em garrafa pet 
com tampa de rosca, embalagem 
plástica contendo 2 litros, e suas 
condições deverão estar de acordo com 
a nta-61(decreto 12486,de 20/10/78).  

CINI UN 500,00 2,77 1.385,00 

1 176 Tempero pronto, sem pimenta 
Completo;Livre de fragmentos e corpos 
estranhos;Com especificação dos 
ingredientes, informações do fabricante 
e data de vencimento estampada na 
embalagem. Acondicionado em 
embalagem original de fábrica com  1,0 
kg. 

SS UN 1.600,00 1,89 3.024,00 

 
TOTAL 

 
44.558,50 

 
 

ITENS FRUSTRADOS: 20, 38, 72, 117, 132, 163, 164, 165 e 166. 
ITENS DESERTOS: 15, 56, 78, 121 e 122. 

                                         
                       

V A L O R   T O T A L :   R$ 1.117.437,50 
  
 
E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à 
Administração Pública. 
 

 
Telêmaco Borba, 27 de maio de 2013. 

 
                                              Luiz Carlos Gibson 

Prefeito  

de sódio); 
Não contem glúten.Validade igual ou 
superior a 80% do prazo total de 
validade contado a partir da data de sua 
fabricação;Produto acondicionado em 
embalagem aluminizada, lacrada, 
fechada, de 400g. 

 
TOTAL 

 
122.569,00 

ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA           CNPJ: 10.212.388/0001-48 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 25 Biscoito doce de polvilho Ingredientes: 

farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar invertido, açúcar 
cristal, gordura vegetal hidrogenada, 
amido de milho, fubá enriquecidoo com 
ferro e ácido fólico, sal,  fermentos 
químicos, estabilizante, aromatizante.  
Embalagem de 300 g.  

TOP 
DAY 

UN 2.450,00 2,28 5.586,00 

1 28 Biscoito doce tipo Amanteigado de coco 
Ingredientes: Farinha de Trigo 
Fortificada com Ferro e Ácido Fólico, 
Açúcar, Gordura Vegetal, Açúcar 
Invertido, Creme de Milho, Sal, 
Estabilizante Lecitina de Soja, 
Fermentos Químicos (Bicarbonato de 
Amônio e Bicarbonato de Sódio), 
Acidulante Ácido Láctico e 
Aromatizante.Contém glúten.  
Embalagem de 330 g.  

RENAT
A 

UN 700,00 2,07 1.449,00 

1 35 Biscoito Mini Wafer sabor Chocolate e 
Baunilha Ingredientes: açúcar, farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, cacau em pó, leite desnatado em 
pó, fibra de trigo, amido, óleo de soja, 
sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermento químico: bicarbonato de sódio, 
aromatizante. Contém glúten; 
Pode conter traços de ovos, amendoim 
e nozea.  
Embalagem de 30 g.  

BAUD
UCCO 

UN 1.300,00 0,48 624,00 

1 39 Biscoito salgado cracker com gergelim 
Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), Gordura vegetal 
hidrogenada, Gergelim, Sal, Açúcar 
invertido, Extrato de malte, Fermento 
químico bicarbonato de sódio, 
Estabilizante lecitina de soja, 
Melhorador de farinha (protease e 
metabissulfito de sódio). 
Contém glúten; 
Pode conter traços de leite.  
Embalagem de 400 g.  

ISABE
LA 

UN 1.300,00 2,61 3.393,00 

1 60 Canela em pó nas seguintes 
especificações mínimas: Canela 
proveniente de cascas sãs, limpas e 
secas, em forma de pó fino; 
Acondicionado em saco de polietileno, 
íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo; 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação 
e procedência, número do lote data de 
fabricação, data de validade, 
quantidade do produto;O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.Embalagem com 

SS UN 200,00 1,20 240,00 

D E C R E T O N.º 2 0 0 8 0
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA Especial por quinquênio de exercício, a servidora VILMA 

RODRIGUES DOS ANJOS, matrícula n.º 6.989, servidora ocupante do cargo do quadro 
de provimento efetivo denominado PROFESSOR, lotada na Escola Municipal Dom Bosco, 
na Divisão de Administração do Ensino, na Secretaria Municipal de Educação, no período 
de 17 de junho de 2013 a 17 de setembro de 2013, de acordo com o que dispõe o Capítulo 
IV, Seção XIII, Artigo 149 a 151, da Lei Municipal 1883/12, conforme consta nos Autos de 
Processo Administrativo N.º 8382/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 21 de junho 

de 2013.

D E C R E T O N.º 2 0 0 7 9
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA Especial por quinquênio de exercício, a servidora 

ROSEMERY MARCONDES PUKANSKI, matrícula n.º 7.392, servidora ocupante do cargo 
do quadro de provimento efetivo denominado ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, lotada no 
Gabinete do Prefeito, no período de 01 de agosto de 2013 a 01 de novembro de 2013, 
de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção XIII, Artigo 149 a 151, da Lei Municipal 
1883/12, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 8603/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 21 de junho 

de 2013.

D E C R E T O N.º 2 0 0 7 8
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA Especial por quinquênio de exercício, a servidora TEREZA 

KRUPEK MARQUES, matrícula n.º 7.633, servidora ocupante do cargo do quadro de 
provimento efetivo denominado AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - F, lotada na Escola 
Municipal 31 de Março, na Divisão de Administração do Ensino, na Secretaria Municipal de 
Educação, no período de 06 de junho de 2013 a 06 de setembro de 2013, de acordo com o 
que dispõe o Capítulo IV, Seção XIII, Artigo 149 a 151, da Lei Municipal 1883/12, conforme 
consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 9229/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 20 de junho 

de 2013.

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal
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TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTOS 166.000,00 

 
FONTE 511 – RECURSO TAXAS PRESTAÇÃO DE  

SERVIÇOS – EXERCÍCIO CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

08.00 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos   

08.007 Divisão de Serviços Públicos   

15.452.1503.2049 
Manutenção da Divisão de Serviços 
Públicos   

3141 - 3190.13.00 Obrigações Patronais 511 10.000,00 

3151 - 3190.16.00 
Outras Despesas Variáveis - Pessoal 
Civil 511 70.000,00 

3171 - 3191.13.00 Obrigações Patronais 511 80.000,00 
3181 - 3191.92.00 Despesas de Exercícios anteriores 511 35.000,00 
    

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTOS 195.000,00 
 

FONTE 303 – RECURSO SAÚDE RECEITAS VINCULADAS  
(EC 29/00-15%) – EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 
12.00 Secretaria Municipal de Saúde   
12.001 Fundo Municipal de Saúde   

10.301.1001.2109 
Manutenção da Estratégia Saúde da 
Família   

5961 - 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 303 20.000,00 

5990 - 3191.13.00 Obrigações Patronais 303 10.000,00 
    

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTOS 30.000,00 
 

TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES 391.000,00 
 
Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso 
o Cancelamento Total/Parcial das Fontes de Recurso n° 000, 511 e 303 no valor 
de R$ 391.000,00 (trezentos e noventa e um mil reais), conforme demonstrativo 
abaixo: 
 

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

02.00 Secretaria Geral do Gabinete   

02.001 
Gabinete da Secretaria Geral do 
Gabinete   

04.122.0401.2103 Manutenção do Gabinete SGG   
340 - 3191.13.00 Obrigações Patronais 000 40.000,00 
    

08.00 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos   

08.007 Divisão de Serviços Públicos   

15.452.1503.2049 
Manutenção da Divisão de Serviços 
Públicos   

  

3160 - 3190.34.00 
Outras Despesas Pessoal Decorrentes 
Contratos Terceirização 000 20.000,00 

3170 - 3191.13.00 Obrigações Patronais  30.000,00 
    

09.00 
Secretaria Municipal de Trabalho e 
Indústria Convencional   

09.001 Gabinete do Secretário - SMTIC   

22.661.2201.2053 
Manutenção do Gabinete do 
Secretário – SMTIC   

3290 - 3190.13.00 Obrigações Patronais 000 7.000,00 
    

10.00 
Secretaria Municipal de Esportes, 
Cultura e Recreação   

10.004 Divisão Cultural   
13.392.1301.2072 Manutenção da Divisão Cultural   
4140 - 3191.13.00 Obrigações Patronais 000 9.000,00 
    

13.00 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social   

13.003 Divisão de Proteção Social Especial   

08.244.0803.2129 
Manutenção Despesas de Pessoal 
Funcionamento CREAS   

7120 - 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 000 60.000,00 

    
TOTAL DE CANCELAMENTOS 166.000,00 

 
FONTE 511 – RECURSO TAXAS PRESTAÇÃO  

DE SERVIÇOS – EXERCÍCIO CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

08.00 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos   

08.007 Divisão de Serviços Públicos   
15.452.1503.2048 Serviços de Limpeza Pública   

3080 - 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 511 141.000,00 

    

08.00 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos   

08.007 Divisão de Serviços Públicos   

15.452.1503.2049 
Manutenção da Divisão de Serviços 
Públicos   

3130 - 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 511 54.000,00 

    
TOTAL DE CANCELAMENTOS 195.000,00 

 
FONTE 303 – RECURSO SAÚDE RECEITAS VINCULADAS  

(EC 29/00-15%) – EXERCÍCIO CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

12.00 Secretaria Municipal de Saúde   

  

12.001 Fundo Municipal de Saúde   

10.301.1001.2110 
Manutenção Atividades do PAM e 
Clinica da Mulher   

6000 - 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 303 30.000,00 

    
TOTAL DE CANCELAMENTOS 30.000,00 

 
TOTAL GERAL DE CANCELAMENTOS 391.000,00 

 
Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2013; 

mediante autorizações inseridas no Art. 5º e incisos da Lei Municipal nº. 1760/2009 
– PPA 2010/2013 e Art. 45º da Lei Municipal nº. 1918/2012 – LDO 2013; ficam 
alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes 
nestas referidas leis. 

 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
                    
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de 

junho de 2013. 
 

  

D E C R E T O Nº  2 0 0 8 3 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando 

das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 4º, Inciso I, alínea “a” da Lei 
Municipal nº 1979 de 17/01/2013, na forma prevista pelo inciso III do parágrafo 1º 
do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964. 

 
 
R E S O L V E 
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL 

SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2013, do Município de Telêmaco Borba, no 
valor de R$ 391.000,00 (trezentos e noventa e um mil reais), para reforço das 
dotações orçamentárias abaixo especificadas, mediante recursos conforme 
demonstrativo abaixo: 

 
FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 
02.00 Secretaria Geral do Gabinete   

02.001 
Gabinete da Secretaria Geral do 
Gabinete   

04.122.0401.2103 Manutenção do Gabinete SGG   

330 - 3190.16.00 
Outras Despesas Variáveis - Pessoal 
Civil 000 40.000,00 

    

08.00 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos   

08.007 Divisão de Serviços Públicos   

15.452.1503.2049 
Manutenção da Divisão de Serviços 
Públicos   

3120 - 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 000 50.000,00 

    

09.00 
Secretaria Municipal de Trabalho e 
Indústria Convencional   

09.001 Gabinete do Secretário - SMTIC   

22.661.2201.2053 
Manutenção do Gabinete do 
Secretário – SMTIC   

3300 - 3191.13.00 Obrigações Patronais 000 7.000,00 
    

10.00 
Secretaria Municipal de Esportes, 
Cultura e Recreação   

10.004 Divisão Cultural   
13.392.1301.2072 Manutenção da Divisão Cultural   
4120 - 3190.13.00 Obrigações Patronais 000 9.000,00 
    

13.00 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social   

13.003 Divisão de Proteção Social Especial   

08.243.0803.6128 
Manutenção da Divisão de Proteção 
Social Especial   

7040 - 3190.16.00 
Outras Despesas Variáveis - Pessoal 
Civil 000 60.000,00 

D E C R E T O N.º 2 0 0 7 7

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER LICENÇA Especial por quinquênio de exercício, a servidora FÁTIMA 

DE JESUS GUIMARÃES, matrícula n.º 8.787, servidora ocupante do cargo do quadro de 

provimento efetivo denominado PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL, lotadano CMEI – 

Monteiro Lobato, na Secretaria Municipal de Educação, no período de 17 de junho de 2013 

a 17 de setembro de 2013, de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção XIII, Artigo 149 

a 151, da Lei Municipal 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 

5753/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 20 de junho 

de 2013.

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

                 Benedito Alves Júnior                                    Luiz Carlos Gibson
         Secretário Municipal de Finanças                                    Prefeito Municipal
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D E C R E T O Nº  2 0 0 9 3 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando 

das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 4º, Inciso I, alínea “a” da Lei 
Municipal nº 1979 de 17/01/2013, na forma prevista pelo inciso III do parágrafo 1º 
do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964. 

 
R E S O L V E 
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL 

SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2013, do Município de Telêmaco Borba, no 
valor de R$ 193.200,00 (Cento e noventa e três mil e duzentos reais), mediante 
recursos e dotações orçamentárias conforme demonstrativo abaixo: 

 
FONTE 745 – RECURSO CV SICONV 767518/2011-RETROESCAVADEIRA - 

EXERCICIO CORRENTE 
DESCRIÇÃO RECURSO VALOR 

08.00 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos   

08.005 Divisão de Pavimentação e Máquinas   

15.451.1502.1007 
Aquisição de Veículos Pesados, 
Maquinas e Equipam. Rodoviários   

2832 - 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 745 193.200,00 
    

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 193.200,00 
 

TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES 193.200,00 
 
Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º é indicado como recurso 

o Excesso de Arrecadação da Fonte de Recurso n° 745 no valor de R$ 193.200,00 
(Cento e noventa e três mil e duzentos reais). 

 
Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2013; 

mediante autorizações inseridas no Art. 5º e incisos da Lei Municipal nº. 1760/2009 
– PPA 2010/2013 e Art. 45º da Lei Municipal nº. 1918/2012 – LDO 2013; ficam 
alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes 
nestas referidas leis. 

 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 25 de 

junho de 2013. 
 
 
 
 

                 Benedito Alves Júnior                                    Luiz Carlos Gibson
         Secretário Municipal de Finanças                                    Prefeito Municipal

D E C R E T O N.º 2 0 0 8 9
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o disposto na Portaria MMA n° 185 de 14 de Junho de 2012, 
do Ministério do Meio Ambiente com base no Decreto n° 6.101, de 26 de Abril de 2007, e no 
Art. 2° do decreto de 5 de junho de 2003,

R E S O L V E
Art. 1º Fica convocada a Etapa Preparatória Municipal da IV Conferência Nacional do 

Meio Ambiente – Etapa Municipal, a ser realizada na data de 17 de Julho de 2013, sob a 
coordenação da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano,Habitação e Meio Ambiente 
através do servidor José Carlos Santos.

Art. 2º A Etapa Preparatória Municipal da IV Conferência Nacional do Meio Ambiente – 
Etapa Municipal terá como objetivo contribuir para a implementação da Politica Nacional de 
Resíduos Sólidos, com foco em:

I – Produção e Consumo Sustentáveis;
II – Redução dos Impactos Ambientais;
III – Geração de emprego, trabalho e renda;
IV - Educação Ambiental.
Art. 3º A Etapa Preparatória Municipal da IV Conferência Nacional do Meio Ambiente 

será presidida pelo Prefeito Municipal Luiz Carlos Gibson e no seu impedimento, pelo 
Coordenador da Conferência.

Art. 4º O Coordenador da Conferência expedirá resolução, definindo e aprovando o 
Regimento da Etapa Municipal elaborado pelas entidades componentes da Comissão 
Preparatória Municipal.

Parágrafo Único: O regimento disporá sobre a organização e funcionamento da Etapa 
Preparatória Municipal da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, inclusive sobre o 
processo democrático de escolha dos seus delegados, devendo conter data, local e pauta.

Art. 5º As despesas com a realização da Etapa Preparatória Municipal da 4ª Conferência 
Nacional do Meio Ambiente – Etapa Municipal, correrão por conta de recursos orçamentários 
do próprio Município.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 25 de junho 

de 2013.

D E C R E T O N.º 2 0 0 9 2
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º PRORROGAR LICENÇA do servidor ANA PAULA COSTA, matrícula n.º 6.966, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Professor, lotada na Escola Municipal 

Perpétuo Socorro, da Divisão de Administração de Ensino, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 20 de maio de 2013 para tratamento de saúde (Auxilio Doença), de acordo com 
o que dispõe o Capítulo IV, Seção I, Artigo126, da Lei Municipal N.º 1.883/2012, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 8399/2013.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão 
de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial. 

Parágrafo Único - A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 25 de junho de 2013.

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

Pregão  Eletrônico N.º 033/2013 
PROTOCOLO Nº 6542/2013 

 
O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o 
contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão 
constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados 
pelo Decreto nº 19714 de 28/01/2013,  julgou vencedora a Empresa:  

   
 Fornecedor:    
CLEONICE CONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO     CNPJ: 04.911.354/0001- 49 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 

1 1 Tampão em ferro fundido nas 
seguintes especificações 
mínimas: Nodular; 
Articulado ;Formato redondo; 
Peso suportado 30 toneladas; 
Diâmetro da base 670 mm; 
Diâmetro da tampa 560 mm; 
Passagem livre 530 mm; 
Altura do conjunto não superior a 
90 mm; Tampa articulada 
removível; 
Tampa com bloqueio anti 
retorno;Com anel de polietileno 
para apoio da tampa sobre o 
anel; 
Tampão pintado na cor preta; 
Sem logotipo do cliente.  
O produto deve atender as 
especificações da NBR 
10160/05. 

VOIGT 
CL600MM 

UN 70,00 296,00 20.720,00 

 
TOTAL 

 
20.720,00 

                                                             

V A L O R   T O T A L :   20.720,00 
  
E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à 
Administração Pública. 
 

Telêmaco Borba, 10 de junho de 2013. 
 

Luiz Carlos Gibson 
Prefeito  

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 
Pregão  Presencial N.º 034/2013 

PROTOCOLO Nº 6791/2013 
 

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o 
contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão 
constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados 
pelo  Decreto nº 19714 de 28/01/2013,  julgou vencedora a Empresa:  
   
 Fornecedor:    
MAQFORT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA     CNPJ: 09.634.173/0001-36 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 1 Roçadeira manual nas seguintes 

especificações mínimas: A 
gasolina;Fabricação nacional; 
Capacidade do tanque de combustível 
de 950 ml;Tanque com proteção 
metálica;Rotação máxima motor entre 
10400 a 12300 RPM; 
Motor com potência de 1,5 Kw; 
Cilindradas: 41 cm³;Nível de ruído 
máximo de 102 dB(A); 
Aceitar como ferramenta de corte: 
lâmina metálica e fio de nylon; 
Com protetor de corte; 
Guidão com formato assimétrico para 
melhor posição de corte;  
Cinturão duplo e protetor acolchoado 
sobre o tubo;Com cinto de suporte; 
Ajuste de cabo sem necessidade de 
ferramenta;Cabo multifuncional;Com 
sistema anti-vibratório;Peso em 
equipamento de corte 7,6 Kg; 
Com assistência técnica.  

HUSQVA
RNA 
143RII 

UN 5,00 2.025,00 10.125,00 

 
TOTAL 

 
10.125,00 

 
 
V A L O R T O T A L :  R$  10.125,00 
 
 
E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à 
Administração Pública. 
 
 

Telêmaco Borba, 07 de junho de 2013. 
 
 
                                              Luiz Carlos Gibson 

Prefeito  


