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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2022

OBJETO: Aquisição de alimentação escolar - Recurso FNDE - para o ano letivo de
2022, atendendo educação infantil, ensino fundamental e educação especial do
Município de Planalto -PR, a classificação ficou a seguinte:

A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço Valor do item Situação

ARROZ INTEGRAL características

técnicas: classe: longo, fino, tipo I
integral. O produto não deve
apresentar mofo e substâncias
nocivas. Embalagem: deve estar
intacta, acondicionada em pacotes
de 1 kg, em polietileno, transparente,
atóxico. Prazo de validade mínimo 6

meses a contar a partir da data de
entrega.

646,50 Classificado

11 BISCOITO SALGADO INTEGRAL -

produto de primeira qualidade Os
biscoitos deverão ser fabricados a

partir de matérias primas sãs e
limpas. Devem apresentar cor, odor
e sabor próprios. Umidade máxima
de 14%. Composto por farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, farinha de trigo integral,
gordura vegetal, açúcar, açúcar
invertido, sal, fermentes químicos,
melhorador de farinha e

emulsificante. Biscoito integral
salgado. Produzido, embalado e
entregue em conformidade com a
legislação sanitária vigente.
Embalagem 360 a 400g. Validade
mínima de 6 meses a contar da data

de entrega.

4.046,00 Classificado

13 CANJICA DE MILHO - branca, tipo
01, despeliculada. Produto
proveniente de grãos sadios de
milho e em bom estado de

conservação, não danificados por
insetos ou fungos. Rotulagem de
acordo com a legislação vigente,
validade mínima de 06 (seis) meses.
O fornecedor deverá apresentar
certificado de classificação por lote
em cada entrega do produto em
cumprimento á lei n°9,972, de

1.948,00 Classificado
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25/05/2000. Embalada em pacote
plástico transparente, resistente, não
violado, capacidade de 500g.

24 FARINHA DE MILHO TIPO BIJU,

enriquecida com ferro e ácido fóiico
(vitamina B9), fabricada a partir de
matérias-primas sãs e limpas.
Produto obtido pela ligeira torração
do milho, desgerminado ou não, livre
de matéria terrosa, parasitos, larvas
ou detritos animais e vegetais. Não
podendo estar fermentado, rançoso
e ter no máximo 14% p/p de
umidade. Embalagem íntegra,
pacote de polietileno atóxico,
resistente, contendo peso liquido de
01 kg cada. Prazo de validade no
mínimo de 06 meses no momento da

entrega. Com registro no órgão
competente.

568,00 Classificado

26 FEIJÃO CARIOCA Tipo 1, novo Com
as seguintes características;
constituídos de grãos inteiros e sãos,
isento de material terroso, sujidades
e mistura de outras variedades e

espécies. Acondicionado em
embalagem plástica atóxica,
capacidade de 1 kg. Validade
mínima de 06 meses contados a

partir do recebimento do produto;
demais condições de acordo com as
normas de saúde/sanitárias vigentes
(ANVISA, SIFe outras).

2.576,00 Classificado

ATACADO NIPREÇO LTDA

Lote Item Nome do produto/serviço Valor do item Situação

ABACAXI IN NATURA de tamanho

médio, limpo de primeira, firmes e
íntegros; acondicionado de forma a
evitar danos físicos, deve estar ileso,
sem rupturas e ou pancadas na
casca, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo; isento
de sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica;
livre de resíduos de fertilizantes.

1.695,00 Classificado

ABOBORA CABOTIA com casca de 1.179,50 Classificado
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V qualidade de tamanho médio, in
natura, apresentando grau de
maturidade apropriado para
consumo. Com ausência de

sujidades, parasitas ou larvas.

ABOBRINHA VERDE com casca

Lisa e brilhante firme, não pode
estar murcha, nem melando, fresca,
limpa, coloração uniforme; aroma,
cor e sabor típicos da espécie,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo; isento
de sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica;
livre de resíduos de fertilizantes.

1.382,50 Classificado

BANANA CATURRA. Tipo extra,
verdosa, em pencas fruto médio,
limpo, íntegro, firme e sem manchas;
acondicionado de forma a evitar

danos físicos, mecânicos ou

biológicos; apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo; isento
de sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica;
livre de resíduos de fertilizantes.

26.040,00 Classificado

BATATA TIPO INGLESA, lisa e
lavada de primeira qualidade
tamanho e coloração uniforme,
fresca, compacta e firme, sem lesões
de rachaduras e cortes, sem danos

físicos oriundos de manuseio e

transporte, devendo ser bem
desenvolvida, de colheita recente.
Apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo; isento
de sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos aderidos à

7.830,00 Classificado
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superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica;
livre de resíduos de fertilizante

10 BETERRABA tamanho médio,
produtos limpos, de boa qualidade
sem defeitos, suficientemente

desenvolvidos com aspecto, aroma e
sabor típicos da variedade e
uniformidade no tamanho e na cor.
Não serão permitidas rachaduras,
perfurações e cortes. Isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas
e corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica;
livre de resíduos de fertilizantes.

1.796,00 Classificado

18 MELANCIA De primeira devendo
apresentar polpas intactas e firmes,
livres de residuo de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem
danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte.

1.100,00 Classificado

20 CEBOLA DE CABEÇA IN NATURA,
de primeira qualidade, branca a
granel bulbo de tamanho médio;
irmes, com coloração e tamanho
uniformes tipicos da variedade, com
casca lisa, sem brotos, rachaduras
ou cortes na casca, manchas,
machucaduras ou outros defeitos

que possam alterar sua aparência e
qualidade; isentos de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca; livre da
maior parte possível de terra
aderente à casca e de resíduo de

'ertilizante, isenta de umidade
externa anormal; com características
ntegras e de primeira qualidade.
Demais condições de acordo com as
normas de saúde/sanitárias vigentes
ANVISA. SIF, INMETRO e outras).

6.330,00 Classificado

21 CENOURA MÉDIA in natura,
:amanho e coloração uniformes
isentam de enfermidades, material
erroso e umidade externa anormal,
sem danos físicos e mecânicos

oriundos do manuseio e transporte.
Características; Produto

selecionado, consistente ao toque e

5.684,00 Classificado
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isento de partes amassadas ou
batidas. Isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica;
livre de resíduos de fertilizantes.

22 COXA E SOBRECOXA DE

FRANGO SEM DORSO devem ser

provenientes de estabelecimento
cadastrado junto ao serviço oficial
competente (SIM, SISBI, SIP ou
SIF), ou ainda, por estabelecimentos
que apenas repasse o produto já
pronto, embalado com selo de
inspeção e validade mínima de 6
meses. O transporte deve ser feito
em veiculo fechado, em caixas

térmicas, bem refrigerados, capaz de
manter o produto integro, livre de
contaminação e oscilação de
temperatura. Entrega parcelada
conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Educação.

74.290,00 Classificado

25 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,

embalagem de 5 kg, fina, de 1®
qualidade isento de mofo, livre de
parasitas e substâncias nocivas,
odores estranhos, não deverá

apresentar resíduos, bolor ou cheiro
não característico. Embalagem deve
estar intacta, prazo mínimo de
validade de 03 meses a partir da
data da entrega.

2.328,00 Classificado

27 FEIJÃO PRETO Tipo 1, isento de
matéria terrosa parasita, detritos
animais e vegetais, pedaços de
grãos ardidos, brotados, chochos,
imaturos, manchados, chuvados,

mofados, carunchados e

descoloridos que prejudiquem sua
aparência e qualidade. Embalagem
em pacotes de 1kg de poiietileno
transparente atóxico e resistente.
Máximo de impurezas de 0,5% e
umidade máxima de 15%. Na porção
de lOOg aproximadamente, 60g de
carboidratos, 21g de proteínas e 1g
de lipídios, Validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega do
produto. Na embalagem deverá
conter data de embalagem e

7.549,96 Classificado
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validade.

29 LARANJA com grau de maturação
tal que lhes permita transporte,
manipulação e a conservação em
condições adequadas para o
consumo, tamanho médio,
apresentando cor, tamanho e
conformação uniformes; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas
e corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica;
livre de resíduos de fertilizantes.

Isento de pontos escuros ou
apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas.

3.588,00 Classificado

32 MAÇA tipo nacional, com polpa firme
e intacta, fruto de tamanho médio

com características íntegras e de
primeira qualidade, fresco, limpo,
coloração uniforme; aroma, cor e
sabor típicos da espécie,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo; isento
de sujidades, insetos, parasitas,
arvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica;
ivre de resíduos de fertilizantes.

8.550,00 Classificado

33 VIAMAO FORMOSA fruto de

amanho médio com características
ntegras e de primeira qualidade;
fesco, limpo, coloração uniforme;
aroma, cor e sabor típicos da
espécie, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo; isento
de sujidades, insetos, parasitas,
arvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica;
ivre de resíduos de fertilizantes.

5.467,00 Classificado

38 OMATE LONGA VIDA tipo salada
classificação extra A, fresco, limpo.

3.689,00 Classificado
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coloração uniforme; aroma, cor e
sabor típicos da espécie,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo; isento
de sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica;
livre de resíduos de fertilizantes.

1 1 40 MORANGA, com polpa intacta e
limpa tamanho médio, sem brotos,
sem rachaduras, sem bolores, de 1®
qualidade, acondicionado em
embalagem transparente e
resistente, com etiqueta de pesagem
e prazo de validade semanal.

1.332,00 Classificado

1 1 43 REPOLHO- vegetal firme integro e
limpo textura e consistência de
vegetal fresco, livre de podridão,
Acondicionado em saco plástico
atòxico, transparente e resistente.
Cultivo convencional, não
hidropônicos.

2.821,00 Classificado

MC COMERC0 DE ALIMENTOS E TRANPORTES LTDA

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço Valor do item Situação
1 1 7 AVIA EM FLOCOS GROSSOS

LAMINADOS embalagem com 400
g. isento de mofo, livre de parasitas
e substâncias nocivas, odores
estranhos, não deverá apresentar
resíduos, bolor ou cheiro não
característico. Embalagem deve
estar intacta prazo mínimo de
validade de 06 meses a partir da
data da entrega.

293,00 Classificado

1 1 12 BISCOITO TIPO MARIA OU LEITE

(Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar
invertido, gordura vegetal
hidrogenada, sal, fermento químico
(bicarbonato de sódio e bicarbonato
de amônio), melhorador de farinha
(metabissulfito de sódio)
estabilizante (lecitina de soja),
aromatizante artificial, antioxidante
(ácido cítrico). Contém glutén) 0
Discoito deverá estar em perfeito
estado de conservação, serão

6.100.00 Classificado

Qry
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rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de caracteres
organolépticos anormais. Não
podem apresentar excesso de
dureza, biscoitos quebradiços.
Embalagem primária de polietileno
transparentes impermeáveis e
lacrados. Pct; 400 g

1 1 14 CANJICA DE MILHO amarela

(quirera). Embalagem: deve estar
intacta, acondicionadas em pacotes
de polietileno transparente bem
vedado, o produto não deve
apresentar, pedras, cascas e
carunchos, embalagem de até 500g.
Prazo de validade mínima de 04

meses a partir da data de entrega.

1.950,00 Classificado

1 1 23 FARINHA DE MILHO, de 1^
qualidade, fina, do grão de milho
moído de cor amarela; com aspecto
cor, cheiro e sabor próprio; com
ausência de umidade, fermentação,
ranço; isento de sujidades, parasitas
e larvas Embalagem deve estar
intacta, acondicionadas em pacotes
de polietileno transparente bem
vedado, embalagem de 5 kg. Prazo
de validade mínima de 03 meses a

partir da data de entrega.

9.005,00 Classificado

1 1 31 -ENTILHA, tipo 1, pacote com SOOg.
0 produto deverá estar em bom
estado de conservação. Deve
possuir registro no Ministério da
Agricultura. 0 produto deverá ser da
safra corrente, livre de parasitas
(carunchos), odores estranhos,
substâncias nocivas, pregos, paus,
Drazo de validade mínima de 03

meses a partir da data de entrega.

3.755,00 Classificado

1 1 36 SAGU tipo 1: acondicionado em
embalagens de polietileno
transparente resistente, atóxico e

lermeticamente vedado com 500 g.
Fabricado a partir de matérias
Dhmas sãs e limpas. Isento de
mpurezas, sujidades, parasitas e
arvas. Data de fabricação de no
máximo 30 dias antes da entrega.
\/alidade 06 meses a partir da data
de entrega do produto.

2.124.00 Classificado

1 1 37 SAL MARINHO IODADO refinado

acondicionado em embalagem
570,00 Classificado

(7^
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resistente de polietileno atóxico,
contendo 1 kg, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima

de 12 (doze) meses a contar da data
de entrega.

42 LEITE DE SOJA - sabor original,
embalagem de 1 litro. Sem glúten e
sem lactose. Em embalagem longa
vida. Validade mínima de 6 meses a

partir da data de entrega do produto

358,20 Classificado

SUPERMERCADO VIARTIMKOSKI LTDA

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço Valor do item Situação
15 CARNE BOVINA MOIDA

RESFRIADA DE QUALIDADE

devem ser provenientes de
estabelecimento cadastrado junto ao
serviço oficial competente (SIM,
SISBI, SIP ou SIF). Oriunda de
carne bovina fresca, moída na hora,
coloração vermelha, isenta de
fragmentos ósseos, cartilagens,
aponevroses, tendões, coágulos,
nódos linfáticos. Devidamente

embalados em embalagens de 1 kg
e rotulados. O transporte deve ser
feito em veiculo fechado, bem
refrigerado, dentro de caixa térmicas,
capaz de manter o produto Integro,
ivre de contaminações e oscilações
de temperatura. Entrega parcelada
conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Educação.

33.940,00 Classificado

17 CARNE suína CUBOS devem ser

provenientes de estabelecimento
cadastrado junto ao serviço oficial
competente (SIM, SISBI, SIP ou
SIF). Oriunda de carne suína fresca
(lombo ou pernil) picada em cubos
de 4 x4 cm, embalados contendo 2

kg cada pacote. Rotulado, contendo
o devido selo de Inspeção, data de
orocessamento e validade. O

ransporte deve ser feito em veiculo

echado, bem refrigerado, em caixas
érmicas capaz de manter o produto
integro e sem oscilações de
emperatura. Entrega parcelada
conforme solicitação da Secretaria

26.595,00 Classificado

Qrr^
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Municipal de Educação.
APRESENTAR FICHA TÉCNICA
ASSINADA PELO RESPONSÁVEL

TÉCNICO DA EMPRESA E ALVARÁ
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OU
REGISTRO NO SIM(SISBI} OU IMA
OU SiFOU EM ÓRGÃO
COMPETENTE

35 OVOS DE GALINHA - VERMELHOS

médio, devem ser provenientes de
estabelecimento avícola cadastrado

junto ao serviço oficial competente
(SIM, SISBI, SIP ou SIF). Devem ser
tamanho médio, uniforme, íntegros,
estar limpos e terem casca lisa.
Virem armazenados em embalagem
próprio e limpa para garantir sua
ntegridade. Prazo de validade
mínima de 15 dias, a contar da data

de entrega. O transporte deve ser
feito em veiculo fechado, refrigerado.
Capaz de manter a temperatura
sempre constante.

11.980,50 Classificado

39 FILE DE PEIXE, TIPO TILAPIA, sem

espinhos, congelado. Aspecto
próprio, não pegajosa, sem cheiro e
sabor próprio. Embalagem primária
individual de quilo, constituída de
plástico atóxico transparente, livre de
insetos, microrganismo de outra
impureza que venham comprometer
o armazenamento e a saúde

humana. Com registro do órgão
competente (SIM, CISPOA ou SIF).
Com etiqueta de pesagem e prazo
de validade. Apto para o consumo.
Pacote com 800 gr.

6.810,00 Classificado

CARNE BOVINA MOIDA

RESFRIADA DE 1° QUALIDADE

devem ser provenientes de
estabelecimento cadastrado junto ao
serviço oficial competente (SIM,
SISBI, SIP ou SIF). Oriunda de
carne bovina fresca, moída na hora,
coloração vermelha, isenta de
fragmentos ósseos, cartilagens,
aponevroses, tendões, coágulos,
nódos linfáticos. Devidamente

embalados em embalagens de 1 kg
e rotulados. O transporte deve ser
éito em veiculo fechado, bem
refrigerado, dentro de caixa térmicas,

101.820,00 Classificado

Qrrr ãJ
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capaz de manter o produto integro,
livre de contaminações e oscilações
de temperatura. Entrega parcelada
conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Educação.

Planalto - PR, 08 de abril de 2022.
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