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MUNIcrPIO DE

PLANALTO

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2022

OBJETO: Aquisição de alimentação escolar para o ano letivo de 2022, para os
alunos em geral e com necessidades nutricionais específicas (Intolerância ao glúten,

diabetes melittus tipo i, intolerância a lactose), atendendo educação infantil, ensino

fundamentai e educação especial, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal
de Educação deste Município de Planaito-PR, a classificação ficou a seguinte:
CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELi
Glassificação Lote Item

Nome do produto/serviço

Valor do item

ARROZ PARABOLIZADO tipo 1,

32.160,00

Classificado

57.270,00

Classificado

2.815,00

Classificado

79.833,00

Classificado

procedência nacional e de safra corrente.

Isento de mofo, de odores estranhos e de
substâncias nocivas. O produto não deve
apresentar grãos disformes (grãos

queimados, pedras, cascas e carunchos).
Embalado em pacotes com 5 kg, em
plástico atóxico. Prazo mínimo de validade

de 06 meses a partir da data da entrega.
LEITE PASTEURIZADO, LONGA VIDA

TIPO A, integral UHT. Embalagem Tetra
Pak contendo 1 litro do produto. Prazo de
validade; até 6 meses. Deverá constar o

registro no Ministério da Agricultura e
apresentar Laudo Bromatológico. Data de

fabricação: máximo 30 dias.

LEITE ZERO LACTOSE, LONGA VIDA,
semi-desnatado, por processamento UHT

(ultra hight temperatura), composição
nutricional (200 ml - 1 copo): Valor

energético: 82 Kcal, 6,2 g de proteína, 2,4g
de lipídios) e zero de lactose. Embalagens
de 1L. Validade mínima de 2 meses na

data da entrega.

CARNE BOVINA PICADA-de 1^

QUALIDADE, (Paleta) devem ser
proveniente de estabelecimento

cadastrado junto ao serviço oficial
competente (SIM, SISBI, SIP ou SIF).

Oriunda de carne bovina fresca de primeira
qualidade, picada em cubos de 4 x 4 cm,

embalagem contendo 2 kg cada pacote. '

Rotulagem contendo devida inspeção, data
de corte e validade. O transporte deve ser

feito em veiculo fechado bem refrigerado,
dentro de caixas térmicas, capaz de manter
o produto integro e sem oscilação de
temperatura. Entrega parcelada conforme
solicitação da Secretaria Municipal de
Educação.
MACARRÃO TIPO PARAFUSO com ovos. '1.791,00

Características: macarrão tipo parafuso

Classificado
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{fusili) com ovos. Não deverá apresentar
sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à
pressão dos dedos. Embalagem: plástica,
transparente, resistente, bem vedada,
contendo 3Kg, isento de qualquer

substância estranha ou nociva. A rotulagem
deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais. Fabricação;
máximo de 60 dias. Validade: mínimo de 10
meses.

bÜHbKMbKUAUÜ MARTINKOSKI LTDA
Classificação Lote Item

Nome do produto/serviço

1

CARNE BOVINA PICADA - de 1^

1

3

•

Valor do Item

Situação

79.097,00

Classificado

QUALIDADE,(Paleta) devem ser
proveniente de estabelecimento

cadastrado junto ao serviço oficial
competente (SIM, SISBI, SIP ou SIF).
Oriunda de carne bovina fresca de primeira
qualidade, picada em cubos de 4 x 4 cm,
embalagem contendo 2 kg cada pacote.
Rotulagem contendo devida inspeção, data
de corte e validade. 0 transporte deve ser
feito em veiculo fechado bem refrigerado,
dentro de caixas térmicas, capaz de manter
0 produto integro e sem oscilação de
temperatura. Entrega parcelada conforme
solicitação da Secretaria Municipal de
Educação.
1

1

MELÃO de primeira qualidade, redondo,

4

casca lisa, graúdo, livre de sujidades,
parasitas e larvas, tamanho e coloração
uniformes desenvolvida e madura, com

5.145,00

Classificado

4.130,00

Classificado

polpa firme e intacta, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
1

9

PERA , de primeira, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida

e madura, com polpa firme e intacta, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, acondicionada em

embalagens transparentes e suas
condições deverão estar de acordo com a

'esolução RDC 272/05, com os padrões de
embalagem da instrução normativa
:onjunta n° 9 de 12/11/02(SARC, ANVISA,

NMETRO), produto sujeito a verificação no
ato da entrega aos procedimentos

administrativos determinados pela ANVISA
1

0
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DE POLVILHO DOCE SEM

3LÚTEN E SEM LACTOSE

(

Biscoito tipo sequilhos sem glúten.

E

^30,00

(Dlassificado
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Embalagens de 200g. Validade superior a 3
meses contados a partir da data de entrega.
Não conter glúten.
1

1

12

MACARRÃO TIPO PARAFUSO com ovos. 1.786,50
Características: macarrão tipo parafuso
(fusili) com ovos. Não deverá apresentar
sujldade, bolor, manchas ou fragilidade à
pressão dos dedos. Embalagem: plástica,
transparente, resistente, bem vedada,
contendo 3Kg, isento de qualquer
substância estranha ou nociva, A rotulagem
deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais. Fabricação:

Classificado

máximo de 60 dias. Validade: mínimo de 10
meses.

2

1

2

ARROZ PARABOLIZADO tipo 1,

32.304,00

Classificado

procedência nacional e de safra corrente,
sento de mofo, de odores estranhos e de

substâncias nocivas. 0 produto não deve
apresentar grãos disformes (grãos

queimados, pedras, cascas e carunchos).
Embalado em pacotes com 5 kg, em
Mástico atóxíco. Prazo mínimo de validade

de 06 meses a partir da data da entrega.

Planalto-PR, 15 de junho de 2022.
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