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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 56/2018 
PROCESSO Nº 194 
 
OBJETO: Prestação de serviços públicos e fornecimento de equipamentos para readequação e melhorias nas estradas vicinais no 
Município de Ipiranga/PR, de acordo com as planilhas e cronograma de execução dos serviços. 
 

VALOR: R$ 63.415,00 (sessenta e três mil, quatrocentos e quinze reais). 
FORNECEDOR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAMINHOS DO TIBAGI 
ENDEREÇO: Rua Coronel Rogério Borba, n.º 741, Bairro: Centro, CEP: 84.320-000, Reserva/PR. 
CNPJ/ME Nº.: 17.058.641/0001-08 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
Programática: 0700126782001020233390390000 
Fonte: 1000 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso XXVI da Lei Federal nº. 8666/93, incluído pela Lei Federal nº. 11.107/05. 
 
RATIFICAÇÃO: 20 de julho de 2018. 
 
Ipiranga, 20 de julho de 2018. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
 
   
 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 227/2018 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
 
CONTRATADA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAMINHOS DO TIBAGI, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 17.058.641/0001-08, com sede na CORONÉL 
ROGÉRIO BORBA, 741, Cep: , Bairro: CENTRO, na cidade de RESERVA/PR. 
 
OBJETO: Prestação de serviços públicos e fornecimento de equipamentos para readequação e melhorias nas 
estradas vicinais no Município de Ipiranga/PR,  de acordo com as planilhas e cronograma de execução dos serviços. 
 
VALOR CONTRATADO: 63.415,00 (sessenta e três mil, quatrocentos e quinze reais). 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão n°. 56/2018, Lei Federal nº. 8666/93, suas alterações posteriores, Lei Federal nº. 
10.520/2002. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
VIGÊNCIA: 20 de julho de 2018 a 30 de agosto de 2018. 
  
DATA DE ASSINATURA: 20 de julho de 2018 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 20 de julho de 2018. 
 
Assinaturas: 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 

 
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAMINHOS DO TIBAGI 
Ricardo Hornung 
(Contratada) 
 

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018
Processo Administrativo Nº 182

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

Data de Publicação: 10/07/2018 08:33:35

Item: 1

Descrição: Mourões de Eucalipto tratado, com cerca de 10 (dez) a 13 (treze) centímetros e diâmetro e 2,10 M (dois 
metros e dez centímetros).

Unidade: UN Val.Ref.: 14,00
Quantidade: 1LOTE 1

Quantidade: 100
Ex. ME/EPP: NÃODESERTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 
A pregoeira, EMÍLIA FABIANE DA SILVA FERREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, 
resolve: 
 
01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 
 

a) Processo nº 174/2018 
b) Licitação nº:            111/2018 
c) Modalidade:            Pregão 
d) Data Adjudicação 20/07/2018 
e) Objeto da 
Licitação: 

Fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda escolar para alunos 
matriculados na rede pública de ensino no Município de Ipiranga/PR. 

 
FORNECEDOR: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA ME - CNPJ: 22.499.940/0001-00 
Valor Total do Fornecedor: 16.136,95 (dezesseis mil, cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos). 
 
LOTE 1 
Valor Total do Lote: 16.136,95 (dezesseis mil, cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos). 
 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
4 Arroz Parboilizado tipo 1, pacote com 5 

quilos pacote com 5 Kg; arroz; agulhinha; 
tipo 1; longo e fino; grãos inteiros; com teor 
de umidade máxima  de 15%; isento de 
sujidades e materiais estranhos; 
acondicionado em saco plástico,validade 
mínima de 06 meses a contar da data da 
entrega. 

DIAMANTE PCT 220 R$ 10,43 R$ 2.294,60 

9 Biscoito tipo maisena pacote com 400 
gramas biscoito doce s/recheio; de farinha 
de trigo,gordura vegetal,sal;outras 
substancias permitidas; validade mínima de 
5 meses  a contar da data entrega,e 
embalagem filme. 

RACINE PCT 440 R$ 3,02 R$ 1.328,80 

18 Cereal a base de arroz, embalagem com 
300 gramas Farinha de arroz, açúcar, 
amido, sais minerais (carbonato de cálcio, 
fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, 
sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, 
niacina, vitamina E, ácido pantotênico, 
vitamina A,vitamina B1, vitamina B6, ácido 
fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina. 
Contém Glúten. Contém traços de leite. 

ALL NUTRI UN 60 R$ 6,38 R$ 382,80 

24 Farinha de trigo especial tipo 1, pacote com 
5kg enriquecida com ferro e ácido fólico.  
Grãos limpos, isentos de matéria terrosa e 
parasita, não apresentar-se úmida, 
fermentada e rançosa. Obedecer 
recomendaçõda da Portaria 354 de 
18/07/96. Validade de no mínimo de 06 
meses a partir da data de entrega 

BADOTI PCT 35 R$ 10,45 R$ 365,75 

25 Fermento em pó para pão, sachê com 125 
gramas Prazo mínimo de validade 06 meses 
a partir da data de entrega. 

APTI UN 30 R$ 5,66 R$ 169,80 

28 Gelatina natural diversos sabores. 
Ingredientes: açúcar, gelatina comestível, 
sal refinado, acidulante ácido cítrico, 
estabilizante citrato de sódio, corante 
natural cúrcuma, aromatizada. Não deve 
conter glúten. Embalagem com 30 gr. 

ATALAIA CX 25 R$ 0,80 R$ 20,00 

32 Leite integral UHT longa vida, caixa com 1 
litro Prazo mínimo de validade 06 meses a 
partir da data de entrega. 

LATCO UN 3200 R$ 3,36 R$ 10.752,00 

41 Milho verde em conserva, lata com 200 
gramas 

GOIAS 
VERDE 

UN 200 R$ 1,63 R$ 326,00 

47 Sal refinado - pacote com 1kg iodado; com 
no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e 
sais de iodo; acondicionado em saco de 
polietileno, resistente e vedado, com 
validade mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega; e suas condições deverão 

POP PCT 180 R$ 1,39 R$ 250,20 



PÁGINA - 2

Diário Oficial
ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

IPIRANGA, 23 DE JULHO DE 2018ANO 4 - EDIÇÃO Nº 662

Diário Oficial do Município
Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.

Diagramação, publicação e certificação digital:
Diretoria de Comunicação Social

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia 
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site   
http://ipiranga.pr.gov.br

  
 

 
estar de acordo com a (resolução rdc n 28,  
de 28/03/00). 

50 Vinagre de álcool, frasco com 900 ml  Prazo 
mínimo de validade 06 meses a partir da 
data de entrega. 

HEINING UN 190 R$ 1,30 R$ 247,00 

 
FORNECEDOR: EVANDRO CARLOS DALAZOANA & FILHOS LTDA - CNPJ: 11.048.787/0001-88 
Valor Total do Fornecedor: 112.730,58 (cento e doze mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos). 
 
LOTE 1 
Valor Total do Lote: 80.155,95 (oitenta mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). 
 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Achocolatado instantâneo em pó rico em vitaminas e fonte 
de cálcio e ferro, unidade com 400gramas; Contém: açúcar, 
cacau em pó, maltodextrina, minerais, vitaminas, 
emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e 
aromatizantes. Isento de sujidades e materiais estranhos; 
admitindo teor de umidade máxima de 3% em peso; validade 
mínima de 6 meses a contar da data da entrega 

CHOCOTEM UN 270 R$ 
2,80 

R$ 
756,00 

2 Almôndegas de carne bovina de 1ª qualidade. SAO 
FRANCISCO 

KG 56 R$ 
22,00 

R$ 
1.232,00 

3 Açúcar refinado, pacote c/ 5 quilos Obtido da cana de 
açúcar, refinado; com aspecto cor, cheiro próprio, sabor 
doce; com teor de sacarose mínimo de 99%p/p e umidade 
máxima de 0,3%p/p; sem fermentação, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; 
acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 6 
meses a contar da data de entrega. 

CAIOBA PCT 180 R$ 
9,20 

R$ 
1.656,00 

5 Banana caturra de 1º qualidade; em pencas; de  
primeira; tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e 
intacta; devendo ser bem desenvolvida e madura; sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
 

IN NATURA KG 2264 R$ 
1,28 

R$ 
2.897,92 

6 Bebida Láctea tipo iogurte de morango, pacote com 1 litro 
Prazo mínimo de validade 06 meses a partir da data de 
entrega. 

SANTA 
CLARA 

L 890 R$ 
3,28 

R$ 
2.919,20 

8 Biscoito doce amanteigado sabor leite. Pct de 330 g. Contém 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
açúcar invertido, ovos, dentre outros.  Validade mínima de 6 
meses a contar da data de entrega. 
 

PRODASA UN 380 R$ 
3,60 

R$ 
1.368,00 

10 Biscoito cream cracker integral pcts 400 grs farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico,  gordura vegetal, farelo 
de trigo, amido de milho, sal, açúcar invertido,  extrato de 
malte, fermento químico. Sem gordura trans. 
Características: cor, odor, sabor e textura característica 
 

ORQUIDEA UN 15 R$ 
4,15 

R$ 62,25 

11 Biscoito salgado Cream-Cracker sem lactose. Características 
Técnicas: Produto obtido pelo amassamento e cozimento 
conveniente de massa de farinha de trigo preparada com 
farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e outras 
substâncias permitidas na legislação. Umidade máxima de 
6%. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, sal, açúcar, fermentos químicos e estabilizante 
lecitina de soja. Observação: Não deve conter lactose. 
Embalagem: dupla, sendo a interna em polipropileno bi-
orientado e a externa em filme laminado flexível composto de 
polipropileno biorientado. Prazo de validade: mínimo 6 
meses. 

LIANE PCT 20 R$ 
3,98 

R$ 79,60 

12 Biscoito doce tipo Maria sem lactose. Características 
Técnicas: Produto obtido pelo amassamento e cozimento 
conveniente de massa de farinha de trigo preparada com 
farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e outras 
substâncias permitidas na legislação. Umidade máxima de 
6%. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, sal, açúcar, fermentos químicos e estabilizante 
lecitina de soja. Observação: Não deve conter lactose. 
Embalagem: dupla, sendo a interna em polipropileno bi-
orientado e a externa em filme laminado flexível composto de 
polipropileno biorientado. Prazo de validade: mínimo 6 
meses. 

LIANE PCT 20 R$ 
3,46 

R$ 69,20 

14 Café torrado e moído, pacote com 500 gramas ODEBRECHT PCT 60 R$ R$ 
  

 
 

Especificações mínimas: 
-Torrado, moído, tipo embalagem almofada, com selo de 
pureza ABIC. Informação nutricional: Valor calórico; 4,34 
kcal. Carboidratos: 0,68g; Proteínas: 0,33g; Gorduras totais: 
0,05g; Sódio: 0,36mg. Prazo mínimo de validade de 06 
meses a partir da data de entrega. 

9,80 588,00 

15 Carne moída de primeira resfriada. Carne bovina; músculo 
dianteiro; moída; resfriada; no Maximo 10% de sebo e 
gordura, com aspecto, cor, cheiro e odor próprios. 

SAO 
FRANCISCO 

KG 1509 R$ 
17,30 

R$ 
26.105,70 

16 Peito de frango sem osso,  sem pele, partes inteiras, sem 
tempero;  
resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; sem 
manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico 
atóxico, rotulado, pesando, e suas condições deverão estar 
de acordo com a nta-3(dec.12486,20/10/78) e (port. 
210,10/11/98). 

AGROGEM KG 1005 R$ 
10,40 

R$ 
10.452,00 

17 Cereal de milho açucarado. Farinha de milho enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de 
sódio, carbonato de cálcio, fumarato ferroso, sulfato de 
zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido 
fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina. Contém Glúten. 
Contém traços de leite. Embalagem com 500 gramas. Prazo 
mínimo de validade seis meses a partir da data de entrega. 

ALCAFOODS UN 359 R$ 
8,55 

R$ 
3.069,45 

20 Ervilha em conserva, embalagem com 200 gramas Prazo 
mínimo de validade 06 meses a partir da data de entrega 

SOFRUTA LT 200 R$ 
1,45 

R$ 
290,00 

21 Extrato de tomate, caixa com 320 gramas Prazo mínimo de 
validade 06 meses a partir da data de entrega. 

QUERO UN 900 R$ 
2,36 

R$ 
2.124,00 

22 Farinha láctea de trigo  enriquecido com ferro e acido fólico; 
leite em po integral vitaminas e minerais;  sal, aromatizante e 
glúten; na cor amarelada; acondicionada em embalagem de 
210 gramas; com validade mínima na data de entrega de 6 
meses. 

MARATA UN 260 R$ 
6,00 

R$ 
1.560,00 

26 Fermento em pó químico para bolo, embalagem com 100 
gramas Prazo mínimo de validade 06 meses a partir da data 
de entrega. 

APTI UN 20 R$ 
2,25 

R$ 45,00 

30 Laranja pêra de 1º qualidade, fresca; de primeira; livre de 
resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas; 
tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem 
desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; e suas 
condições deverão estar de acordo com a nta-17(decreto 
12.486 de 20/10/78); com os padrões deembalagem da 
instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (sarc, anvisa, 
inmetro). 

IN NATURA KG 1984 R$ 
1,78 

R$ 
3.531,52 

33 Leite Zero lactose. Leite UHT Semidesnatado para dietas 
com restrição de lactose. Ingredientes: Leite semidesnatado, 
estabilizantes (Citrato de sódio, monofosfato de sódio, 
difosfato de sódio e tripolifosfato de sódio) e enzima lactase. 
Embalagem Tetra pak, contendo 1 litro do produto. Deverá 
constar o registro do Ministério da Agricultura. Prazo de 
validade: mínimo 4 meses. 
 

SANTA 
CLARA 

UN 40 R$ 
4,45 

R$ 
178,00 

34 Linguiça de frango NAT KG 81 R$ 
9,40 

R$ 
761,40 

35 Maça gala de 1º qualidade nacional; de primeira; 
apresentando tamanho, cor e conformação uniforme; 
devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta 
e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

IN NATURA KG 1109 R$ 
4,55 

R$ 
5.045,95 

36 Macarrão aletria com ovos pacote de 500 gramas Prazo 
mínimo de validade 06 meses a partir da data de entrega. 

ORQUIDEA UN 20 R$ 
2,88 

R$ 57,60 

37 Macarrão parafuso com ovos pasteurizados pacote de 500 
gr. Prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data 
de entrega. 

ROBERTA UN 500 R$ 
2,10 

R$ 
1.050,00 

39 Mamão formosa IN NATURA KG 72 R$ 
3,28 

R$ 
236,16 

40 Margarina sem sal  sem gordura trans; teor de lipídios de 
forma precisa na embalagem, acima de 65%; podendo 
conter vitamina e outras substâncias  
permitidas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; 
validade mínima 6 meses a contar da entrega, atóxico; pote 
com 500 gramas. 

COAMO UN 217 R$ 
4,20 

R$ 
911,40 

42 Óleo de soja refinado, embalagem com 900ml obtido de 
espécie vegetal; isento de ranço e substancias estranha; 
validade mínima 6 meses a contar da entrega frasco com 
900 ml. 

LEVE UN 300 R$ 
3,24 

R$ 
972,00 

  
 

 
43 Ovos de galinha, caixa com 12 unidades; branco; pesando 

no mínimo 60 gramas por unidade; isento de sujidades, 
fungos e substancias tóxicas; acondicionado em embalagem 
apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do seu 
acondicionamento; 

AGRO DZ 50 R$ 
5,60 

R$ 
280,00 

44 Pão francês, unidade com 50 gramas DALAZOANA UN 3940 R$ 
0,40 

R$ 
1.576,00 

48 Salsicha a granel (tipo vina hot dog) AGROGEN KG 376 R$ 
6,60 

R$ 
2.481,60 

49 Suco de uva natural concentrado, frasco com 1,5 litros ALIANÇA UN 600 R$ 
13,00 

R$ 
7.800,00 

 
LOTE 2 
Valor Total do Lote: 32.574,63 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos). 
 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor Total 

1 Carne bovina  picada em cubos de 1º qualidade (mistura 
de patinho, cochão mole e posta). Sem osso 

SAO 
FRANCISCO 

KG 1253 R$ 
21,40 

R$ 
26.814,20 

2 Carne suína pernil traseiro sem osso, processado em 
cubos; resfriado; cortes magros, embalados em sacos de 
polietileno, respeitando a legislação sanitária vigente. 

SÃO 
FRANCISCO 

KG 607 R$ 
9,49 

R$ 
5.760,43 

 
FORNECEDOR: L E COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 12.350.742/0001-26 
Valor Total do Fornecedor: 6.167,72 (seis mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos). 
 
LOTE 1 
Valor Total do Lote: 6.167,72 (seis mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos). 
 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

7 Biscoito salgado: tipo - água e sal: composição: farinha de trigo, 
gordura vegetal hidrogenada; outras substâncias permitidas. 
Embalagem filme, pesando no mínimo 400 gramas, e, com 
prazo de validade mínimo de 6 meses, a contar da data da 
entrega. 

PRODASA PCT 680 R$ 
3,30 

R$ 
2.244,00 

13 Biscoito rosquinha de leite, pacote com 400 gramas. Validade 
mínima do produto: 6 meses a contar da data de entrega. 

PRODASA PCT 70 R$ 
3,69 

R$ 
258,30 

19 Chá natural caixas 200 gramas. Erva mate queimado; folhas 
novas; vegetais ligeiramente tostados e partidos; com aspetos 
cor, cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e 
larvas, validade 6 meses a contar da entrega, em embalagem a 
granel e apropriada. 

CHA 81 UN 200 R$ 
4,00 

R$ 
800,00 

23 Farinha de milho pacote com 1kg Prazo mínimo de validade 06 
meses a partir da data de entrega. 

KY 
FARINHA 

KG 150 R$ 
2,60 

R$ 
390,00 

27 Fubá de milho amarelo pcts 1 kg. Fubá de milho; simples, do 
grão de milho moído; com aspec. Cor, cheiro e sabor próprios; 
com ausência de umid. Fermentação, ranço; isento de sujidades, 
parasitas e larvas; valid. Mínima 4 meses a contar da entrega, 
em saco plástico transp., atóxico. 

SILOTI UN 224 R$ 
2,08 

R$ 
465,92 

38 Macarrão parafuso tricolor com ovos pasteurizados pacote 500 
gr. Prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data de 
entrega. 

PRIMORI UN 500 R$ 
2,95 

R$ 
1.475,00 

45 Pó para pudim diet : sabores leite condensado, chocolate, 
baunilha, isento de açúcar - indicado para dietas restritas em 
açúcar. Embalagem 30 gr.  Validade mínima de 6 meses da 
entrega. 

APTI UN 15 R$ 
1,66 

R$ 24,90 

46 Quirera de milho fina amarela, pacote com 1 quilo  Prazo mínimo 
de validade 06 meses a partir da data de entrega. 

SILOTI PCT 245 R$ 
2,08 

R$ 
509,60 

 
VALOR TOTAL ADJUDICADO: R$ 135.035,25 (cento e trinta e cinco mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos). 
 
Ipiranga/PR, IPIRANGA,20 de julho de 2018.  
 
EMÍLIA FABIANE DA SILVA FERREIRA 
Pregoeira 
 
 

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 111/2018 
PROCESSO Nº. 174/2018 
ABERTURA E JULGAMENTO: 
20/07/2018 – 13:30 HORAS 
 
EMÍLIA FABIANE DA SILVA FERREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, declara “DESERTO” os seguintes 
itens da licitação – modalidade Pregão Presencial n.º 111/2018, em razão de não acudir interessados. 
 
OBJETO: seleção e contratação de empresas, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda 
escolar para alunos matriculados na rede pública de ensino no Município de Ipiranga/PR. 
 

 
Ite
m 

 
Descrição 

 
Unid 

 
Quant. 

Valor Unit. Valor Total. 

 
 
 

29 

Iogurte zero lactose porção de 170 gramas: Leite 
parcialmente desnatado e/ou leite parcialmente 
desnatado reconstituído, leite em pó desnatado, enzima 
lactase e fermento lácteo. Diversos sabores. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

 
 
 

UN 

 
 
 

30 

 
 
 

1,87 

 
 
 

56,10 

31 Laranja lima KG 90 1,49 134,10 
 
Ipiranga/PR,  20 de julho de 2018.  

 
      Emília Fabiane da Silva Ferreira 
      Pregoeira 

 


