CÂMARA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
Av. Camilo di Léllis, 393 – CEP: 83323-000 – Pinhais – Paraná – Fone: (41) 3661-2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2022
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
SRPNº 002/2021
PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO: 27/04/2022 até 14h00min
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
1.1 - OBJETO
Aquisição de material de consumo – gêneros alimentícios para suprir as necessidades da Câmara
Municipal de Pinhais
1.2 – PREÇO MÁXIMO
Valor
Item

Qtd.

Unidade

Descritivo
Café

em

pó

torrado

e

moído,

624

Unidade

Valor Total

R$ 16,17

R$ 10.090,08

R$ 22,01

R$ 5.018,28

R$ 4,62

R$ 1.108,80

extraforte,

acondicionado em embalagem alto vácuo (tijolinho)
1

Unitário

500 gramas. Rendimento: aproximadamente 20
(vinte) garrafas de 900ml/kg de café. (Validade
mínima de 12 meses contados a partir da data da
entrega)
Açúcar tipo refinado, obtido da cana de açúcar, com
características organolépticas, aspecto, cor e cheiro
próprios, sabor doce, qualidade com teor de
sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de

2

228

Pacote

0,3% p/p, higiênico, sanitário, sem fermentação,
isento de sujeiras, parasitas, materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais. Acondicionado em saco
plástico atóxico de 5 Kg. (Validade mínima de 12
meses contados a partir da data da entrega)

3

240

Unidade

Chá mate natural/tradicional de erva tostada para
infusão. Embalagem à granel contendo 250 g.
validade mínima de 12 meses contados a partir da
data da entrega)
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Leite em pó integral instantâneo sem adição de
sacarose. Embalagem compra: em recipiente de uso
4

552

Pacote

R$ 11,65

R$ 6.430,80

R$ 14,39

R$ 8.634,00

R$ 0,90

R$ 756,00

único, hermético, com proteção apropriada contra
contaminação. Pacotes de 400 gramas. Validade
mínima de 12 meses contados a partir da data da
entrega)
Água mineral sem gás acondicionada em galão
plástico retornável de 20 litros (reposição). No rótulo
deve estar expressa a composição química provável
e as características físico-químicas da água. A data
de validade da água deve estar impressa no rótulo ou

5

600

Galão

na

tampa

do

recipiente

(não

serão

aceitas

embalagens que não possuam a data de validade
expressa). Validade mínima de 4 meses, contados a
partir da data da entrega, para o recipiente e validade
mínima de 60 dias, contados a partir da data da
entrega, para a água.
Água Mineral sem gás. Copo de 200 ml. No rótulo
deve estar expressa a composição química provável
6

840

Unidade

e as características físico-químicas da água.
Validade mínima de 6 meses contados a partir da
data da entrega.
Total

R$ 32.037,96

Abertura:
Dia 29 de maio de 2022, às 14h00min, no Plenarinho da Câmara Municipal de Pinhais, situada
na Avenida Camilo di Léllis, nº 393.
Informações Complementares:
O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no Departamento
Administrativo da Câmara Municipal de Pinhais, situada na Avenida Camilo de Léllis nº 393 e no
site oficial http://www.cmp.pr.gov.br/.

Pinhais, 12 de abril de 2022.

Marcio Alves Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Pinhais
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