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PREGÃO 74/2022 – NA FORMA ELETRÔNICA 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
À Prefeitura Municipal de Mercedes 
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação 
Pregão, na forma Eletrônica nº 74/2022 acatando todas as estipulações consignadas no 
respectivo edital e seus anexos. 
 
IDENTIFICAÇÃO 
NOME DA EMPRESA: Lucibel Comércio de Alimentos Ltda. 
CNPJ: 32.801.584/0001-90 e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9080504877 
REPRESENTANTE: Paulo Irani Roberti e CARGO: Procurador 
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 8.130.191-3 e CPF: 056.294.189-47 
ENDEREÇO: Rua Suíça n. 2038, Cascavel Velho, Cascavel/PR  
TELEFONE: (45) 99984-1818 
AGÊNCIA: 0710 CONTA 66469-2 BANCO SICREDI 
 
Lote 01: Gêneros alimentícios diversos 

Item Especificação Und. Qtd. Marca R$ Unt. R$ Total 

01 

ÁGUA DE CÔCO: tipo bebida 
industrializada, 200 ml. 
Ingredientes: Água de coco, 
frutose (máximo 1%) e 
conservador metabissulfito de 
sódio. Não alcoólico e não 
fermentado. A embalagem externa 
deve conter dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote e validade. Validade 
mínima de 4 meses a partir da data 
de entrega.  

UND 2200 SU BELLO 2,82 6.204,00 

02 

ACHOCOLATADO LÍQUIDO: tipo 
bebida industrializada, 200ml. 
Ingredientes: leite reconstituído, 
soro de leite, calda de cacau (água 
e cacau em pó), açúcar, gordura 
láctea, minerais (cálcio e ferro), 
vitaminas (a, b2, niacina, b6, b12, d 
e c), sal, aromatizantes, 
estabilizantes goma gelana, goma 
guar e carragena e acidulante 
ácido cítrico. A embalagem 
externa deve conter dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote e validade. Validade 

UND 2200 PIRAKIDS 2,87 6.314,00 
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mínima de 4 meses a contar da 
data de entrega.  

03 

BARRA DE CEREAL: sabor brownie 
de chocolate; composta de 
cobertura de chocolate (açúcar, 
gordura vegetal, pó de cacau, 
emulsificantes lecitina de soja e 
poliglicerol polirricinoleato), 
cereais flocos de cereais (farinha 
de arroz, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, extrato de malte e 
sal) e aveia integral em flocos, 
xarope de glicose, açúcar 
invertido, açúcar, gordura vegetal, 
cacau em pó, sal, estabilizante 
polidextrose, umectantes sorbitol 
e glicerina, aromatizante, 
antioxidantes lecitina de soja e 
tocoferol e corante caramelo iv; 
embalagem primária flexível 
laminado. A embalagem externa 
deve conter dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote e validade. Validade 
mínima de 4 meses a contar da 
data de entrega; barra de 20 g.  

UND 2200 GRANOFIBRA 1,75 3.850,00 

04 

BISCOITO SALGADO: apresentação 
retangular, tipo club social, 
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. Pode conter traços de 
soja e leite. Aplicação alimentação 
humana. 27 g. A embalagem 
externa deve conter dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote e validade. Validade 
mínima de 4 meses a contar da 
data de entrega.  
 

UND 2200 CLUB SOCIAL 3,31 7.282,00 

05 

BISCOITO DOCE: com recheio 
sabor baunilha, ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, cacau em pó 
alcalino, fécula de mandioca, sal 

UND 2200 PARATI 3,55 7.810,00 
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refinado, corante caramelo I, 
fermentos químicos bicarbonato 
de sódio, bicarbonato de amônio e 
pirofosfato  
ácido de sódio, emulsificante 
lecitina de soja e aromatizantes, 
recheio sabor baunilha (açúcar, 
gordura vegetal, fécula de 
mandioca, essência de baunilha, 
sal refinado, aromatizante e 
emulsificante lecitina de soja). 
Embalagem com 60 g. A 
embalagem externa deve conter 
dados de identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote e 
validade. Validade mínima de 4 
meses a contar da data de entrega.  

06 

SUCO DE FRUTA: sabores diversos, 
ingredientes: Água, suco 
concentrado, aroma natural, 
regulador de acidez ácido cítrico e 
estabilizante goma xantana, 
edulcorantes sucralose e 
acesulfame de potássio. 
Embalagem de 200ml. A 
embalagem externa deve conter 
dados de identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote e 
validade. Validade mínima de 4 
meses a contar da data de entrega.  

UND 2200 GLUNY 2,46 5.412,00 

Trinta e seis mil oitocentos e setenta e dois reais. 36.872,00 

 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias. 

 
Cascavel, 06 de julho de 2022. 

 
 
 

______________________________________________ 
Empresa: Lucibel Com. de Alimentos Ltda. 

Representante: Paulo Irani Roberti 
CPF: 056.294.189-47 

RG: 8.130.191-3 – SESP/PR 
Cargo: Procurador 
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PREGÃO 74/2022 – NA FORMA ELETRÔNICA 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
À Prefeitura Municipal de Mercedes 
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação 
Pregão, na forma Eletrônica nº 74/2022 acatando todas as estipulações consignadas no 
respectivo edital e seus anexos. 
 
IDENTIFICAÇÃO 
NOME DA EMPRESA: Lucibel Comércio de Alimentos Ltda. 
CNPJ: 32.801.584/0001-90 e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9080504877 
REPRESENTANTE: Paulo Irani Roberti e CARGO: Procurador 
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 8.130.191-3 e CPF: 056.294.189-47 
ENDEREÇO: Rua Suíça n. 2038, Cascavel Velho, Cascavel/PR  
TELEFONE: (45) 99984-1818 
AGÊNCIA: 0710 CONTA 66469-2 BANCO SICREDI 
 
Lote 01: Gêneros alimentícios diversos 

Item Especificação Und. Qtd. Marca R$ Unt. R$ Total 

01 

ÁGUA DE CÔCO: tipo bebida 
industrializada, 200 ml. 
Ingredientes: Água de coco, 
frutose (máximo 1%) e 
conservador metabissulfito de 
sódio. Não alcoólico e não 
fermentado. A embalagem externa 
deve conter dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote e validade. Validade 
mínima de 4 meses a partir da data 
de entrega.  

UND 2200 SU BELLO 2,38 5.236,00 

02 

ACHOCOLATADO LÍQUIDO: tipo 
bebida industrializada, 200ml. 
Ingredientes: leite reconstituído, 
soro de leite, calda de cacau (água 
e cacau em pó), açúcar, gordura 
láctea, minerais (cálcio e ferro), 
vitaminas (a, b2, niacina, b6, b12, d 
e c), sal, aromatizantes, 
estabilizantes goma gelana, goma 
guar e carragena e acidulante 
ácido cítrico. A embalagem 
externa deve conter dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote e validade. Validade 

UND 2200 PIRAKIDS 2,18 4.796,00 
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mínima de 4 meses a contar da 
data de entrega.  

03 

BARRA DE CEREAL: sabor brownie 
de chocolate; composta de 
cobertura de chocolate (açúcar, 
gordura vegetal, pó de cacau, 
emulsificantes lecitina de soja e 
poliglicerol polirricinoleato), 
cereais flocos de cereais (farinha 
de arroz, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, extrato de malte e 
sal) e aveia integral em flocos, 
xarope de glicose, açúcar 
invertido, açúcar, gordura vegetal, 
cacau em pó, sal, estabilizante 
polidextrose, umectantes sorbitol 
e glicerina, aromatizante, 
antioxidantes lecitina de soja e 
tocoferol e corante caramelo iv; 
embalagem primária flexível 
laminado. A embalagem externa 
deve conter dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote e validade. Validade 
mínima de 4 meses a contar da 
data de entrega; barra de 20 g.  

UND 2200 GRANOFIBRA 1,53 3.366,00 

04 

BISCOITO SALGADO: apresentação 
retangular, tipo club social, 
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. Pode conter traços de 
soja e leite. Aplicação alimentação 
humana. 27 g. A embalagem 
externa deve conter dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote e validade. Validade 
mínima de 4 meses a contar da 
data de entrega.  
 

UND 2200 CLUB SOCIAL 2,70 5.940,00 

05 

BISCOITO DOCE: com recheio 
sabor baunilha, ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, cacau em pó 
alcalino, fécula de mandioca, sal 

UND 2200 PARATI 2,70 5.940,00 
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refinado, corante caramelo I, 
fermentos químicos bicarbonato 
de sódio, bicarbonato de amônio e 
pirofosfato  
ácido de sódio, emulsificante 
lecitina de soja e aromatizantes, 
recheio sabor baunilha (açúcar, 
gordura vegetal, fécula de 
mandioca, essência de baunilha, 
sal refinado, aromatizante e 
emulsificante lecitina de soja). 
Embalagem com 60 g. A 
embalagem externa deve conter 
dados de identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote e 
validade. Validade mínima de 4 
meses a contar da data de entrega.  

06 

SUCO DE FRUTA: sabores diversos, 
ingredientes: Água, suco 
concentrado, aroma natural, 
regulador de acidez ácido cítrico e 
estabilizante goma xantana, 
edulcorantes sucralose e 
acesulfame de potássio. 
Embalagem de 200ml. A 
embalagem externa deve conter 
dados de identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote e 
validade. Validade mínima de 4 
meses a contar da data de entrega.  

UND 2200 GLUNY 2,11 4.642,00 

Vinte e nove mil novecentos e vinte reais. 29.920,00 

 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias. 

 
Cascavel, 07 de julho de 2022. 

 
 
 
 

______________________________________________ 
Empresa: Lucibel Com. de Alimentos Ltda. 

Representante: Paulo Irani Roberti 
CPF: 056.294.189-47 

RG: 8.130.191-3 – SESP/PR 
Cargo: Procurador 
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