
MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ 
RESULTADO 

CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2018 
 

 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, designada pela portaria 
154/2018 de 25 de junho de 2018, composta pelos membros ALEX SANDRO DA R. BATISTA e DAIANE 
CAMBRUZZI, sob a presidência de JOSE R. BOCALON, torna público o resultado do CHAMAMENTO PUBLICO 
Nº 002/2018, tendo como objeto: credenciamento de agricultores familiares e/ou empreendedores 
familiares rurais, para aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar nas Escolas 
Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil, para alunos da rede de educação básica pública, em 
atendimento ao Programa PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), em cumprimento a Lei nº 
11.947/2009 e da Resolução/FNDE/CD nº 26 de 17 de junho de 2013 (atualizada pela Resolução CD/FNDE 
nº 04, de 2 de abril de 2015), conforme quantitativos estimados e especificações descritas no edital. 
CLASSIFICAÇÃO: 
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

 NOME   

1 30 KG 

Abóbora do tipo Moranga ou Cabotiá 
grande de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. 
Compacta, firme, cor e sabor 
característicos, com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis. Isenta de 
pontos amarelados e apodrecidos, 
livres de sujidades, parasitas e larvas. 
Quantidade conforme solicitação. 
Reposição do produto: no caso de 
partes estragadas, produto murcho 
e/ou danificado. 

             
2,08  

           
62,40  

ROLF SCHAEFER 
1° lugar 

2 50 KG 

Abobrinha verde de primeira 
qualidade, frescas e sãs. No ponto de 
maturação adequado para o 
consumo. Compacta, firme, cor e 
sabor característicos, com todas as 
partes comestíveis aproveitáveis. 
Isenta de pontos amarelados e 
apodrecidos, livres de sujidades, 
parasitas e larvas. Reposição do 
produto: no caso de partes 
estragadas, produto murcho e/ou 
danificado. 

             
3,20  

        
160,00  

ANTÔNIO EDVINO RIBAS 
1° lugar 

3 24 UNID. 

Acelga de primeira qualidade, frescas 
e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor 
característicos. Não deverão estar 
danificadas por lesões que afetem 

             
2,65  

           
63,60  

ANTÔNIO EDVINO RIBAS 
1° lugar 



sua aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 
Reposição do produto: no caso de 
partes estragadas, produto murcho 
e/ou danificado. 

4 150 KG 

Agnholine congelado de frango. 
Apresentação em embalagens de 
polietileno atóxico, contendo 1 Kg,  
devendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações 
nutricionais. 

           
25,67  

     
3.850,50  

IVANIR GIACHINI DE 
SANTIAGO 

1° lugar 

5 50 KG 

Agnholine congelado de gado. 
Apresentação em embalagens de 
polietileno atóxico, contendo 1 Kg, 
devendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações 
nutricionais. 

           
26,60  

     
1.330,00  

IVANIR GIACHINI DE 
SANTIAGO 

1° lugar 

6 1910 UNID. 

Alface crespa, lisa, roxa ou americana 
de primeira qualidade, frescas e sãs. 
No ponto de maturação adequado 
para o consumo. Intactos, com todas 
as partes comestíveis aproveitáveis, 
cor e sabor característicos. Não 
deverão estar danificadas por lesões 
que afetem sua aparência e 
utilização. Isento de pontos 
amarelados ou apodrecidos, livre de 
sujidades, parasitas e larvas. 
Reposição do produto: no caso de 
partes estragadas, produto murcho 
e/ou danificado. 

             
1,89  

     
3.609,90  

ANTÔNIO EDVINO RIBAS 
1° lugar 

7 75 KG 

Batata doce de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor 
característicos. Não deverão estar 
danificadas por lesões que afetem 
sua aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 
Reposição do produto: no caso de 
partes estragadas, produto murcho 
e/ou danificado. 

             
2,28  

        
171,00  

ANTÔNIO EDVINO RIBAS 
1° lugar 



8 120 KG 

Beterraba de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor 
característicos. Não deverão estar 
danificadas por lesões que afetem 
sua aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 
Reposição do produto: no caso de 
partes estragadas, produto murcho 
e/ou danificado. 

             
2,47  

        
296,40  

ANTÔNIO EDVINO RIBAS 
1° lugar 

9 135 KG 

Bolacha caseira macia de açúcar 
mascavo com glacê, fresca e de boa 
qualidade, parte interna branca e 
superfície de cor dourada brilhante e 
homogênea. Apresentação em 
embalagens de polietileno atóxico, 
devendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações 
nutricionais. Reposição do produto: 
no caso das bolachas estarem com 
fabricação superior a um dia anterior 
à data de entrega, mal assadas, 
queimadas, amassadas, achatadas e 
emboloradas, e de características 
organolépticas anormais. 

           
21,00  

     
2.835,00  

ELIZETE ROVADOSKI 
VALDUGA 

1° lugar 

10 200 KG 

Bolacha caseira de fubá, fresca e de 
boa qualidade, parte interna branca e 
superfície de cor dourada brilhante e 
homogênea. Apresentação em 
embalagens de polietileno atóxico, 
devendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações 
nutricionais. Reposição do produto: 
no caso das bolachas estarem com 
fabricação superior a um dia anterior 
à data de entrega, mal assadas, 
queimadas, amassadas, achatadas e 
emboloradas, e de características 
organolépticas anormais. 

           
14,00  

     
2.800,00  

ROSIANE BARETTA VERDI 
1° lugar 

11 150 KG 

Bolo simples de laranja e/ou cenoura 
de boa qualidade, bem assado. 
Reposição do produto: no caso de 
bolos com fabricação superior a um 
dia anterior à data de entrega, mal 
assados, queimados, amassados, 
achatados e “embatumados aspecto 

           
13,00  

     
1.950,00  

ROSIANE BARETTA VERDI 
1° lugar 



massa pesada” e de características 
organolépticas anormais. 
Apresentação em plástico, devendo 
conter data de fabricação, data de 
validade e informações nutricionais. 

12 60 KG 

Brócolis: de primeira qualidade, 
frescos e sãos. No ponto de 
maturação adequado para o 
consumo. Intactos, com todas as 
partes comestíveis aproveitáveis, cor 
e sabor característicos. Não deverão 
estar danificados por lesões que 
afetem sua aparência e utilização. 
Isento de pontos amarelados ou 
apodrecidos, livre de sujidades, 
parasitas e larvas. Reposição do 
produto: no caso de partes 
estragadas e pouco aproveitamento 
do produto. 

             
2,45  

        
147,00  

ANTÔNIO EDVINO RIBAS 
1° lugar 

13 60 KG 

Cenoura de cor laranja, de primeira 
qualidade, frescas e sãs. No ponto de 
maturação adequado para o 
consumo. Intactos, com todas as 
partes comestíveis aproveitáveis, cor 
e sabor característicos. Não deverão 
estar danificadas por lesões que 
afetem sua aparência e utilização. 
Isento de pontos amarelados ou 
apodrecidos, livre de sujidades, 
parasitas e larvas. Reposição do 
produto: no caso de partes 
estragadas e pouco aproveitamento 
do produto. 

             
1,93  

        
115,80  

ANTÔNIO EDVINO RIBAS 
1° lugar 

14 150 MÇ 

Tempero verde composto por 
salsinha e cebolinha de primeira 
qualidade, frescos e sãos. No ponto 
de maturação adequado para o 
consumo. Intactos, com todas as 
partes comestíveis aproveitáveis, cor 
e sabor característicos. Não deverão 
estar danificados por lesões que 
afetem sua aparência e utilização. 
Isento de pontos amarelados ou 
apodrecidos, livre de sujidades, 
parasitas e larvas. Apresentação de 
aproximadamente 200 gramas cada 
maço. Reposição do produto: no caso 

             
1,75  

        
262,50  

ANTÔNIO EDVINO RIBAS 
1° lugar 



de partes estragadas e pouco 
aproveitamento do produto. 

15 50 KG 

Chuchu de primeira qualidade, 
frescos e sãos. No ponto de 
maturação adequado para o 
consumo. Intactos, com todas as 
partes comestíveis aproveitáveis, cor 
e sabor característicos. Não deverão 
estar danificados por lesões que 
afetem sua aparência e utilização. 
Isento de pontos amarelados ou 
apodrecidos, livre de sujidades, 
parasitas e larvas. Reposição do 
produto: no caso de partes 
estragadas e pouco aproveitamento 
do produto. 

             
1,80  

           
90,00  

CLÉCIO AZELINO 
BATTISTUZ 

1° lugar 

16 50 UNID. 

Couve flor de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactas, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor 
característicos. Não deverão estar 
danificadas por lesões que afetem 
sua aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 
Apresentação em quantidade de 
aproximadamente 300 gramas cada 
cabeça. Reposição do produto: no 
caso de partes estragadas, produto 
murcho e/ou danificado. 

             
2,65  

        
132,50  

ANTÔNIO EDVINO RIBAS 
1° lugar 

17 60 MÇ 

Couve folha, do tipo manteiga, 
frescas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor 
característicos. Não deverão estar 
danificados por lesões que afetem 
sua aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 
Apresentação de aproximadamente 
300 gramas cada maço. Reposição do 
produto: no caso de partes 
estragadas, produto murcho e/ou 
danificado e folhas amareladas. 

             
1,80  

        
108,00  

ANTÔNIO EDVINO RIBAS 
1° lugar 



18 160 KG 

Cuca caseira, recheada, pesando 
aproximadamente 700 gramas cada 
unidade após assada, de boa 
qualidade com miolo branco e casca 
de cor dourada brilhante e 
homogênea. Apresentação em 
embalagens de polietileno atóxico, 
devendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações 
nutricionais. Reposição do produto: 
no caso das cucas estarem com 
fabricação superior a um dia anterior 
á data de entrega, mal assadas, 
queimadas, amassadas, achatadas e 
“embatumadas com aspecto de 
massa pesada” e de características 
organolépticas anormais. 

             
8,70  

     
1.392,00  

ROSIANE BARETTA VERDI 
1° lugar 

19 30 UNID. 
Doce de leite artesanal, embalagem 
contendo 500g. Com registro no SIM. 

           
13,00  

        
390,00  

CLÉCIO AZELINO 
BATTISTUZ 

1° lugar 

20 205 KG 

Esfiha macia recheada com carne de 
frango ou carne de gado moída, 
pesando aproximadamente 100g 
cada unidade. Apresentação em 
embalagens de polietileno atóxico, 
devendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações 
nutricionais. 

           
22,60  

     
4.633,00  

ELIZETE ROVADOSKI 
VALDUGA 

1° lugar 

21 200 KG 

Feijão preto, safra nova, tipo 1, grãos 
inteiros e sãos, aspecto brilhoso, liso, 
constituído de no mínimo de 90% a 
98% de grãos inteiros e íntegros, na 
cor característica a variedade 
correspondente de tamanho e 
formatos naturais maduros, limpos e 
secos. Isento de material terroso, 
sujidades, pedras, fungos ou 
parasitas, mofo, carunchos, insetos 
mortos ou vivos ou qualquer outro 
tipo de praga, e não deverá conter 
mistura de outras variedades e 
espécies. Apresentação em 
embalagens de polietileno atóxico, 
contendo 1 kg. 

             
3,00  

        
600,00  

CLÉCIO AZELINO 
BATTISTUZ 

1° lugar 



22 60 UNID. 

Geléia de frutas artesanal, sabores 
variados natural. Produto produzido 
a partir de frutos sãos e frescos, 
intactos, com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis, cor e 
sabor característi-cos. Embalagem 
contendo 800 gramas. Com registro 
no SIM. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade, 
prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas. 

           
12,50  

        
750,00  

CLÉCIO AZELINO 
BATTISTUZ 

1° lugar 

23 1200 KG 

Laranja de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. 
Compacta, firme, cor e sabor 
característicos, com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis. Isenta de 
pontos amarelados, apodrecidos 
e/ou bolores, livres de sujidades, 
parasitas e larvas. Quantidade 
conforme solicitação. Reposição do 
produto: no caso de partes 
estragadas, produto murcho e/ou 
danificado. 

             
3,02  

     
3.624,00  

JOIR RIBEIRO DA ROCHA 
1° lugar 

24 305 KG 

Macarrão fresco caseiro congelado 
com ovos, tipo espaguete. 
Apresentação em embalagens de 
polietileno atóxico, contendo 1 kg, 
devendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações 
nutricionais. Reposição do produto: 
no caso do macarrão estar com 
fabricação superior a um dia anterior 
à data de entrega, escuro, amolecido, 
com sinais de descongelamento e de 
características organolépticas 
anormais. 

           
11,47  

     
3.498,35  

IVANIR GIACHINI DE 
SANTIAGO 

1° lugar 

25 365 KG 

Mandioca do tipo branca ou amarela, 
de primeira qualidade. No ponto de 
maturação adequado para o 
consumo. Intactas, com todas as 
partes comestíveis aproveitáveis, cor 
e sabor característicos. Não deverão 
estar danificadas por lesões que 
afetem sua aparência e utilização. 
Isento de pontos escuros ou 
apodrecidos, livre de sujidades, 
parasitas e larvas. Apresentação em 

             
3,37  

     
1.230,05  

ROLF SCHAEFER 
1° lugar 



embalagens de polietileno atóxico 
contendo 1 kg, descascadas e 
congelada. Reposição do produto: no 
caso de partes estragadas, murcha, 
danificada, escura e com sinais de 
descongelamento. 

26 150 KG 

Massa para panqueca fina e macia. 
Ingredientes: Farinha de trigo, água, 
ovos, óleo de soja e sal. Apresentação 
em embalagens de polietileno 
atóxico, data de fabricação, data de 
validade e informações nutricionais. 

           
16,90  

     
2.535,00  

IVANIR GIACHINI DE 
SANTIAGO 

1° lugar 

27 60 KG 

Massa para mini pizza (massa fina), 
pré-assada. A massa deverá ser 
furada antes de assar para não 
levantar bolhas. Ingredientes: farinha 
de trigo, leite, ovos, açúcar, fermento 
gelado e sal. Apresentação em 
embalagens de polietileno atóxico, 
devendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações 
nutricionais. 

           
15,00  

        
900,00  

ROSIANE BARETTA VERDI 
1° lugar 

28 600 KG 

Milho verde sem palha e sem cabelo, 
de primeira qualidade. As espigas 
deverão estar bem granadas, frescas 
e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor 
característicos. Não deverão estar 
danificados por lesões que afetem 
sua aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 
Apresentação em embalagens de 
polietileno atóxico em quantidade 
conforme solicitação. Reposição do 
produto: no caso de partes 
estragadas e pouco aproveitamento 
do produto. 

             
3,20  

     
1.920,00  

ANTÔNIO EDVINO RIBAS 
1° lugar 

29 100 UNID. 
Molho de tomate artesanal, 
embalagem contendo 800g. Com 
registro no SIM. 

           
12,00  

     
1.200,00  

CLÉCIO AZELINO 
BATTISTUZ 

1° lugar 



30 350 KG 

Morango de primeira qualidade, 
frescos e sãos. No ponto de 
maturação adequado para o 
consumo. Compacta, firme, cor e 
sabor característicos, com todas as 
partes comestíveis aproveitáveis. 
Isenta de pontos amarelados e 
apodrecidos e/ou bolores, livres de 
sujidades, parasitas e larvas. 
Quantidade conforme solicitação. 
Reposição do produto: no caso de 
partes estragadas, produto murcho 
e/ou danificado, fungos e bolor. 

           
15,00  

     
5.250,00  

ANTÔNIO EDVINO RIBAS 
1° lugar 

31 130 KG 

Nhoque de batata caseiro congelado. 
Ingredientes: batata, farinha de trigo, 
ovos, sal. Apresentação em 
embalagens de polietileno atóxico, 
devendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações 
nutricionais. 

           
11,50  

     
1.495,00  

ROSIANE BARETTA VERDI 
1° lugar 

32 310 KG 

Nhoque tipo caseiro congelado. 
Ingredientes: farinha de trigo, leite, 
ovos, queijo parmesão, margarina e 
sal. Apresentação em embalagens de 
polietileno atóxico, devendo conter 
data de fabricação, data de validade e 
informações nutricionais. 

           
11,30  

     
3.503,00  

ROSIANE BARETTA VERDI 
1° lugar 

33 180 DZS 

Ovos de galinha, grandes, de granja 
(branco e/ou vermelho), novo, 
pesando no mínimo 55 gramas por 
unidade. Isentos de sujidades, fungos 
e substancias tóxicas. Não deveram 
apresentar rachaduras e/ou trincas 
na casca. Apresentação em dúzias, e 
acondicionados em embalagens de 
papelão próprias para o produto. 
Reposição do produto: no caso de 
produto estragado, quebrado, e 
trincado 

             
4,20  

        
756,00  

LUIZ DOS PRAZERES 
1° lugar 

34 200 KG 

Pêssego amarelo de primeira 
qualidade, frescos e sãos. No ponto 
de maturação adequado para o 
consumo. Compacto, firme, cor e 
sabor característicos, com todas as 
partes comestíveis aproveitáveis. 
Isento de pontos amarelados, 
apodrecidos e/ou bolores, livres de 
sujidades, parasitas e larvas. 
Quantidade conforme solicitação. 

             
4,00  

        
800,00  

CLÉCIO AZELINO 
BATTISTUZ 

1° lugar 



Reposição do produto: no caso de 
partes estragadas, produto murcho 
e/ou danificado. 

35 190 KG 

Pão caseiro colorido, enriquecido 
com cenoura e/ou beterraba, 
pesando aproximadamente 500 
gramas cada unidade após assado, de 
boa qualidade com miolo branco e 
casca de cor dourada brilhante e 
homogênea. Apresentação em 
embalagens de polietileno, com 
quantidade solicitada, devendo 
conter data de fabricação, data de 
validade e informações nutricioniais. 
Reposição do produto: no caso de 
pães com fabricação superior a um 
dia anterior à data de entrega, mal 
assados, queimados, amassados, 
achatados e “embatumados aspecto 
massa pesada” e de características 
organolépticas anormais.  

             
9,30  

     
1.767,00  

IVANIR GIACHINI DE 
SANTIAGO 

1° lugar 

36 600 KG 

Poncã de primeira qualidade, frescas 
e sãs. No ponto de maturação 
adequada para o consumo. 
Compacta, firme, cor e sabor 
característicos, com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis. Isenta de 
pontos amarelados, apodrecidos 
e/ou bolores, livres de sujidades, 
parasitas e larvas. Quantidade 
conforme solicitação. Reposição do 
produto: no caso de partes 
estragadas, produto murcho e/ou 
danificado. 

             
3,73  

     
2.238,00  

CLÉCIO AZELINO 
BATTISTUZ 

1° lugar 

37 600 KG 

Repolho verde, de primeira 
qualidade, frescos e sãos. No ponto 
de maturação adequado para o 
consumo. Intactos, com todas as 
partes comestíveis aproveitáveis, cor 
e sabor característicos. Não deverão 
estar danificados por lesões que 
afetem sua aparência e utilização. 
Isento de pontos amarelados ou 
apodrecidos, livre de sujidades, 
parasitas e larvas. Reposição do 
produto: no caso de partes 
estragadas, produto fora do ponto de 
maturação adequado, murcho e/ou 
danificado.  

             
2,02  

     
1.212,00  

ANTÔNIO EDVINO RIBAS 
1° lugar 



38 150 KG 

Tomate cereja rosso de primeira 
qualidade, frescos e sãos. No ponto 
de maturação adequado para o 
consumo. Intactos, com todas as 
partes comestíveis aproveitáveis, cor 
e sabor característicos. Não deverão 
estar danificados por lesões que 
afetem sua aparência e utilização. 
Isento de pontos amarelados ou 
apodrecidos, livre de sujidades, 
parasitas e larvas. Quantidade 
conforme solicitação. Reposição do 
produto: no caso de partes 
estragadas, produto fora do ponto de 
maturação adequado (“verde”), 
murcho e/ou danificado. 

           
14,60  

     
2.190,00  

ANTÔNIO EDVINO RIBAS 
1° lugar 

39 200 KG 

Tomate, longa vida, do tipo caqui, de 
primeira qualidade, frescos e sãos. 
No ponto de maturação adequado 
para o consumo. Intactos, com todas 
as partes comestíveis aproveitáveis, 
cor e sabor característicos. Não 
deverão estar danificados por lesões 
que afetem sua aparência e 
utilização. Isento de pontos 
amarelados ou apodrecidos, livre de 
sujidades, parasitas e larvas. 
Quantidade conforme solicitação. 
Reposição do produto: no caso de 
partes estragadas, produto fora do 
ponto de maturação adequado 
(“verde”), murcho e/ou danificado.  

             
3,72  

        
744,00  

ROLF SCHAEFER 
1° lugar 

40 370 KG 

Tortéi congelado tipo pastel. 
Apresentação em embalagens de 
polietileno atóxico, devendo conter 
data de fabricação, data de validade e 
informações nutricionais. 

           
18,00  

     
6.660,00  

IVANIR GIACHINI DE 
SANTIAGO 

1° lugar 

41 50 KG 

Broa de milho caseira, fresca, 
pesando aproximadamente 500 
gramas cada unidade após assada, de 
boa qualidade com casca de cor 
dourada brilhante e homogênea. 
Apresentação em embalagens de 
polietileno, devendo conter data de 
fabricação, data de validade e 
informações nutricionais. Reposição 
do produto: no caso de pães com 
fabricação superior a um dia anterior 
à data de entrega, mal assados, 

           
11,00  

        
550,00  

ROSIANE BARETTA VERDI 
1° lugar 



queimados, amassados, achatados e 
“embatumados aspecto massa 
pesada” e de características 
organolépticas anormais. 

42 100 KG 

Rosca glaceadas com ou sem coco, 
fresca, caseira, macia, sem adição de 
aditivos e conservantes. 
Apresentação em embalagens de 
polietileno atóxico, devendo conter 
data de fabricação, data de validade e 
informações nutricionais. 

           
19,00  

     
1.900,00  

ELIZETE ROVADOSKI 
VALDUGA 

1° lugar 

 
 
 
 

Saudade do Iguaçu, 05 de julho de 2018. 
 


