
 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

PROCESSO Nº 080/2022 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2022 

 
OBJETO: Contratação de produtores rurais, credenciados através do Chamamento Público nº003/2022, 
para fornecimento 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 PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme § 1º do art. 14  da Lei nº 
11.947/2009 e Resoluções do FNDE relativas ao PNAE, conforme quantitativos estimados e especificações 
descritas abaixo:  
 
CONTRATADO: ELIZANGELA DE FATIMA RIBAS BEZERRA 
CPF nº 058.792.849-21 RG nº 8.946.665-2 DAP SDW0058792849212305221256 

ITEM UNID. QUANT. 
DESCRIÇÃO VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR TOTAL R$ 

 
1 

 
kg 

 
150 

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. 

5,03 754,50 

 
2 

 
kg 

 
150 

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. 

5,52 828,00 

 
3 

 
unid. 

 
260 

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 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. 

6,39 1.661,40 

 
6 

 
unid. 

 
3000 

ALFACE CRESPA, LISA, ROXA OU AMERICANA 
de primeira qualidade, folhas frescas e sãs. No 
ponto de maturação adequado para o 
consumo. Intactos, com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis, cor e sabor 

3,09 9.270,00 



 

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 embalagens de 
polietileno atóxico, pesando no mínimo 
aproximadamente 300 gramas cada cabeça. 
Reposição do produto: no caso de partes 
estragadas, produto murcho e/ou danificado. 

 
11 

 
kg 

 
300 

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. 

4,54 1.362,00 

 
15 

 
unid. 

 
150 

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. 

5,25 787,50 

 
18 

 
mç 

 
700 

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. 

4,25 2.975,00 

20 kg 350 

ESFIHA macia recheada com carne de gado 
moída, pesando aproximadamente 100g cada 
unidade. Ingredientes para massa: Trigo, leite, 
ovos, margarina, sal, açúcar, água e fermento. 
Ingredientes para recheio: Carne moída de 2ª, 
óleo de soja, alho, cebola, tempero verde e 
sal. Sem adição de aditivos e conservantes. 
Apresentação em embalagens de polietileno 
atóxico, devendo conter data de fabricação, 

23,70 8.295,00 



 

data de validade e informações nutricionais. 

47 kg 1000 

 
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. 

3,98 3.980,00 

48 
 

mçs 
 

 
620 

 

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 de partes estragadas e 
pouco aproveitamento do produto. 

3,09 1.915,80 

 
 
 

 
 

Total geral R$- 
 

 
31.829,20 

 
 
CONTRATADO:  ADAILDO JOSE VERDI 
CPF nº 624.784.869-20 RG nº 3.610.473-2  DAP SDW0624784869202004220350 

ITEM UNID. QUANT. 
DESCRIÇÃO VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR TOTAL R$ 

4 kg 200 

AGNHOLINE CONGELADO DE FRANGO. 
Ingredientes: Massa: farinha de trigo, ovos e 
água. Recheio: frango, tomate, cebola, alho e 
sal. Sem adição de aditivos ou conservantes. 
Apresentação em embalagens de polietileno 
atóxico, contendo 1 Kg, devendo conter data 
de fabricação, data de validade e informações 
nutricionais. 

31,63 6.326,00 

 
13 

 
kg 

 
50 

BROA DE MILHO CASEIRA, fresca, pesando 
aproximadamente 500 gramas cada unidade 
após assada, de boa qualidade com casca de 
cor dourada brilhante e homogênea. 
Ingredientes: Farinha de milho, farinha de 
trigo, leite, ovos, banha, sal e fermento 
biológico. Sem adição de aditivos ou 
conservantes. Apresentação em embalagens 
de polietileno, devendo conter data de 

17,45 872,50 



 

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

25 kg 300 

MACARRÃO FRESCO CASEIRO congelado, tipo 
espaguete. Ingredientes: farinha de trigo e 
ovos. Sem adição de aditivos ou conservantes. 
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. 

16,35 4.905,00 

39 kg 
 

300 
 

PÃO CASEIRO 25% INTEGRAL, pesando 
aproximadamente 500 gramas cada unidade 
após assado, de boa qualidade, casca de cor 
dourada brilhante e homogênea. Ingredientes: 
farinha de trigo integral, farinha de trigo, ovos, 
sal, água, margarina e fermento biológico. 
Sem adição de aditivos ou conservantes. 
Apresentação em embalagens de polietileno, 
com quantidade solicitada, devendo conter 
data de fabricação e data de validade. 
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. O produto deve 
conter obrigatoriamente rótulo identificando 
o produtor, data de fabricação e data de 
validade. 

16,79 5.037,00 

40 kg 400 

PÃO TIPO CASEIRINHO COLORIDO, 
enriquecido com cenoura e/ou beterraba, 
pesando aproximadamente 50 gramas cada 
unidade após assado, de boa qualidade com 
miolo branco e casca de cor dourada brilhante 
e homogênea. Ingredientes: Farinha de trigo, 
banha, cenoura, beterraba, água, fermento e 
sal. Sem adição de aditivos ou conservantes. 
Apresentação em embalagens de polietileno, 
com quantidade solicitada, 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, queimados, amassados, 
achatados e “embatumados aspecto massa 

18,13 7.252,00 



 

pesada” e de características organolépticas 
anormais. 

50 kg 300 

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

27,50 8.250,00 

 
 
 

 
 

Total geral R$- 
 32.642,50 

 
CONTRATADO: IVANIR GIACHINI DE SANTIAGO 
CPF nº 039.399.989-07 RG nº 8.137.122-9 DAP SDW0039399989070906210857  

ITEM UNID. QUANT. 
DESCRIÇÃO VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR TOTAL R$ 

5 
 

kg 
200 

AGNHOLINE CONGELADO DE GADO. 
Ingredientes: Massa: farinha de trigo, ovos e 
água. Recheio: carne moída de 2ª, tomate, 
cebola, alho e sal. Sem adição de aditivos ou 
conservantes.     Apresentação em 
embalagens de polietileno atóxico, contendo 1 
Kg, devendo conter data de fabricação, data 
de validade e informações nutricionais. 

32,33 6.466,00 

26 kg 300 

MACARRÃO FRESCO CASEIRO congelado, tipo 
espaguete. Ingredientes: farinha de trigo e 
ovos. Sem adição de aditivos ou conservantes. 
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. 

16,35 4.905,00 

29 
kg 

 
75 

 

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. Sem adição de aditivos ou 
conservantes. Tamanho e quantidade de 
acordo com solicitação. Apresentação em 
embalagens de polietileno atóxico, devendo 
conter data de fabricação, data de validade e 
informações nutricionais. 

21,56 1.617,00 

30 kg 200 

MASSA PARA PANQUECA fina e macia. 
Ingredientes: Farinha de trigo, água, ovos, 
óleo de soja e sal. Sem adição de aditivos ou 
conservantes. Apresentação em embalagens 
de polietileno atóxico, data de fabricação, 
data de validade e informações nutricionais. 

21,00 4.200,00 

38 
 

kg 
 

 
350 

 

NHOQUE DE BATATA caseiro congelado. 
Ingredientes: batata, farinha de trigo, ovos, 
sal. Sem adição de aditivos ou conservantes. 
Apresentação em embalagens de polietileno 

21,66 7.581,00 



 

atóxico, devendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações nutricionais. 

 
 
 

 
 

Total geral R$- 
 24.769,00 

 
 
CONTRATADO: ODACIR MANGONI 
CPF nº  346.986.980-49 RG nº 14.693.903-1 DAP SDW0346980490906210834 

ITEM UNID. QUANT. 
DESCRIÇÃO VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR TOTAL R$ 

7 kg 500 

ARROZ BRANCO, polido, tipo 1, longo fino.  
Produto isento de mofo, odores estranhos e 
substâncias nocivas à saúde. Embalagem 
plástica transparente com 1 kg, contendo 
informações nutricionais, data de 
validade/lote. Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes do vencimento 
do prazo de validade, prazo de validade 
vencido e embalagens danificadas.  
 

5,11 2.555,00 

 
10 

 
kg 

 
200 

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. 

4,66 932,00 

 
16 

 
kg 

 
300 

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. 

6,73 2.019,00 

 
17 

 
Kg 

 
150 

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 

4,41 661,50 



 

produto. 

 
23 

 
 

kg 
 

 
900 

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. 

3,96 3.564,00 

24 kg 30 

LIMÃO TAHITI de primeira qualidade, frescos e 
sãs. 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. Reposição do produto: 
no caso de partes estragadas, produto murcho 
e/ou danificado. 

4,20 126,00 

31 kg 1000 

MELANCIA, 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 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 (“verde”), murcho e/ou 
danificado. 

2,87 2.870,00 

32 kg 500 

MELÃO COLONIAL, 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, a casca deve ser firme, 
sem rachaduras e de cor brilhante. Não 
deverão estar danificados por lesões que 
afetem sua aparência e utilização. Isento de 
pontos apodrecidos, livre de sujidades, 
parasitas e larvas. Reposição do produto: no 
caso de partes estragadas, produto fora do 
ponto de maturação adequado (“verde”), 
murcho e/ou danificado. 

4,83 2.415,00 

33 kg 100 

MILHO PARA PIPOCA de primeira qualidade.  
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 

9,74 974,00 



 

praga, e não deverá conter mistura de outras 
variedades e espécies. Apresentação em 
embalagens de polietileno atóxico, contendo 1 
Kg. 

42 
kg 

 
300 

 

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

7,37 2.211,00 

44 kg 800 

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. 

4,94 3.952,00 

 
49 

 
kg 

 
400 

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. 

7,17 2.868,00 

51 kg 200 

UVA COLONIAL “in natura”, tipo branca, rosa 
ou preta, devendo estar fresca, ter atingido o 
grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor, 
com estágio de maturação tal que suporte a 
manipulação, o transporte mantendo as 
condições adequadas para o consumo 
humano, livre de enfermidades, ausência de 
sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de 
origem mecânica ou por insetos.  Estando 
embalados e rotulados de acordo com a 
legislação vigente. 

8,00 1.600,00 

 
 
 

 
 

Total geral R$- 
 

26.747,50 
 

 
 
 



 

 
CONTRATADO: VALENTIN PIAIA 
CPF nº  859.816.729-00 RG nº 21344818 DAP SDW0859816729002110210848 

ITEM UNID. QUANT. 
DESCRIÇÃO VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR TOTAL R$ 

8 kg 4500 

BANANA DO TIPO CATURRA de 1ª qualidade, 
frescas e sãs. No ponto 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 pontos pretos ou 
apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e 
larvas. Reposição do produto no caso de 
partes estragadas, produto fora do ponto de 
maturação adequado (“verde”), produto 
murcho ou danificado. 

4,03 18.135,00 

9 kg 100 

BANANA MAÇÃ de 1ª qualidade, frescas e sãs. 
No ponto 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 pontos pretos ou 
apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e 
larvas. Reposição do produto no caso de 
partes estragadas, produto fora do ponto de 
maturação adequado (“verde”), ou danificado. 

10,43 1.043,00 

 
 
 

 
 

Total geral R$- 
 19.178,00 

 
 
CONTRATADO: ANDERSON ALVES DE LIMA 
CPF Nº 350.897.408-10   RG 44.993.480-9  DAP SDW0350897408102704220205  

ITEM UNID. QUANT. 
DESCRIÇÃO VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR TOTAL R$ 

 
12 

 
kg 

 
300 

BOLACHA CASEIRA DE FUBÁ, fresca e de boa 
qualidade, parte interna branca e superfície 
de cor dourada brilhante e homogênea. 
Ingredientes: Ovos, fubá, farinha de trigo, 
polvilho, açúcar, manteiga ou margarina e 
fermento químico. Sem adição de aditivos e 
conservantes. 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. 

23,97 7.191,00 

   BROA DE MILHO CASEIRA, fresca, pesando 17,45 872,50 



 

14 kg 50 aproximadamente 500 gramas cada unidade 
após assada, de boa qualidade com casca de 
cor dourada brilhante e homogênea. 
Ingredientes: Farinha de milho, farinha de 
trigo, leite, ovos, banha, sal e fermento 
biológico. Sem adição de aditivos ou 
conservantes. 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, 
queimados, amassados, achatados e 
“embatumados aspecto massa pesada” e de 
características organolépticas anormais. 

19 kg 250 

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. 

16,20 4.050,00 

28 
kg 

 
75 

 

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. Sem adição de aditivos ou 
conservantes. Tamanho e quantidade de 
acordo com solicitação. Apresentação em 
embalagens de polietileno atóxico, devendo 
conter data de fabricação, data de validade e 
informações nutricionais. 

21,56 1.617,00 

37 
 

kg 
 

 
350 

 

NHOQUE DE BATATA caseiro congelado. 
Ingredientes: batata, farinha de trigo, ovos, 
sal. Sem adição de aditivos ou conservantes. 
Apresentação em embalagens de polietileno 
atóxico, devendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações nutricionais. 

21,66 7.581,00 

41 kg 200 

PASTEL ASSADO macio recheado com carne 
de gado moída ou peito de frango desfiado, 
pesando aproximadamente 50g cada unidade 
após assado. Ingredientes para massa: Trigo, 
leite, ovos, margarina, sal, açúcar, água e 
fermento. Ingredientes para recheio: Carne 
moída de 2ª ou frango, óleo de soja, alho, 
cebola, tempero verde e sal. Sem adição de 

24,66 4.932,00 



 

aditivos e conservantes. Apresentação em 
embalagens de polietileno atóxico, devendo 
conter data de fabricação, data de validade e 
informações nutricionais. 

 
 
 

 
 

Total geral R$- 
 

26.243,50 
 

 
 
CONTRATADO: RIVALDO KURPEL DA SILVA 
CPF Nº 374.320.879-20  RG 1.883.147   DAP SDW0374320879203103221023 

ITEM UNID. QUANT. 
DESCRIÇÃO VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR TOTAL R$ 

21 kg 1000 

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. 

8,25 8.250,00 

 
22 

 
 

kg 
 

 
900 

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. 

3,96 3.564,00 

36 
kg 

 
400 

 

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. 

23,13 9.252,00 

 
 
 

 
 

Total geral R$- 
 21.066,00 

 
 
CONTRATADO: ROLF SCHAEFER 
CPF nº 546.522.009-00 RG nº 3.266.877-1 DAP SDW0546522009001703221125  
 



 

ITEM UNID. QUANT. 
DESCRIÇÃO VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR TOTAL R$ 

27 kg 
 

650 
 

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 
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. 

5,82 3.783,00 

34 
 

kg 
 

 
900 

 

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. 

8,14 7.326,00 

 
 
 

 
 

Total geral R$- 
 11.109,00 

 
 
CONTRATADO: CLECIO AZELINO BATTISTUZ  
CPF nº 577.619.659-00 RG nº3.516.974-1 DAP SDW0577619659000701220918 

ITEM UNID. QUANT. 
DESCRIÇÃO VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR TOTAL R$ 

35 kg 600 

POLPA DE TOMATE CONGELADA ARTESANAL 
(100% tomate). Sem adição de aditivos ou 
conservantes. Ingredientes: tomate. 
Embalagem plástica contendo 1 kg. Com 
registro no SIM. 

15,03 9.018,00 

43 kg 
 

700 
 

POLPA DE FRUTA (100% fruta) congelada, 
embalagem contendo 1 kg, sem adição de 
aditivos ou conservantes, sabores variados 
conforme solicitação; com inspeção municipal, 
estadual ou federal e registro no MAPA. 

21,13 14.791,00 

46 pcts 200 

QUIRERA de milho amarelo, fabricada a partir 
de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, parasitas, larvas e outros, 
deverá estar em perfeito estado de 

4,83 966,00 



 

conservação, contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto e número 
do registro. Não deverá apresentar resíduos, 
impurezas, bolor e/ou cheiro não 
característico. Apresentação em embalagens 
de polietileno atóxico transparente, contendo 
500g hermeticamente vedado e intacto.  
Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas. 
 

 
 
 

 
 

Total geral R$- 
 24.775,00 

 
CONTRATADO:  IDEMIR MARANGON 
CPF nº 024.932.729-51  RG nº 7.148.168-9   DAP SDW0024932729512308210937 

ITEM UNID. QUANT. 
DESCRIÇÃO VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR TOTAL R$ 

45 kg 200 

QUEIJO COLONIAL de sabor láctico, produzido 
a partir de leite fresco e são, massa fechada 
com alguns olhos, cor amarelo pálido. 
Consistência: exterior semiduro, com interior 
macio, de cremosidade média, mostrando boa 
elasticidade em sua massa. Ingredientes: leite 
integral, sal, coagulante e fermento lácteo. 
Alérgicos: contém leite e lactose, não deve 
conter glúten. Apresentação em embalagens 
de polietileno atóxico, devendo conter no 
rótulo nome do produtor, data de fabricação, 
data de validade e informações nutricionais. 
Reposição do produto: no caso de cheiro 
forte, azedo ou com bolor, alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade, prazo de validade vencido e 
embalagens danificadas. Com registro no 
serviço de inspeção municipal - SIM. 

32,50 6.500,00 

 
 
 

 
 

Total geral R$- 
 6.500,00 

CONDIÇÕES DE ENTREGA: Conforme cronograma fornecido pela Nutricionista do Município. 
PERÍODO MAXIMO DE ENTREGA:  12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.  
VALOR TOTAL R$: R$ 224.859,70 (duzentos e vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e 
setenta centavos). 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme entrega efetuada no mês, sendo pago até dia 30 do mês 
subsequente a entrega, mediante apresentação da nota fiscal de produtor rural. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional Programática: 12.361.0008.2.026 – Manutenção do Ensino Fundamental 



 

Elemento da Despesa: 3.3.90.32.05 – merenda escolar 
Principal: 177                                  Despesa: 4767 
Fonte de Recurso: 123 – merenda FNDE  
Valor da dotação: R$ 35.966,40 (itens 1;2;3;6;7;8;9;10;14) 
 
Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional Programática: 12.365.0008.2.025 – Manutenção da educação infantil – Pré-escola 
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.05 – merenda escolar 
Principal: 277                                  Despesa: 4763 
Fonte de Recurso: 1042 – transferência de recursos do FNDE  
Valor da dotação: R$ 29.772,80 (Itens 25;28;29;31;33;38;44)  
 
Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional Programática: 12.365.0008.2.024 – Manutenção da educação infantil - CRECHE 
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.05 – merenda escolar 
Principal: 248                                 Despesa:4760 
Fonte de Recurso: 1042 – transferência de recursos do FNDE  
Valor da dotação: R$ 24.461,50 (Itens 11;15;16;18;21;22;23;30;42)  
 
Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional Programática: 12.361.0008.2.026 – Manutenção do Ensino Fundamental 
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.05 – merenda escolar 
Principal: 174                                  Despesa: 4764 
Fonte de Recurso: 0 Recurso ordinários (livres)  
Valor da dotação: R$ 45.341,00 (item 27;32;37;39;40;43;45;47) 
 
Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional Programática: 12.365.0008.2.025 – Manutenção da educação infantil - Pré-escola 
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.05 – merenda escolar 
Principal: 275                                  Despesa: 4761 
Fonte de Recurso: 0 Recurso ordinários (livres) 
Valor da dotação: R$ 42.201,00 (Itens 34;35;36;41;46) 
 
Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional Programática: 12.365.0008.2.024 – Manutenção da educação infantil - CRECHE 
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.05 – merenda escolar 
Principal: 246                                 Despesa: 4758 
Fonte de Recurso: 0 Recurso ordinários (livres) 
Valor da dotação: R$ 47.117,00 (Itens 4;5;12;13;19;20;24;26) 

 
J U S T I F I C A T I V A 

 Conforme credenciamento realizado através do Chamamento Público nº 003/2022. 
 

Saudade do Iguaçu, 09 de junho de 2022 
 

DARLEI TRENTO 
Prefeito Municipal 


