
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

 OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (carnes) da agricultura familiar de produtores credenciados através 
do chamamento público nº 022/2021, para atendimento ao PNAE 
unidades escolares da municipalidade, 

1) FORNECEDOR: AMARILDO FACHINELLO
CPF: 476.477.369-49 / Linha São João, CEP: 85.601

Item 
 nº 

Código Especificação 

1 81557 CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 
características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. AMARI

2 81558 CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 
atóxico própria para alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. 
AMARILDO FACHINELLO  

3 81559 CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor,  cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. AMARILDO FACHINELLO   

 
2) FORNECEDOR: ARI FRIZZO SOBRINHO
CPF: 024.756.129-08 / Linha Farroupilha 

Item 
 nº 

Código Especificação 

4 81560 CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com com dimensões de 
03cm x 03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de 
sebo e gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta 
de cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 
características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. A
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Aquisição de gêneros alimentícios (carnes) da agricultura familiar de produtores credenciados através 

do chamamento público nº 022/2021, para atendimento ao PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, nas 
 de acordo com as especificações abaixo:  

AMARILDO FACHINELLO 
Linha São João, CEP: 85.601-000 – Francisco Beltrão/PR 

Quantidade Unidade

CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 

de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. AMARILDO FACHINELLO   

500 K 

CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 

alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. 
AMARILDO FACHINELLO   

1.000,00 K 

CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor,  cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 

nho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. AMARILDO FACHINELLO    

82,00 K 

Total 

ARI FRIZZO SOBRINHO 
Farroupilha – Francisco Beltrão/PR 

Quantidade Unidade

CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com com dimensões de 
03cm x 03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de 
sebo e gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta 
de cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 

cas de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. ARI FRIZZO SOBRINHO    

500,00 K 
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Aquisição de gêneros alimentícios (carnes) da agricultura familiar de produtores credenciados através 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, nas 

Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

26,85 13.425,00 

24,95 24.950,00 

19,69 1.614,58 

 R$ 39.989,58 

Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

26,85 13.425,00 
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5 81561 CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 
atóxico própria para alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. ARI 
FRIZZO SOBRINHO   

6 81562 CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. ARI FRIZZO SOBRINHO   

 
3) FORNECEDOR: Daniele Andressa Pereira
CPF: 068.789.699-13 / Linha Jacutinga – 

Item 
 nº 

Código Especificação 

7 81563 CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 
características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. DANIE
FERREIRA   

8 81564 CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 
atóxico própria para alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. 
DANIELE ANDRESSA FERREIRA   

9 81565 CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI.  
DANIELE ANDRESSA FERREIRA  
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CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 
atóxico própria para alimentos, devidamente selada e 

e material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. ARI 

1.000,00 K 

CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 

ho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. ARI FRIZZO SOBRINHO    

82,00 K 

Total 

Daniele Andressa Pereira 
 Francisco Beltrão/PR 

Quantidade Unidade

CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 

de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. DANIELE ANDRESSA 

500,00 K 

CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 

alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI.  
DANIELE ANDRESSA FERREIRA    

1.000,00 K 

CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 

ho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 

 
DANIELE ANDRESSA FERREIRA   

82,00 K 

Total 
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24,95 24.950,00 

19,69 1.614,58 

R$ 39.989,58 

Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

26,85 13.425,00 

24,95 24.950,00 

19,69 1.614,58 

R$ 39.989,58 
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4) FORNECEDOR: EVANDRO PIZATTO
CPF: 069.768.779-16 / Linha Assentamento Missões 
Item 
 nº 

Código Especificação 

10 81566 CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 
características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. EVAND

11 81567 CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 
atóxico própria para alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. EVANDRO 
PIZATTO   

12 81568 CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. EVANDRO PIZATTO  

 
5) FORNECEDOR: FRANCISCO AURÉLIO KUNZ
CPF: 127.739.809-72 / Linha Água Vermelha 

Item 
 nº 

Código Especificação 

13 81569 CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 
características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. FRANC

14 81570 CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 
atóxico própria para alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
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EVANDRO PIZATTO 
Assentamento Missões – Francisco Beltrão/PR 

Quantidade Unidade

CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 

de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. EVANDRO PIZATTO   

500,00 K 

CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 

alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. EVANDRO 

1.000,00 K 

CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 

ho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. EVANDRO PIZATTO   

82,00 K 

Total 

FRANCISCO AURÉLIO KUNZ 
Linha Água Vermelha –Francisco Beltrão/PR 

Quantidade Unidade

CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 

de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. FRANCISCO AURELIO KUNZ  

500,00 K 

CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 

alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 

1.000,00 K 
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Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

26,85 13.425,00 

24,95 24.950,00 

19,69 1.614,58 

39.989,58 

Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

26,85 13.425,00 

24,95 24.950,00 
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atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. 
FRANCISCO AURELIO KUNZ   

15 81571 CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. FRANCISCO AURELIO KUNZ  

 
6) FORNECEDOR: GIGOMAR FACHINELLO
CPF: 619.915.039-20 / Linha Gaúcha – Francisco Beltrão/PR

Item 
 nº 

Código Especificação 

16 81572 CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 
características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. GIGOM

17 81573 CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 
atóxico própria para alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. GIGOMAR 
FACHINELLO   

18 81574 CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. GIGOMAR FACHINELLO  

 
7) FORNECEDOR: JADISOM BORGUESAN
CPF: 787.474.579-53 / Linha KM 8 - Francisco Beltrão/PR

Item 
 nº 

Código Especificação 

19 81575 CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
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atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. 
FRANCISCO AURELIO KUNZ    

CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 

ho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. FRANCISCO AURELIO KUNZ  

82,00 K 

Total 

GIGOMAR FACHINELLO 
Francisco Beltrão/PR 

Quantidade Unidade

CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 

de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. GIGOMAR FACHINELLO   

500,00 K 

CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 

alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. GIGOMAR 

1.000,00 K 

CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 

ho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. GIGOMAR FACHINELLO   

82,00 K 

Total 

JADISOM BORGUESAN 
Francisco Beltrão/PR 

Quantidade Unidade

CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 

500,00 K 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

-2103 Página 4 

19,69 1.614,58 

R$ 39.989,58 

Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

26,85 13.425,00 

24,95 24.950,00 

19,69 1.614,58 

R$ 39.989,58 

Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

26,85 13.425,00 
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cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 
características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. JADIS

20 81576 CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 
atóxico própria para alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. JADISOM 
BORGUESAN   

21 81577 CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. JADISOM BORGUESAN  

 
8) FORNECEDOR: LORI PEDRO CRESTANI
CPF: 368.218.539-91 / Linha Rio do Mato 

Item 
 nº 

Código Especificação 

22 81578 CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 
características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. LORI 

23 81579 CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 
atóxico própria para alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. LORI 
PEDRO CRESTANI   

24 81580 CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
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cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 
de PSE e DFD. Embalada em 

embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. JADISOM BORGUESAN   

CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 

alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. JADISOM 

1.000,00 K 

CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 

ho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. JADISOM BORGUESAN   

82,00 K 

Total 

LORI PEDRO CRESTANI 
Linha Rio do Mato – Francisco Beltrão/PR 

Quantidade Unidade

CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 

de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. LORI PEDRO CRESTANI   

500,00 K 

CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 

alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. LORI 

1.000,00 K 

CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 

82,00 K 
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24,95 24.950,00 

19,69 1.614,58 

R$ 39.989,58 

Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

26,85 13.425,00 

24,95 24.950,00 

19,69 1.614,58 
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estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. LORI PEDRO CRESTANI  

 
9) FORNECEDOR: MARCOS EDUARDO PASQUETTI
CPF: 766.013.319-53 / Linha Barrinha – Renascença/PR

Item 
 nº 

Código Especificação 

25 81581 CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 
características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. MARCO
PASQUETTI   

26 81582 CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 
atóxico própria para alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI.
MARCOS EDUARDO PASQUETTI  

27 81583 CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI.  
MARCOS EDUARDO PASQUETTI  

 
10) FORNECEDOR: MIGUEL ALCIDES CORREA
CPF: 502.359.909-49 / Linha Água Vermelha 

Item 
 nº 

Código Especificação 

28 81584 CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com com dimensões de 
03cm x 03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de 
sebo e gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta 
de cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 
características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
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ho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. LORI PEDRO CRESTANI   

Total 

MARCOS EDUARDO PASQUETTI 
Renascença/PR 

Quantidade Unidade

CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 

de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. MARCOS EDUARDO 

500,00 K 

CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 

Embalada em embalagem primária de plástico 
atóxico própria para alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. 
MARCOS EDUARDO PASQUETTI   

1.000,00 K 

CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 

ho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 

 
MARCOS EDUARDO PASQUETTI   

82,00 K 

Total 

MIGUEL ALCIDES CORREA 
Água Vermelha – Francisco Beltrão/PR 

Quantidade Unidade

CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com com dimensões de 
03cm x 03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de 
sebo e gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta 
de cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 

cas de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 

500,00 K 
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R$ 39.989,58 

Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

26,85 13.425,00 

24,95 24.950,00 

19,69 1.614,58 

R$ 39.989,58 

Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

26,85 13.425,00 
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SIM, SIP, SIF ou SISBI. M

29 81585 CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 
atóxico própria para alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. 
ALCIDES CORREA 

30 81586 CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. MIGUEL ALCIDES CORREA

 
11) FORNECEDOR: VALMOR CALEGARI
CPF: 708.805.749-72 / Linha São Paulo –

Item 
 nº 

Código Especificação 

31 81587 CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 
características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. VALMO

32 81588 CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 
atóxico própria para alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. VALMOR 
CALEGARI   

33 81589 CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. VALMOR CALEGARI  

 
12) FORNECEDOR: VALMOR CRESTANI
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MIGUEL ALCIDES CORREA 

CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 

alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. MIGUEL 

1.000,00 K 

CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 

ho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 

MIGUEL ALCIDES CORREA 

82,00 K 

Total 

VALMOR CALEGARI 
– Francisco Beltrão/PR 

Quantidade Unidade

CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 

de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. VALMOR CALEGARI   

500,00 K 

CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 

alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. VALMOR 

1.000,00 K 

CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 

ho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. VALMOR CALEGARI   

82,00 K 

Total 

VALMOR CRESTANI 
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24,95 24.950,00 

19,69 1.614,58 

R$ 39.989,58 

Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

26,85 13.425,00 

24,95 24.950,00 

19,69 1.614,58 

R$ 39.989,58 
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CPF: 224.797.759-68 / Linha Rio Saudade 

Item 
 nº 

Código Especificação 

34 81590 CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 
características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. VALMO

35 81591 CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 
atóxico própria para alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. VALMOR 
CRESTANI   

36 81592 CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. VALMOR CRESTANI  

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 80/2022; R$ 479.874,96 
setenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, alínea II, da Lei nº 8.666/93.
2.1. Justifica-se e motiva-se a realização deste para atender as
média 8.500 alunos, sendo que destes 2.500 recebem mais de três refeições diárias.
 
2.2. A aquisição dos produtos da Agricultura Familiar se faz necessária para complemento da merenda escolar, para 
todos os alunos da rede municipal de ensino. Estes gêneros alimentícios são necessários a uma alimentação adequada e 
equilibrada, além de atender as necessidades peculiares de vários alunos com processo de intolerâncias e alergias 
alimentares, assim como incentivo ao desenvolvimento regional da agricultura familiar.
 
2.3. Em virtude do resultado do Chamamento Público nº 022/2021, com fulcro no art. 14, parágrafo 1º da Lei nº 
11.947/2009, Resolução nº 06/2020 de 08/05/2020, Resolução nº 21 de 16/11/2021, Resolu
16/07/2009, nº 25/2012, de 04/07/2012 e nº 26/2013, de 17/06/2013, nº 04/2015, de 02/03/2015 e Lei Municipal nº 3629/2009 
de 07/10/2009, se faz necessária a contratação através de Dispensa de Licitação.
 
 Os recursos orçamentários estão previstos nascontas:

Conta Órgão/ Unidade 

3300  

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-

Linha Rio Saudade – Francisco Beltrão/PR 

Quantidade Unidade

CARNE BOVINA DESOSSADA (ACÉM E PALETA), 
cortada em cubos uniformes com dimensões de 03cm x 
03cm x 03cm, congelada, no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, isenta de 
cartilagens, ossos e aponeuroses, não possuir as 

de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 
estranho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. VALMOR CRESTANI   

500,00 K 

CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no 
máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e 
sabor próprio, isenta de cartilagens, ossos e 
aponeuroses, não possuir as características de PSE e 
DFD. Embalada em embalagem primária de plástico 

alimentos, devidamente selada e 
isenta de material estranho em pacotes de 01 kg 
atendendo as condições determinadas pelas normas do 
RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. VALMOR 

1.000,00 K 

CARNE BOVINA (MÚSCULO) congelada, no máximo 
10% gordura. Com cor, cheiro e sabor próprio, não 
possuir as características de PSE e DFD. Embalada em 
embalagem primária de plástico atóxico própria para 
alimentos, devidamente selada e isenta de material 

ho em pacotes de 01 kg atendendo as condições 
determinadas pelas normas do RIISPOA, ANVISA, 
SIM, SIP, SIF ou SISBI. VALMOR CRESTANI   

82,00 K 

Total 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 80/2022; R$ 479.874,96 (quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e 
setenta e quatro reais e noventa e seis centavos). 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, alínea II, da Lei nº 8.666/93.
se a realização deste para atender as necessidades das unidades escolares que apresentam em 

média 8.500 alunos, sendo que destes 2.500 recebem mais de três refeições diárias. 

2.2. A aquisição dos produtos da Agricultura Familiar se faz necessária para complemento da merenda escolar, para 
os os alunos da rede municipal de ensino. Estes gêneros alimentícios são necessários a uma alimentação adequada e 

equilibrada, além de atender as necessidades peculiares de vários alunos com processo de intolerâncias e alergias 
ntivo ao desenvolvimento regional da agricultura familiar. 

2.3. Em virtude do resultado do Chamamento Público nº 022/2021, com fulcro no art. 14, parágrafo 1º da Lei nº 
11.947/2009, Resolução nº 06/2020 de 08/05/2020, Resolução nº 21 de 16/11/2021, Resoluções/CD/FNDE: Nº 38/2009, de 
16/07/2009, nº 25/2012, de 04/07/2012 e nº 26/2013, de 17/06/2013, nº 04/2015, de 02/03/2015 e Lei Municipal nº 3629/2009 
de 07/10/2009, se faz necessária a contratação através de Dispensa de Licitação. 

ios estão previstos nascontas: 

Funcional programática Elemento de despesa

12.361.1201.2.032  
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Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

26,85 13.425,00 

24,95 24.950,00 

19,69 1.614,58 

R$ 39.989,58 

(quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, alínea II, da Lei nº 8.666/93. 
necessidades das unidades escolares que apresentam em 

2.2. A aquisição dos produtos da Agricultura Familiar se faz necessária para complemento da merenda escolar, para 
os os alunos da rede municipal de ensino. Estes gêneros alimentícios são necessários a uma alimentação adequada e 

equilibrada, além de atender as necessidades peculiares de vários alunos com processo de intolerâncias e alergias 

2.3. Em virtude do resultado do Chamamento Público nº 022/2021, com fulcro no art. 14, parágrafo 1º da Lei nº 
ções/CD/FNDE: Nº 38/2009, de 

16/07/2009, nº 25/2012, de 04/07/2012 e nº 26/2013, de 17/06/2013, nº 04/2015, de 02/03/2015 e Lei Municipal nº 3629/2009 

Elemento de despesa Fonte 

1042 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

3560 07.002 

3750 

3930 

4080 

 
 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 
oriundos da receita: FNDE– Merenda escolar.
 
 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação d
considerando o disposto no § 1º do art. 14, da Lei nº 11.947/2009, bem como o Chamamento Público nº 22/2021 e o contido 
do Termo de Referência que integra o presente processo.  
 
 A Comissão Permanente de Licitação submete
Município. 
 

Membro

De acordo com a 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-

12.365.1201.2.033  
3.3.90.32.05.0012.365.1201.2.034 

12.386.1201.2.035 

12.367.1201.2.022 

destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 
Merenda escolar. 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação dos produtores acima relacionados, 
considerando o disposto no § 1º do art. 14, da Lei nº 11.947/2009, bem como o Chamamento Público nº 22/2021 e o contido 
do Termo de Referência que integra o presente processo.   

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica do 

Francisco Beltrão/PR, 23 de junho de 2022. 
 
 

Alex Bruno Chies 
Membro da Comissão Permanente de Licitações 

 
 
 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 80/2022, em 23 de junho de 202
 
 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 
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3.3.90.32.05.00 
1042 

1042 

1042 

1042 

destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 

os produtores acima relacionados, 
considerando o disposto no § 1º do art. 14, da Lei nº 11.947/2009, bem como o Chamamento Público nº 22/2021 e o contido 

este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica do 

, em 23 de junho de 2022 


