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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo: Dispensa de Licitação nº 80/2022 

  
 OBJETO – 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 unidades escolares da 
municipalidade. 

 
Em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado do 

processo em epígrafe: 
 
1) FORNECEDOR: AMARILDO FACHINELLO 
CPF: 476.477.369-49 / Linha São João, CEP: 85.601-000 – Francisco Beltrão/PR 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

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. 
AMARILDO FACHINELLO   

500 K 26,85 13.425,00 

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   

1.000,00 K 24,95 24.950,00 

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    

82,00 K 19,69 1.614,58 

Total  R$ 39.989,58 
 
2) FORNECEDOR: ARI FRIZZO SOBRINHO 
CPF: 024.756.129-08 / Linha Farroupilha – Francisco Beltrão/PR 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

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. ARI FRIZZO SOBRINHO    

500,00 K 26,85 13.425,00 

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 

1.000,00 K 24,95 24.950,00 
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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    

82,00 K 19,69 1.614,58 

Total R$ 39.989,58 

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

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

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.  
DANIELE ANDRESSA FERREIRA   

500,00 K 26,85 13.425,00 

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    

1.000,00 K 24,95 24.950,00 

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   

82,00 K 19,69 1.614,58 

Total R$ 39.989,58 
 
4) FORNECEDOR: EVANDRO PIZATTO 
CPF: 069.768.779-16 / Linha Assentamento Missões – Francisco Beltrão/PR 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

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. EVANDRO PIZATTO   

500,00 K 26,85 13.425,00 

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 

1.000,00 K 24,95 24.950,00 
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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   

82,00 K 19,69 1.614,58 

Total 39.989,58 

 
5) FORNECEDOR: FRANCISCO AURÉLIO KUNZ 
CPF: 127.739.809-72 / Linha Água Vermelha – Francisco Beltrão/PR 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

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. 
FRANCISCO AURELIO KUNZ   

500,00 K 26,85 13.425,00 

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

1.000,00 K 24,95 24.950,00 

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   

82,00 K 19,69 1.614,58 

Total R$ 39.989,58 
 
6) FORNECEDOR: GIGOMAR FACHINELLO 
CPF: 619.915.039-20 / Linha Gaúcha – Francisco Beltrão/PR 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

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. GIGOMAR FACHINELLO   

500,00 K 26,85 13.425,00 

17 81573 CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM) congelada, no máximo 1.000,00 K 24,95 24.950,00 
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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   

82,00 K 19,69 1.614,58 

Total R$ 39.989,58 
 
7) FORNECEDOR: JADISOM BORGUESAN 
CPF: 787.474.579-53 / Linha KM 8 - Francisco Beltrão/PR 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

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 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   

500,00 K 26,85 13.425,00 

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   

1.000,00 K 24,95 24.950,00 

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   

82,00 K 19,69 1.614,58 

Total R$ 39.989,58 
 
8) FORNECEDOR: LORI PEDRO CRESTANI  
CPF: 368.218.539-91 / Linha Rio do Mato – Francisco Beltrão/PR 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

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, 

500,00 K 26,85 13.425,00 
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ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. LORI PEDRO CRESTANI   

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   

1.000,00 K 24,95 24.950,00 

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

82,00 K 19,69 1.614,58 

Total R$ 39.989,58 
 
9) FORNECEDOR: MARCOS EDUARDO PASQUETTI  
CPF: 766.013.319-53 / Linha Barrinha – Renascença/PR 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

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.  
MARCOS EDUARDO PASQUETTI   

500,00 K 26,85 13.425,00 

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   

1.000,00 K 24,95 24.950,00 

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   

82,00 K 19,69 1.614,58 

Total R$ 39.989,58 
 
10) FORNECEDOR: MIGUEL ALCIDES CORREA  
CPF: 502.359.909-49 / Linha Água Vermelha – Francisco Beltrão/PR 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

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 

500,00 K 26,85 13.425,00 
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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    

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.  
MIGUEL ALCIDES CORREA 

1.000,00 K 24,95 24.950,00 

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  

82,00 K 19,69 1.614,58 

Total R$ 39.989,58 

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

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

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. VALMOR CALEGARI   

500,00 K 26,85 13.425,00 

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   

1.000,00 K 24,95 24.950,00 

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   

82,00 K 19,69 1.614,58 

Total R$ 39.989,58 
 
12) FORNECEDOR: VALMOR CRESTANI 
CPF: 224.797.759-68 / Linha Rio Saudade – Francisco Beltrão/PR  

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

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, 

500,00 K 26,85 13.425,00 
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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   

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   

1.000,00 K 24,95 24.950,00 

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   

82,00 K 19,69 1.614,58 

Total R$ 39.989,58 

 
           Valor total dos gastos com o 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). 
            Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato. 
            Homologo a presente licitação. 

 
Francisco Beltrão/PR, 28 de junho de 2022. 

 
 

CLEBER FONTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 


