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 PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 

A Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº 215/2021, de 15 de maio de 

2021, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado do Processo de 

Dispensa de Licitação. 

 

MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA Nº 06/2023 

 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural, para 

atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com vigência de 12(doze) meses, através 

de fornecedores credenciados no Chamamento Público nº 019/2022. 

 
Lote: 1 - COOPERVIN - COOP REG. VITIVINICULTORES DO SUDOESTE PR 

Ite

m 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor Total R$ 

1 84834 SUCO DE UVA INTEGRAL, processado de acordo com 

as normas com registro no MAPA (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), 

isenta de fragmentos das partes não comestíveis e sem 

açúcar, cor, cheiro e sabor próprio, em embalagens de 1,5 

litro em vidro.  Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.   

9.000 UN 18,70 168.300,00 

TOTAL R$  168.300,00 

Lote: 2 - COOPERVEREDA - COOP PROD ORGANICOS E AGROECOLÓGICOS SUD PR 

Ite

m 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor Total R$ 

1 84800 LEITE PASTEURIZADO TIPO A, homogeneizado, com 

teor de gordura mínimo   de 3%, validade mínima de 

10 dias a partir da data de entrega, embalado em pacote 

de polietileno leitoso, armazenado a temperatura de até 

4°C, contendo 1 litro; e suas condições deverão estar de 

acordo com a IN62/2011 e suas posteriores alterações, 

atendendo as condições determinadas pelas normas do 

RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. Produto 

sujeito a verificação no ato da entrega.  Reposição do 

produto: no caso de alteração do mesmo antes da 

validade, prazo de validade vencido e embalagens 

danificadas.   

20.000 Litro 6,93 138.600,00 

TOTAL R$ 138.600,00 

Lote: 3 - SISCLAF - COOP CENTRAL DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR INT SOLIDÁRIA 

Ite

m 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor Total R$ 

1 84797 IOGURTE sabor morango, acondicionado em saco 

plástico de polietileno - sache, resfriado entre 1 e 6º C, 

contendo 1 litro, produzido de acordo com a legislação 

vigente, atendendo as condições determinadas pelas 

normas do RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI.  

Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 

antes da validade, prazo de validade vencido e 

embalagens danificadas. 

10.000 Litro 7,62 76.200,00 

2 84799 LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, homogeneizado, 

com teor de gordura mínimo de 3%, validade mínima de 

5 dias a partir da data de entrega, embalado em pacote 

de polietileno leitoso, armazenado a temperatura de até 

7°C, contendo 1 litro; e suas condições deverão estar de 

acordo com a IN62/2011 e suas posteriores alterações, 

atendendo as condições determinadas pelas normas do 

RIISPOA, ANVISA, SIM, SIP, SIF ou SISBI. Produto 

sujeito a verificação no ato da entrega.  Reposição do 

produto: no caso de alteração do mesmo antes da 

40.000 Litro 6,14 245.600,00 
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validade, prazo de validade vencido e embalagens 

danificadas.   

TOTAL R$ 321.800,00 

Lote: 4 - COOPASE - COOP AGROINDUSTRIAL SANTO EXPEDITO 

Ite

m 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor Total R$ 

1 84793 FARINHA DE MILHO - FUBÁ composição básica: milho 

amarelo, enriquecido com ferro e ácido fólico, fabricada 

a partir de matérias primas sã e limpa. produto livre de 

matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e 

vegetais, odores estranhos, bolor e umidade. entrega em 

embalagem de polietileno atóxico, resistente, pacote de 1 

kg, com prazo de validade superior a 150 dias no 

momento da entrega.  Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.   

3.000 Kg 4,70 14.100,00 

TOTAL R$ 14.100,00 

Lote: 5 - COOPAFI - COOP AGRICULT FAMILIAR INTEGRADA DE FCO BELTRÃO 

Ite

m 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor Total R$ 

1 84746 ABACATE de primeira, tamanho e coloração uniformes, 

isento de enfermidades, material terroso e umidade 

externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte, embalagem transparente, 

atóxica, livre de enfermidades, ausência de sujidades, 

parasitos e larvas, sem lesões de origem mecânica ou por 

insetos. Rotulagem conforme a resolução SESA 748/2014. 

300 Kg 4,24 1.272,00 

2 84747 ABOBORA CABOTIA/MORANGA de primeira 

qualidade com casca, com boa aparência e sem 

machucaduras, ou outros que alterem o produto, com 

grau de maturação completa, presentar cor de polpa 

intensa, odor agradável, consistência firme, não 

apresentar perfurações, machucados.    Apresentar 

licença sanitária atualizada e rotulagem conforme a 

resolução SESA 748/2014. 

2.500 Kg 3,72 9.300,00 

3 84748 ABOBRINHA de primeira qualidade, com boa aparência 

e sem machucaduras, ou outros que alterem o produto, 

com grau de maturação completa, odor agradável, 

consistência firme, não apresentar perfurações, 

machucados.    Apresentar licença sanitária atualizada 

e rotulagem conforme a resolução SESA 748/2014.   

500 Kg 3,53 1.765,00 

4 84749 AÇAFRÃO DA TERRA PÓ limpo, com aspecto, cheiro 

aromático e sabor próprio, livre de sujidades e materiais 

estranhos a sua espécie, embalado em embalagem de 

vidro de 100gr, com rotulagem e prazo de validade 

adequado as legislações vigentes.  Reposição do 

produto: no caso de alteração do mesmo antes da 

validade, prazo de validade vencido e embalagens 

danificadas.   

700 Vidro 

100g 

10,53 7.371,00 

5 84750 ALECRIM limpo, com aspecto, cheiro aromático e sabor 

próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua 

espécie, embalado em embalagem transparente atóxica 

de 50gr, com rotulagem e prazo de validade adequado 

as legislações vigentes.   

500 Pacote 

50g 

8,35 4.175,00 

6 84751 ALFACE CRESPA ORGÂNICA com certificação, tipo 

extra, de primeira qualidade; sem defeitos, com folhas 

verdes, hidratadas, sem traços de descoloração, 

turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, com 

coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, 

livre de enfermidades, ausência de sujidades, parasitos e 

larvas, sem lesões de origem mecânica ou por insetos.  

Apresentar licença sanitária atualizada e rotulagem 

conforme a resolução SESA 748/2014.   

3.000 Kg 8,09 24.270,00 

7 84752 ALFACE CRESPA tipo extra, de primeira qualidade; 9.000 Kg 7,25 65.250,00 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

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

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103/2149       Página 3 
 

sem defeitos, com folhas verdes, hidratadas, sem traços 

de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas, com coloração e tamanho uniformes e 

típicos da variedade, livre de enfermidades, ausência de 

sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de origem 

mecânica ou por insetos. Apresentar licença sanitária 

atualizada e rotulagem conforme a resolução SESA 

748/2014.   

8 84753 ALHO de primeira qualidade, tamanho e coloração 

uniformes, isento de enfermidades, material terroso e 

umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte, embalagem 

transparente, atóxica, livre de enfermidades, ausência de 

sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de origem 

mecânica ou por insetos. Rotulagem conforme a 

resolução SESA 748/2014.   

100 Kg 29,23 2.923,00 

9 84754 BATATA DOCE de primeira qualidade sem defeitos, 

com aspecto, aroma, sabor e cor da polpa típicos da 

variedade, com uniformidade de tamanho e cor, 

ausência de rachaduras, perfurações e cortes provocados 

mecanicamente ou por insetos e doenças. Livre de 

enfermidades, ausência de sujidades, parasitos e larvas, 

sem lesões de origem mecânica ou por insetos.  

Apresentar licença sanitária atualizada e rotulagem 

conforme a resolução SESA 748/2014.   

6.000 Kg 3,66 21.960,00 

10 84755 BATATA DOCE ORGÂNICA com certificação, de 

primeira qualidade   sem defeitos, com aspecto, aroma, 

sabor e cor da polpa típicos da variedade, com 

uniformidade de tamanho e cor, ausência de rachaduras, 

perfurações e cortes provocados mecanicamente ou por 

insetos e doenças. Livre de enfermidades, ausência de 

sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de origem 

mecânica ou por insetos. Apresentar licença sanitária 

atualizada e rotulagem conforme a resolução SESA 

748/2014.   

2.000 Kg 4,22 8.440,00 

11 84756 BERGAMOTA, de primeira qualidade, ter atingido o 

grau ideal no tamanho aroma, cor e sabor, com estagio 

de maturação tal que suporte a manipulação, o 

transporte mantendo as condições adequadas para o 

consumo humano. Deve ainda obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA, livre de enfermidades, 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de 

origem mecânica ou por insetos.    Rotulagem 

conforme a resolução SESA 748/2014.   

7.000 Kg 3,76 26.320,00 

12 84757 BETERRABA de primeira qualidade, tamanho médio, 

perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e 

sabor próprios da variedade e espécie e grau de 

evolução e tamanho que lhe permita suportar 

manipulação, intactas, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo; com ausência de 

sujidades, parasitos e larva aderentes à superfície 

externa.  Apresentar licença sanitária atualizada e 

rotulagem conforme a resolução SESA 748/2014.   

1.000 Kg 4,20 4.200,00 

13 84758 BETERRABA ORGÂNICA de primeira qualidade, 

tamanho médio, perfeito estado de desenvolvimento do 

aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie e 

grau de evolução e tamanho que lhe permita suportar 

manipulação, intactas, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo; com ausência de 

sujidades, parasitos e larva aderentes à superfície 

externa.  Apresentar licença sanitária atualizada e 

rotulagem conforme a resolução SESA 748/2014.   

1.000 Kg 5,01 5.010,00 

14 84759 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO contendo ovos, 

óleo, leite, sal, polvilho azedo.  Deve ser preparado com 

matérias-primas sãs, limpas, em perfeito estado de 

1.200 Kg 34,95 41.940,00 
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conservação e de acordo com as boas práticas de 

fabricação.  Produzido dentro das normas da ANVISA, 

estando embalado e rotulado de acordo com a legislação 

vigente.  Deve estar acondicionado em pacotes de 1kg. 

Apresentar licença sanitária atualizada.  Reposição do 

produto: no caso de alteração do mesmo antes da 

validade, prazo de validade vencido e embalagens 

danificadas.   

15 84760 BOLACHA DE POLVILHO DOCE contendo ovos, 

polvilho doce, margarina, leite, açúcar, farinha de trigo, 

salamoníaco. Deve ser preparado com matérias-primas 

sãs, limpas, em perfeito estado de conservação e de 

acordo com as boas práticas de fabricação. Produzida 

dentro das normas da ANVISA, estando embalada e 

rotulada de acordo com a legislação vigente.  Deve estar 

acondicionado em pacotes de 1kg.  Apresentar licença 

sanitária atualizada.  Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas. 

4.000 Kg 29,38 117.520,00 

16 84761 BOLACHA DE MILHO, composta por banha, açúcar, 

ovos, farinha de milho, farinha de trigo e fermento.  

Deve ser preparado com matérias-primas sãs, limpas, em 

perfeito estado de conservação e de acordo com as boas 

práticas de fabricação. Com consistência adequada, 

fresca, embalada em bandejas e rotulada conforme a 

legislação vigente. Apresentar licença sanitária 

atualizada.  Reposição do produto: no caso de alteração 

do mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 

e embalagens danificadas. 

1.500 Kg 28,75 43.125,00 

17 84762 BOLO SIMPLES nos sabores chocolate, laranja, e tipo 

pão de ló, sem cobertura, com consistência macia, 

crescimento e tempo de forno adequado e uniforme, 

composto por ingredientes específicos para cada sabor, 

isentos de emulsificantes, estabilizantes e corantes. Deve 

ser preparado com matérias-primas sãs, limpas, em 

perfeito estado de conservação e de acordo com as boas 

práticas de fabricação. Deve se apresentar sem indícios 

de fermentação e em perfeito estado de conservação, 

estarem ausente de sujidades, parasitos, larvas e 

qualquer outro organismo. Deve estar acondicionada em 

bandeja de isopor coberto com filme plástico. Validade 

mínima de 3 dias. Rotulada de acordo com a legislação 

vigente. Apresentar licença sanitária atualizada.  

Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 

antes da validade, prazo de validade vencido e 

embalagens danificadas. 

3.800 Kg 28,43 108.034,00 

18 84763 BRÓCOLIS, de primeira qualidade, perfeito estado de 

desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da 

variedade e espécie e grau de evolução e tamanho tal 

que lhe permita suportar a manipulação, folhas inteiras, 

de coloração uniforme e sem manchas, turgescentes, 

intactas, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, 

parasitos e larvas aderentes à superfície externa. 

Apresentar licença sanitária atualizada e rotulagem 

conforme a resolução SESA 748/2014. 

300 Kg 7,97 2.391,00 

19 84764 BRÓCOLIS ORGÂNICO, de primeira qualidade, perfeito 

estado de   desenvolvimento do aroma, cor e sabor 

próprios da variedade e espécie e grau de evolução e 

tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação, 

folhas inteiras, de coloração uniforme e sem manchas, 

turgescentes, intactas, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas aderentes à superfície 

externa.  Apresentar licença sanitária atualizada e 

300 Kg 8,68 2.604,00 
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rotulagem conforme a resolução SESA 748/2014. 

20 84765 CAMOMILA limpa, com aspecto, cheiro aromático e 

sabor próprio, livre   de sujidades e materiais estranhos 

a sua espécie, embalado em embalagem transparente 

atóxica de 50gr, com rotulagem e prazo de validade 

adequado as legislações vigentes.   Reposição do 

produto: no caso de alteração do mesmo antes da 

validade, prazo de validade vencido e embalagens 

danificadas.   

200 Pacote 

50g 

6,31 1.262,00 

21 84766 CAPIM LIMÃO limpo, com aspecto, cheiro aromático e 

sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a 

sua espécie, embalado em embalagem transparente 

atóxica de 50gr, com rotulagem e prazo de validade 

adequado as legislações vigentes.   Reposição do 

produto: no caso de alteração do mesmo antes da 

validade, prazo de validade vencido e embalagens 

danificadas.   

1.500 Pacote 

50g 

8,23 12.345,00 

22 84767 CAPIM LIMÃO ORGÂNICO limpo, com aspecto, cheiro 

aromático e sabor   próprio, livre de sujidades e 

materiais estranhos a sua espécie, embalado em 

embalagem transparente atóxica de 50gr, com rotulagem 

e prazo de validade adequado as legislações vigentes.   

Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 

antes da validade, prazo de validade vencido e 

embalagens danificadas.   

300 Pacote 

50g 

10,64 3.192,00 

23 84772 CEBOLA DE CABEÇA BRANCA, bulbo de tamanho 

médio, firmes, com coloração e tamanhos uniformes 

típicos da variedade, com casca lisa, sem brotos, bolores, 

ferrugem, rachaduras ou outros defeitos que possam 

alterar sua aparência, de primeira qualidade, nacional ou 

importada.  Apresentar licença sanitária atualizada e 

rotulagem conforme a resolução SESA 748/2014.   

800 Kg 4,27 3.416,00 

24 84773 CENOURA, sem folhas, primeira qualidade, tamanho 

médio, uniforme, sem   ferimentos ou defeitos, tenras, 

sem corpos estranhos e terra aderido à superfície 

externa.  Apresentar licença sanitária atualizada e 

rotulagem conforme a resolução SESA 748/2014.   

400 Kg 3,96 1.584,00 

25 84774 CENOURA ORGÂNICA, sem folhas, primeira 

qualidade, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou 

defeitos, tenras, sem corpos estranhos e terra aderido à 

superfície externa.  Apresentar licença sanitária 

atualizada e rotulagem conforme a resolução SESA 

748/2014.   

400 Kg 5,44 2.176,00 

26 84775 CHUCHU sem defeitos, com aspecto, aroma, sabor e cor 

da polpa típicos   da variedade, com uniformidade de 

tamanho e cor, ausência de rachaduras, perfurações e 

cortes provocados mecanicamente ou por insetos e 

doenças. Deve ainda obedecer aos padrões estabelecidos 

pela ANVISA, livre de enfermidades, ausência de 

sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de origem 

mecânica ou por insetos.  Apresentar licença sanitária 

atualizada e rotulagem conforme a resolução SESA 

748/2014.   

3.000 Kg 3,61 10.830,00 

27 84776 CITRUS PONCKAN, peso médio 200g, devendo estar 

fresco, ter atingido o   grau ideal no tamanho, aroma, 

cor e sabor, com estagio de maturação tal que suporte a 

manipulação, o transporte mantendo as condições 

adequadas para o consumo humano. Deve ainda 

obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA, livre 

de enfermidades, ausência de sujidades, parasitos e 

larvas, sem lesões de origem mecânica ou por insetos.   

Rotulagem conforme a resolução SESA 748/2014.   

15.000 Kg 4,04 60.600,00 

28 84777 COUVE FLOR de primeira qualidade, perfeito estado de 

desenvolvimento   do aroma, cor e sabor próprios da 

variedade e espécie e grau de evolução e tamanho tal 

300 Kg 6,95 2.085,00 
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que lhe permita suportar a manipulação, de coloração 

uniforme e sem manchas, turgescentes, intactas, o 

transporte e a conservação em condições adequadas para 

o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e 

larvas aderentes à superfície externa.   Apresentar 

licença sanitária atualizada e rotulagem conforme a 

resolução SESA 748/2014.   

29 84778 COUVE FLOR ORGÂNICA de primeira qualidade, 

perfeito estado de   desenvolvimento do aroma, cor e 

sabor próprios da variedade e espécie e grau de 

evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a 

manipulação, olhas inteiras, de coloração uniforme e 

sem manchas, turgescentes, intactas, o transporte e a 

conservação em condições adequadas para o consumo. 

Com ausência de sujidades, parasitos e larvas aderentes 

à superfície externa.   Apresentar licença sanitária 

atualizada e rotulagem conforme a resolução SESA 

748/2014.   

300 Kg 8,40 2.520,00 

30 84779 COUVE MANTEIGA EM FOLHA em embalagem 

transparente atóxica; sem defeito com folhas verdes, 

hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, 

intactas, firmes e bem desenvolvidas, com coloração e 

tamanho uniformes e típicos da variedade. Deve ainda 

obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA, livre 

de enfermidades, ausência de sujidades, parasitos e 

larvas, sem lesões de origem mecânica ou por insetos.  

Apresentar licença sanitária atualizada e rotulagem 

conforme a resolução SESA 748/2014.   

400 Kg 7,69 3.076,00 

31 84780 COUVE MANTEIGA EM FOLHA ORGÂNICA em 

embalagem transparente atóxica; sem defeitos, com 

folhas verdes, hidratadas, sem traços de descoloração, 

turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, com 

coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. 

Deve ainda obedecer aos padrões estabelecidos pela 

ANVISA, livre de enfermidades, ausência de sujidades, 

parasitos e larvas, sem lesões de origem mecânica ou por 

insetos.  Apresentar licença sanitária atualizada e 

rotulagem conforme a resolução SESA 748/2014.   

200 Kg 8,61 1.722,00 

32 84781 CUCA CASEIRA, sem recheio, com pequena quantidade 

de farofa em   embalagem plástica, transparente. Deve 

ser preparado com matérias-primas sãs, limpas, em 

perfeito estado de conservação e de acordo com as boas 

práticas de fabricação. Estar acondicionado em pacotes 

de 1kg.  Apresentar licença sanitária atualizada. 

Embalada e rotulada de acordo com a legislação vigente. 

Cada unidade com peso mínimo de 500 gr. Apresentar 

licença sanitária atualizada.  Reposição do produto: no 

caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.   

4.500 Kg 18,92 85.140,00 

33 84782 CUCA SEM LEITE composta por banha, ovos, açúcar, 

farinha de trigo e fermento, com consistência adequada, 

fresca produzida dentro das normas da ANVISA, 

embalada em pacotes e rotulada conforme a legislação 

vigente. Apresentar licença sanitária atualizada.  

Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 

antes da validade, prazo de validade vencido e 

embalagens danificadas.   

350 Kg 24,67 8.634,50 

34 84783 COLORAU EM PÓ FINO, homogêneo. Deve ser 

fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta 

de matérias terrosas e parasitas. Não deverá apresentar 

resíduo ou impurezas, bolor ou cheiro não característico. 

Embalagem transparente atóxica de 50gr. Apresentar 

licença sanitária atualizada e rotulagem conforme a 

resolução SESA 748/2014.  Reposição do produto: no 

caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

50 Pacote 

50g 

10,46 523,00 
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validade vencido e embalagens danificadas.   

35 84784 CHOCOLATE EM PÓ, açúcar mascavo e cacau em pó. 

Embalagem de 1 kg.   A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, data de validade, e atender as 

especificações técnicas. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega 

na unidade requisitante.  Apresentar licença sanitária 

atualizada.  Reposição do produto: no caso de alteração 

do mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 

e embalagens danificadas.   

1.600 Kg 24,21 38.736,00 

36 84785 DOCE DE FRUTAS, próprio para passar no pão, com 

sabor, odor, aparência características do produto, não 

apresentar bolor. Entrega em embalagem de 700 gramas, 

nos sabores, pêra, mamão, abóbora, banana e uva.  Com 

rotulagem e prazo de validade adequado as legislações 

vigentes.  Apresentar licença sanitária atualizada.  

Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 

antes da validade, prazo de validade vencido e 

embalagens danificadas.   

1.200 UN 19,42 23.304,00 

37 84786 DOCE DE FRUTAS, SEM AÇÚCAR, sem adição de 

qualquer tipo de açúcares e aditivos químicos, próprio 

para passar no pão, com sabor, odor, aparência 

características do produto, não apresentar bolor. Entrega 

em embalagem de 700 gramas.  Com rotulagem e prazo 

de validade adequado as legislações vigentes.  

Apresentar licença sanitária atualizada.  Reposição do 

produto: no caso de alteração do mesmo antes da 

validade, prazo de validade vencido e embalagens 

danificadas.   

500 UN 27,02 13.510,00 

38 84787 ENDRO limpo, com aspecto, cheiro aromático e sabor 

próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua 

espécie, embalado em embalagem transparente atóxica 

de 50gr, com rotulagem e prazo de validade adequado 

as legislações vigentes. Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.   

400 Pacote 

50g 

8,14 3.256,00 

39 84788 ERVA CIDREIRA limpa, com aspecto, cheiro aromático 

e sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos 

a sua espécie, embalado em embalagem transparente 

atóxica de 50gr, com rotulagem e prazo de validade 

adequado as legislações vigentes.  Reposição do 

produto: no caso de alteração do mesmo antes da 

validade, prazo de validade vencido e embalagens 

danificadas.   

600 Pacote 

50g 

8,04 4.824,00 

40 84789 ERVA CIDREIRA ORGÂNICA limpa, com aspecto, 

cheiro aromático e sabor   próprio, livre de sujidades e 

materiais estranhos a sua espécie, embalado em 

embalagem transparente atóxica de 50gr, com rotulagem 

e prazo de validade adequado as legislações vigentes.  

Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 

antes da validade, prazo de validade vencido e 

embalagens danificadas.   

200 Pacote 

50g 

9,70 1.940,00 

41 84790 ERVA DOCE limpa, com aspecto, cheiro aromático e 

sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a 

sua espécie, embalado em embalagem transparente 

atóxica de 50gr, com rotulagem e prazo de validade 

adequado as legislações vigentes. Reposição do produto: 

no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo 

de validade vencido e embalagens danificadas.   

400 Pacote 

50g 

8,50 3.400,00 

42 84791 ERVILHA TORTA, de primeira qualidade, tamanho e 

coloração uniformes, isento de enfermidades, material 

terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 

embalagem transparente, atóxica, livre de enfermidades, 

100 Kg 17,20 1.720,00 
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ausência de sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de 

origem mecânica ou por insetos. Rotulagem conforme a 

resolução SESA 748/2014.   

43 84792 ESPINAFRE, sem defeitos, com folhas verdes, 

hidratadas, sem traços de   descoloração, turgescentes, 

intactas, firmes e bem desenvolvidas, com coloração e 

tamanho uniformes e típicos da variedade. Deve ainda 

obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA, livre 

de enfermidades, ausência de sujidades, parasitos e 

larvas, sem lesões de origem.  Apresentar licença 

sanitária atualizada e rotulagem conforme a resolução 

SESA 748/2014   

500 Kg 8,88 4.440,00 

44 84794 FEIJAO PRETO, tipo 1, safra nova, grãos inteiros e sãos, 

aspecto   brilhoso, liso, constituído 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 matéria terrosa, 

parasitas, detritos de animais ou vegetais. Isento de 

pedaços de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, 

machucados, chuvados, mofados, carunchados e 

descoloridos ou de qualquer característica que 

prejudique sua aparência e qualidade. Em embalagem 

de 1 kg. Apresentar licença sanitária atualizada e 

rotulagem conforme a resolução SESA 748/2014.  

Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 

antes da validade, prazo de validade vencido e 

embalagens danificadas.   

1.000 Kg 9,12 9.120,00 

45 84796 HORTELÃ limpa, com aspecto, cheiro aromático e sabor 

próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua 

espécie, embalado em embalagem transparente atóxica 

de 50gr, com rotulagem e prazo de validade adequado 

as legislações vigentes.  Reposição do produto: no caso 

de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.   

700 Pacote 

50g 

8,23 5.761,00 

46 84798 LARANJA COMUM, peso médio 200g, devendo estar 

fresco, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor 

e sabor, com estagio de maturação tal que suporte a 

manipulação, o transporte mantendo as condições 

adequadas para o consumo humano. Deve ainda 

obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA, livre 

de enfermidades, ausência de sujidades, parasitos e 

larvas, sem lesões de origem mecânica ou por insetos. 

Apresentar rotulagem conforme a resolução SESA 

748/2014.   

6.000 Kg 3,55 21.300,00 

47 84801 LIMÃO COMUM, peso médio 100g, destinado ao 

consumo “in natura” devendo estar fresca, ter atingido o 

grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor, com estagio 

de maturação tal que suporte a manipulação, o 

transporte mantendo as condições adequadas para o 

consumo humano. Deve ainda obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA, livre de enfermidades, 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de 

origem mecânica ou por insetos. Apresentar rotulagem 

conforme a resolução SESA 748/2014   

400 Kg 3,41 1.364,00 

48 84802 MACARRÃO CASEIRO, contendo ovos e farinha, deve 

ser preparado com matérias-primas sãs, limpas, em 

perfeito estado de conservação e de acordo com as boas 

práticas de fabricação, com consistência adequada, 

fresca, embalagem em bandejas de 500g e rotulada 

conforme a legislação vigente. Apresentar licença 

sanitária atualizada.  Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.   

7.000 Kg 20,09 140.630,00 

49 84804 MANDIOCA GRAÚDA ORGÂNICA, com certificação 

raiz limpa e sem cascas, de boa qualidade, sem defeitos, 

2.000 Kg 7,08 14.160,00 
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com aspecto, aroma, sabor e cor da polpa típicos da 

variedade, com uniformidade de tamanho e cor, 

ausência de rachaduras, perfurações e cortes provocados 

mecanicamente ou por insetos e doenças. As raízes 

devem ser próprias para o consumo humano e oriundos 

de vegetais sadios, com colheita recente, isentos de 

umidade externa anormal, odor e aspectos estranhos, 

deve ainda obedecer aos padrões estabelecidos pela 

ANVISA, livre de enfermidades, ausência de sujidades, 

parasitos e larvas, sem lesões de origem mecânica ou por 

insetos. Apresentar licença sanitária atualizada e 

rotulagem conforme a resolução SESA 748/2014.  

Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 

antes da validade, prazo de validade vencido e 

embalagens danificadas.   

50 84805 MANDIOCA GRAÚDA, raiz limpa e sem cascas, de boa 

qualidade, sem defeitos, com aspecto, aroma, sabor e cor 

da polpa típicos da variedade, com uniformidade de 

tamanho e cor, ausência de rachaduras, perfurações e 

cortes provocados mecanicamente ou por insetos e 

doenças. As raízes devem ser próprias para o consumo 

humano e oriundos de vegetais sadios, com colheita 

recente, isentos de umidade externa anormal, odor e 

aspectos estranhos. Deve ainda obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA, livre de enfermidades, 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de 

origem mecânica ou por insetos.  Apresentar licença 

sanitária atualizada e rotulagem conforme a resolução 

SESA 748/2014.  Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.   

6.000 Kg 5,02 30.120,00 

51 84806 MANJERONA limpa, com aspecto, cheiro aromático e 

sabor próprio, livre   de sujidades e materiais estranhos 

a sua espécie, embalado em embalagem transparente 

atóxica de 50gr, com rotulagem e prazo de validade 

adequado as legislações vigentes.  Reposição do 

produto: no caso de alteração do mesmo antes da 

validade, prazo de validade vencido e embalagens 

danificadas.   

700 Pacote 

50g 

4,69 3.283,00 

52 84807 MANJERICÃO limpo, com aspecto, cheiro aromático e 

sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a 

sua espécie, embalado em embalagem transparente 

atóxica de 50gr, com rotulagem e prazo de validade 

adequado as legislações vigentes.  Reposição do 

produto: no caso de alteração do mesmo antes da 

validade, prazo de validade vencido e embalagens 

danificadas.   

400 Pacote 

50g 

8,30 3.320,00 

53 84808 MANJERICÃO ORGÂNICO limpo, com aspecto, cheiro 

aromático e sabor próprio, livre de sujidades e materiais 

estranhos a sua espécie, embalado em embalagem 

transparente atóxica de 50gr, com rotulagem e prazo de 

validade adequado as legislações vigentes.  Reposição 

do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 

validade, prazo de validade vencido e embalagens 

danificadas.   

200 Pacote 

50g 

9,90 1.980,00 

54 84810 MELANCIA apresentando tamanho, cor e com formação 

uniforme, devendo   ser bem desenvolvida, 

acondicionada em caixa própria, livre de parasitas e 

larvas. Deve ainda obedecer aos padrões estabelecidos 

pela ANVISA, livre de enfermidades, ausência de 

sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de origem 

mecânica ou por insetos.  Apresentar rotulagem 

conforme a resolução SESA 748/2014.   

800 Kg 2,33 1.864,00 

55 84811 MELISSA, limpa, com aspecto, cheiro aromático e sabor 

próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua 

200 Pacote 

50g 

10,79 2.158,00 
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espécie, embalado em embalagem transparente atóxica 

de 50gr, com rotulagem e prazo de validade adequado 

as legislações vigentes. Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.   

56 84812 MILHO VERDE sem palha, limpo e embalado em 

pacotes de 5kg de primeira   qualidade sem defeitos, 

com aspecto, aroma, sabor e cor dos grãos típicos da 

variedade.  Apresentar licença sanitária atualizada e 

rotulagem conforme a resolução SESA 748/2014.   

4.000 Kg 5,73 22.920,00 

57 84814 ORÉGANO limpo, com aspecto, cheiro aromático e 

sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a 

sua espécie, embalado em embalagem transparente 

atóxica de 50gr, com rotulagem e prazo de validade 

adequado as legislações vigentes. Reposição do produto: 

no caso de alteração do mesmo antes da validade, prazo 

de validade vencido e embalagens danificadas.   

400 Pacote 

50g 

8,00 3.200,00 

58 84816 PALITINHO SALGADO contendo ovos, água, orégano, 

sal, fermento químico, farinha de trigo, deve ser 

preparado com matérias-primas sãs, limpas, em perfeito 

estado de conservação e de acordo com as boas práticas 

de fabricação, com consistência adequada, fresca. 

Apresentar licença sanitária atualizada. Embalagem de 

1kg, rotulada de acordo com a legislação vigente. 

Apresentar licença sanitária atualizada.  Reposição do 

produto: no caso de alteração do mesmo antes da 

validade, prazo de validade vencido e embalagens 

danificadas.   

1.000 Kg 27,00 27.000,00 

59 84817 PÃO DE LEITE CASEIRO, deve ser preparado com 

matérias-primas sãs,  limpas, em perfeito estado de 

conservação e de acordo com as boas práticas de 

fabricação, com consistência adequada, fresca. 

Apresentar licença sanitária atualizada. Embalagem 

plástica transparente de 500g, rotulada de acordo com a 

legislação vigente. Apresentar licença sanitária 

atualizada.  Reposição do produto: no caso de alteração 

do mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 

e embalagens danificadas.   

3.000 Kg 18,13 54.390,00 

60 84818 PÃO DE LEGUMES (CENOURA, ESPINAFRE) com 

aspecto e sabor característico fresco e em consistência e 

crescimento adequados, deve ser preparado com 

matérias-primas sãs, limpas, em perfeito estado de 

conservação e de acordo com as boas práticas de 

fabricação, com consistência adequada, fresca. 

Apresentar licença sanitária atualizada. Embalagem 

plástica transparente de 500g, rotulada de acordo com a 

legislação vigente. Apresentar licença sanitária 

atualizada.  Reposição do produto: no caso de alteração 

do mesmo antes da validade, prazo de validade vencido 

e embalagens danificadas.   

1.000 Kg 21,77 21.770,00 

61 84819 PÃO DE MILHO contendo ovos, sal, gordura, água, 

farinha de milho, farinha de trigo, fermento químico, 

deve ser preparado com matérias-primas sãs, limpas, em 

perfeito estado de conservação e de acordo com as boas 

práticas de fabricação, com consistência adequada, 

fresca. Apresentar licença sanitária atualizada. 

Embalagem plástica transparente de 500g, rotulada de 

acordo com a legislação vigente. Apresentar licença 

sanitária atualizada.  Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.   

1.200 Kg 21,45 25.740,00 

62 84821 PEPINO SALADA, verde, firme, viçoso, textura e 

consistência de vegetal fresco, livre de deterioração, 

tamanho médio, perfeito estado de desenvolvimento do 

aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie e 

500 Kg 4,40 2.200,00 
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grau de evolução e tamanho que lhe permita suportar 

manipulação, intactas, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo; com ausência de 

sujidades, parasitos e larva aderentes à superfície 

externa. Apresentar licença sanitária atualizada e 

rotulagem conforme a resolução SESA 748/2014.   

63 84822 PÊSSEGO de primeira, sem lesões, sem rachaduras, sem 

danos físicos e   mecânicos, devendo ser bem 

desenvolvido, isento de parasitas, larvas e sujidades, 

obedecer aos padrões estabelecidos pela Anvisa, livre de 

enfermidades, ausência de sujidades, parasitos e larvas, 

sem lesões de origem mecânica ou por insetos.  

Rotulagem adequada conforme a resolução SESA 

748/2014.   

600 Kg 6,80 4.080,00 

64 84823 PIMENTÃO/PIMENTA CHÁPEU DE BISPO, de 

primeira qualidade, tamanho e   colocação uniformes, 

isento de enfermidades, material terroso e umidade 

externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte, embalagem transparente, 

atóxica, livre de enfermidades, ausência de sujidades, 

parasitos e larvas, sem lesões de origem mecânica ou por 

insetos, com rotulagem e prazo de validade adequado as 

legislações vigentes.   

100 Kg 23,00 2.300,00 

65 84824 POEJO limpo, com aspecto, cheiro aromático e sabor 

próprio, livre de   sujidades e materiais estranhos a sua 

espécie, embalado em embalagem transparente atóxica 

de 50gr, com rotulagem e prazo de validade adequado 

as legislações vigentes.  Reposição do produto: no caso 

de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.   

600 Pacote 

50g 

8,14 4.884,00 

66 84825 POEJO ORGÂNICO limpo, com aspecto, cheiro 

aromático e sabor próprio, livre de sujidades e materiais 

estranhos a sua espécie, embalado em embalagem 

transparente atóxica de 50gr, com rotulagem e prazo de 

validade adequado as legislações vigentes.  Reposição 

do produto: no caso de alteração do mesmo antes da 

validade, prazo de validade vencido e embalagens 

danificadas.   

200 Pacote 

50g 

9,31 1.862,00 

67 84826 REPOLHO VERDE, liso de primeira qualidade, 

compacto e firme   apresentando grau ideal no 

desenvolvimento do tamanho, livre de qualquer sinal de 

deterioração. Deve ainda obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA, livre de enfermidades, 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de 

origem mecânica ou por insetos. Apresentar licença 

sanitária atualizada e rotulagem conforme a resolução 

SESA 748/2014.   

8.000 Kg 3,39 27.120,00 

68 84827 REPOLHO VERDE ORGÂNICO, com certificação liso de 

primeira qualidade, ainda obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA, livre de enfermidades, 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de 

origem mecânica ou por insetos.   Apresentar licença 

sanitária atualizada e rotulagem conforme a resolução 

SESA 748/2014.   

2.000 Kg 4,44 8.880,00 

69 84828 SALSINHA E CEBOLINHA VERDE (CHEIRO-VERDE) 

fresca, embalada em saco   plástico, com cheiro e sabor 

próprios, firme e intacta, livre de fertilizantes e sujidades 

e sem nenhum tipo de sinal de deterioração. Deve ainda 

obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA, livre 

de enfermidades, ausência de sujidades, parasitos e 

larvas, sem lesões de origem mecânica ou por insetos.   

Apresentar licença sanitária atualizada e rotulagem 

conforme a resolução SESA 748/2014.   

900 Kg 13,23 11.907,00 

70 84829 SALSINHA E CEBOLINHA VERDE (CHEIRO-VERDE) 

ORGÂNICO, com certificação, fresca, embalada em saco 

400 Kg 16,22 6.488,00 
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plástico, com cheiro e sabor próprios, firme e intacta, 

livre de fertilizantes e sujidades e sem nenhum tipo de 

sinal de deterioração. Deve ainda obedecer aos padrões 

estabelecidos pela ANVISA, livre de enfermidades, 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de 

origem mecânica ou por insetos. Apresentar licença 

sanitária atualizada e rotulagem conforme a resolução 

SESA 748/2014.   

71 84830 SÁLVIA limpa, com aspecto, cheiro aromático e sabor 

próprio, livre de   sujidades e materiais estranhos a sua 

espécie, embalado em embalagem transparente atóxica 

de 50gr, com rotulagem e prazo de validade adequado 

as legislações vigentes.  Reposição do produto: no caso 

de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.   

300 Pacote 

50g 

8,73 2.619,00 

72 84831 SIDRÔ limpa, com aspecto, cheiro aromático e sabor 

próprio, livre de   sujidades e materiais estranhos a sua 

espécie, embalado em embalagem transparente atóxica 

de 50gr, com rotulagem e prazo de validade adequado 

as legislações vigentes.  Reposição do produto: no caso 

de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.   

1.000 Pacote 

50g 

8,37 8.370,00 

73 84832 STEVIA limpa, com aspecto, cheiro aromático e sabor 

próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua 

espécie, embalado em embalagem transparente atóxica 

de 50gr, com rotulagem e prazo de validade adequado 

as legislações vigentes.  Reposição do produto: no caso 

de alteração do mesmo antes da validade, prazo de 

validade vencido e embalagens danificadas.   

100 Pacote 

50g 

9,93 993,00 

74 84835 TOMATE de primeira qualidade, tamanho e coloração 

uniformes, isento de enfermidades, material terroso e 

umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte, embalagem 

transparente, atóxica, livre de enfermidades, ausência de 

sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de origem 

mecânica ou por insetos. Rotulagem conforme a 

resolução SESA 748/2014.   

100 Kg 7,67 767,00 

TOTAL R$ 1.264.655,50 

 

Valor Total de gastos com o processo de Dispensa de licitação nº 06/2023: R$ 1.907.455,50 (um milhão, 

novecentos e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). 

 

Francisco Beltrão/PR, 13 de janeiro de 2023. 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

Daniela Raitz 

Membro da Comissão Permanente de Licitações 
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