
 
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 02/2022 

 
RECURSOS: Próprios e/ou oriundos de convênios.  
 
OBJETO: credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar para o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE conforme a Lei Federal nº. 11.947/2009, Resolução  CD FNDE, nº. 26/2013 e nº. 
04/2015, mediante licitação. 
 
O MUNICÍPIO DE  PINHAL DE SÃO BENTO, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 95.590.832/0001-11, torna público que: 
 

1. QUANTO AO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA: 

 

Onde se lê:  

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DO OBJETO: 

Lote: 1 - Lote 001 

Item Código do 
produto/serviço 

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

1 9114 PÃO DE FORMA CASEIRO INTEGRAL - Com pelo menos 15% de 
farinha integral  em sua composição, deve ser preparado com 
matérias-primas sãs, limpas, em perfeito estado de conservação e de 
acordo com as boas práticas de fabricação. Não é tolerado o emprego 
de corantes na sua confecção. Deve se apresentar sem indícios de 
fementação ou mofo e em perfeito estado de conservação. O seu 
aspecto deverá ser de massa cozida ou assada, sem sinais de 
queimaduras, sem recheio, com cor, cheiro e sabor próprios. O peso 
deverá ser de 700 g a 1 kg. Acondicionados em embalagem plástica, 
resistente, íntegra, atóxica e bem fechada.  

1.700,00 UN 12,07 20.519,00 

2 9115 MASSA DE BOLO SIMPLES - Diversos sabores: Branco, Fubá, 
Chocolate,   Laranja ou sem leite. Produto obtido pelo amassamento e 
cozimento proveniente de massa preparada com farinhas refinadas e 
outras substâncias alimentícias. As massas deverão ser fabricadas a 
partir de matérias primas sadias e limpas, isentas de matéria terrosa, 
parasitas, mofo, devendo estar em perfeito estado de conservação. 
Serão rejeitadas as massas mal cozidas, queimadas, de características 
organolépticas anormais. Não é tolerado o emprego de substâncias 
corantes na confecção. Acondicionada de maneira que se mantenha 
em seu formato original.  

150,00 KG 21,17 3.175,50 

3 9116 BOLACHA CASEIRA - Diversos sabores: Fubá, Açúcar Mascavo ou 
Melado,  Manteiga, Três Farinhas (fubá, trigo e amido de milho) ou 
polvilho doce ou nata ou raspas de laranja ou sem leite. Produto obtido 
pelo amassamento e cozimento proveniente de massa preparada com 
farinhas refinadas e integrais, amidos, féculas fermentadas, ou não, e 
outras substâncias alimentícias. As bolachas deverão ser fabricados a 
partir de matérias primas sadias e limpas, insetas de matérias terrosa, 
parasitas, mofo, devendo estar em perfeito estado de conservação. 
Serão rejeitadas as bolachas mal cozidas, queimadas, de 
características organolépticas anormais. Não é tolerado o emprego de 
substâncias corantes na confecção. Embalados em pacotes de 1 ou 2 
kg. Embalagem plástica descartável, resistente, atóxica, bem fechada e 
íntegra. Acondicionada em maneira que se mantenha em seu formato 
original.  

500,00 KG 27,88 13.940,00 

4 9117 MACARRÃO CASEIRO - tipo espaguete, produzido de matéria prima 
de  qualidade, livre de contaminação e/ou materiais estranhos ao 
produto, preparado com farinha de trigo, ovos. Acondicionado em 
embalagem contendo 1 kg, plástica, resistente, atóxica, limpa. 
Entregue congelado.  

500,00 KG 17,24 8.620,00 



 
5 9119 BATATA DOCE - casca branca ou roxa, sãs, sem estragos, isenta de  

partes pútridas, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e 
lervas. O produto que não apresentar boas condições para uso, será 
recusado no ato da entrega.  

200,00 KG 4,88 976,00 

6 9120 ALFACE - Lisa ou crespa Tamanho e coloração: Uniformes 
 
Características: folhas firmes sem áreas escuras, sem sujidades ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade. O 
produto que não apresentar boas condições para uso, será recusado 
no ato da entrega.  

800,00 UN 3,00 2.400,00 

7 9122 REPOLHO - verdura de 1° qualidade, aroma, cor e sabor típicos  da 
espécie, fresco, firme, com coloração e tamanhos uniformes. Com 
ausência de sujidades, parasitas, larvas ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. De 
colheita recente. O produto que não apresentar boas condições para 
uso, será recusado no ato da entrega.  

1.200,00 KG 2,65 3.180,00 

8 9123 CHEIRO VERDE - Produtos sãos, limpos e de boa qualidade, sem 
defeitos, com folhas verdes, sem traços de descoloração e 
turgescência (inchaço), intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem 
ser entregues maços de salsinha e cebolinha com 150 g cada. O 
produto que não apresentar boas condições para uso, será recusado 
no ato da entrega.  

500,00 MAÇO 3,58 1.790,00 

9 9125 BRÓCOLIS - tipo ramoso, in natura. Tamanho e coloração: uniformes. 
 
Características: folhas firmes sem áreas amareladas, sem sujidades, 
larvas, parasitas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência 
ou qualidade. Maço de aproximadamente 750 g. O produto que não 
apresentar boas condições para uso será recusado no ato da entrega.  

50,00 MAÇO 5,47 273,50 

10 9126 COUVE FLOR - tipo ramoso, in natura. Tamanho e coloração: 
uniformes. 
 
Características: folhas firmes sem áreas amareladas, sem sujidades, 
larvas, parasitas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência 
ou qualidade. Maço de aproximadamente 750 g. O produto que não 
apresentar boas condições para uso será recusado no ato da entrega.  

50,00 UN 4,95 247,50 

11 9127 TOMATE - de primeira, apresentando grau na maturação tal que lhe  
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Não estar verde, não 
apresentar manchas escuras, terra aderida, com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas. O produto que não apresenta boas 
condições para uso será recusado no ato da entrega.   

200,00 KG 5,60 1.120,00 

12 9129 DOCE DE LEITE CASEIRO - Doce de leite de ótima qualidade, 
produzido de forma artesanal com insumos naturais, isento de insetos, 
sujidades ou corpos estranhos. Embalados em potes de plástico 
transparente, lacrado e limpo. Apresentando garantia de higiene e 
consistência adequada.  

250,00 KG 20,80 5.200,00 

13 9132 PONCÃ - Qualidade de primeira, in natura apresentando grau de  
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. O produto que 
não apresentar boas condições para uso será recusado no ato de 
entrega.  

300,00 KG 5,00 1.500,00 

14 9133 LIMÃO - Caipira, Comum, Taiti ou Galego, fresco, de ótima qualidade,  
com bastante sumo. Necessita estar isento de parasitas, rachaduras, 
cortes e perfurações. O produto que não apresentar boas condições 
para uso será recusado no ato da entrega.  

100,00 KG 4,50 450,00 

15 9134 BETERRABA - Procedente de espécies de vegetais genuínos, frescos,  
colhidos ao atingirem o grau normal de evolução do tamanho e 
apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do 
aroma, cor e sabor próprios; Livres de deformidades, terra aderida, 
sujidades, parasitas e larvas; e estarem isentas de umidade externa 
anormal, odor e sabor estranhos. O produto que não apresentar boas 
condições para uso será recusado no ato da entrega.  

100,00 KG 4,90 490,00 

16 9702 PÃO DE FORMA CASEIRO BRANCO - Deve ser preparado com 
matérias-primas  sãs, limpas, em perfeito estado de conservaçãoe de 
acordo com as boas práticasde fabricação. Não é toleradoo emprego 
de corantes na sua confecção. Deve se apresentar sem indicios de 
fermentação ou mofo e em perfeito estado de conservação. O seu 
aspecto deverá ser de massa cozida ou assada, sem sinais de 
queimaduras, sem recheio, com cor, cheiro e sabor próprios. O peso 
deverá ser de 700g a 1 kg. Acondicionados em embalagem plástica, 

100,00 UN 11,45 1.145,00 



 
resistente, íntegra, atóxica e bem fechada.  

17 9703 PÃO DE FORMA CASEIRO DE MILHO - tendo como base a farinha de 
milho em  sua composição, miolo resistente e não quebradiço, deve ser 
preparado com matérias-primas sãs, limpas, em perfeito estado de 
conservação e de acordo com as boas práticas de fabricação. Não é 
tolerado o emprego de corantes na sua confecção. Deve se apresentar 
sem índicios de fermentação ou mofo e em perfeito estado de 
conservação. O seu aspecto deverá ser de massa cozida ou assada, 
sem sinais de queimaduras, sem recheio, com cor, cheiro e sabor 
próprios. Opeso deverá ser de 900g. Acondicionados em embalagem 
plástica, resistente, integra, atóxica em bem fechada.  

300,00 UN 11,72 3.516,00 

18 9704 MANDIOCA - produto cru, descascado, picado, de boa qualidade e 
sem  defeitos grosseiros, como rachaduras, perfurações e cortes. Com 
aspecto, aroma e sabor típicos do produto. Congelado, polpa branca e 
amarelada e de aspecto fresco. Acondicionado em embalagens de 1 
kg.  

300,00 KG 6,40 1.920,00 

19 9705 DOCE DE FRUTAS OU ABÓBORA CASEIRO - consistência de geleia, 
sabores  variados, colonial com polpa de fruta natural, deverá ser 
fabricado com matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, 
parasitas, e em perfeito estado de conservação, não poderá conter 
substancias estranhas á sua composição normal, será proibido 
adicionar ao doce de frutas corantes artificiais e aromatizantes, sendo 
únicos ingredientes açucar e frutas, entregue em embalagens limpas.  

300,00 KG 19,35 5.805,00 

20 9706 MELANCIA - Fresca, frutos com 70 a 80% de maturação, com aspecto, 
cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e mecãnicos oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser transportados de forma adequada.  

450,00 KG 2,83 1.273,50 

21 9707 MILHO VERDE - Espiga de milho verde ''in natura'', de 1ª qualidade, 
grau médio de amadurecimento, próprio para o consumo cozido, 
descascado, sem rupturas, isentos de matéria terrosas, raízes, 
parasitas, livres de fragmentos úmidos e estranhos. Transportados de 
forma adequada.  

400,00 KG 5,56 2.224,00 

22 9708 PEPINO SALADA - de primeira, apresentando grau de maturação tal 
que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades e 
larvas. O produto que não apresentar boas condiçoes para uso será 
recusado no ato da entrega.  

400,00 KG 3,53 1.412,00 

23 10191 CUCA CASEIRA - Deve ser preparada com matérias-primas sãs, 
limpas, em perfeito estado de conservação e e acordo com as boas 
práticas de fabricação. Não é tolerado o emprego de corantes na sua 
confecção. Não deverá possuir recheio ou calda, nem levar leite e 
derivados em sua preparação. Deve se apresentar sem indícios de 
fermentação e em perfeito estado de conservação, isenta de mofo, e 
qualquer outro organismo, microorganismos ou subtância que venha 
comprometer o armazenamento e a saúde humana. O seu aspecto 
deverá ser de massa assada, sem sinais de queimaduras, sem recheio, 
com cor, cheiro e sabor próprios. EMBALAGEM: Deve estar 
acondicionadas em embalagem plástica integra, atóxica, bem fechada. 
Unidade de 600 a 900 g em média. 

800,00 UN 10,80 8.640,00 

 
TOTAL 

 
83.479,50 

 

 

Leia-se:  

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DO OBJETO: 

Lote: 1 - Lote 001 

Item Código do 
produto/serviço 

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

1 9114 PÃO DE FORMA CASEIRO INTEGRAL - Com pelo menos 15% de 
farinha integral  em sua composição, deve ser preparado com 
matérias-primas sãs, limpas, em perfeito estado de conservação e de 
acordo com as boas práticas de fabricação. Não é tolerado o emprego 
de corantes na sua confecção. Deve se apresentar sem indícios de 

1.700,00 UN 12,07 20.519,00 



 
fementação ou mofo e em perfeito estado de conservação. O seu 
aspecto deverá ser de massa cozida ou assada, sem sinais de 
queimaduras, sem recheio, com cor, cheiro e sabor próprios. O peso 
deverá ser de 700 g a 1 kg. Acondicionados em embalagem plástica, 
resistente, íntegra, atóxica e bem fechada.  

2 9115 MASSA DE BOLO SIMPLES - Diversos sabores: Branco, Fubá, 
Chocolate,   Laranja ou sem leite. Produto obtido pelo amassamento e 
cozimento proveniente de massa preparada com farinhas refinadas e 
outras substâncias alimentícias. As massas deverão ser fabricadas a 
partir de matérias primas sadias e limpas, isentas de matéria terrosa, 
parasitas, mofo, devendo estar em perfeito estado de conservação. 
Serão rejeitadas as massas mal cozidas, queimadas, de características 
organolépticas anormais. Não é tolerado o emprego de substâncias 
corantes na confecção. Acondicionada de maneira que se mantenha 
em seu formato original.  

150,00 KG 21,17 3.175,50 

3 9116 BOLACHA CASEIRA - Diversos sabores: Fubá, Açúcar Mascavo ou 
Melado,  Manteiga, Três Farinhas (fubá, trigo e amido de milho) ou 
polvilho doce ou nata ou raspas de laranja ou sem leite. Produto obtido 
pelo amassamento e cozimento proveniente de massa preparada com 
farinhas refinadas e integrais, amidos, féculas fermentadas, ou não, e 
outras substâncias alimentícias. As bolachas deverão ser fabricados a 
partir de matérias primas sadias e limpas, insetas de matérias terrosa, 
parasitas, mofo, devendo estar em perfeito estado de conservação. 
Serão rejeitadas as bolachas mal cozidas, queimadas, de 
características organolépticas anormais. Não é tolerado o emprego de 
substâncias corantes na confecção. Embalados em pacotes de 1 ou 2 
kg. Embalagem plástica descartável, resistente, atóxica, bem fechada e 
íntegra. Acondicionada em maneira que se mantenha em seu formato 
original.  

500,00 KG 27,88 13.940,00 

4 9117 MACARRÃO CASEIRO - tipo espaguete, produzido de matéria prima 
de  qualidade, livre de contaminação e/ou materiais estranhos ao 
produto, preparado com farinha de trigo, ovos. Acondicionado em 
embalagem contendo 1 kg, plástica, resistente, atóxica, limpa. 
Entregue congelado.  

500,00 KG 17,24 8.620,00 

5 9119 BATATA DOCE - casca branca ou roxa, sãs, sem estragos, isenta de  
partes pútridas, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. O produto que não apresentar boas condições para uso, será 
recusado no ato da entrega.  

200,00 KG 4,88 976,00 

6 9120 ALFACE - Lisa ou crespa Tamanho e coloração: Uniformes 
 
Características: folhas firmes sem áreas escuras, sem sujidades ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade. O 
produto que não apresentar boas condições para uso, será recusado 
no ato da entrega.  

800,00 UN 3,00 2.400,00 

7 9122 REPOLHO - verdura de 1° qualidade, aroma, cor e sabor típicos  da 
espécie, fresco, firme, com coloração e tamanhos uniformes. Com 
ausência de sujidades, parasitas, larvas ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. De 
colheita recente. O produto que não apresentar boas condições para 
uso, será recusado no ato da entrega.  

200,00 KG 3,10 620,00 

8 9123 CHEIRO VERDE - Produtos sãos, limpos e de boa qualidade, sem 
defeitos, com folhas verdes, sem traços de descoloração e 
turgescência (inchaço), intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem 
ser entregues maços de salsinha e cebolinha com 150 g cada. O 
produto que não apresentar boas condições para uso, será recusado 
no ato da entrega.  

500,00 MAÇO 3,58 1.790,00 

9 9125 BRÓCOLIS - tipo ramoso, in natura. Tamanho e coloração: uniformes. 
 
Características: folhas firmes sem áreas amareladas, sem sujidades, 
larvas, parasitas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência 
ou qualidade. Maço de aproximadamente 750 g. O produto que não 
apresentar boas condições para uso será recusado no ato da entrega.  

50,00 MAÇO 5,45 272,50 

10 9126 COUVE FLOR - tipo ramoso, in natura. Tamanho e coloração: 
uniformes. 
 
Características: folhas firmes sem áreas amareladas, sem sujidades, 
larvas, parasitas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência 
ou qualidade. Maço de aproximadamente 750 g. O produto que não 
apresentar boas condições para uso será recusado no ato da entrega.  

50,00 UN 5,47 273,50 

11 9127 TOMATE - de primeira, apresentando grau na maturação tal que lhe  200,00 KG 5,60 1.120,00 



 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Não estar verde, não 
apresentar manchas escuras, terra aderida, com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas. O produto que não apresenta boas 
condições para uso será recusado no ato da entrega.   

12 9129 DOCE DE LEITE CASEIRO - Doce de leite de ótima qualidade, 
produzido de forma artesanal com insumos naturais, isento de insetos, 
sujidades ou corpos estranhos. Embalados em potes de plástico 
transparente, lacrado e limpo. Apresentando garantia de higiene e 
consistência adequada.  

250,00 KG 20,80 5.200,00 

13 9132 PONCÃ - Qualidade de primeira, in natura apresentando grau de  
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. O produto que 
não apresentar boas condições para uso será recusado no ato de 
entrega.  

300,00 KG 5,00 1.500,00 

14 9133 LIMÃO - Caipira, Comum, Taiti ou Galego, fresco, de ótima qualidade,  
com bastante sumo. Necessita estar isento de parasitas, rachaduras, 
cortes e perfurações. O produto que não apresentar boas condições 
para uso será recusado no ato da entrega.  

100,00 KG 4,50 450,00 

15 9134 BETERRABA - Procedente de espécies de vegetais genuínos, frescos,  
colhidos ao atingirem o grau normal de evolução do tamanho e 
apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do 
aroma, cor e sabor próprios; Livres de deformidades, terra aderida, 
sujidades, parasitas e larvas; e estarem isentas de umidade externa 
anormal, odor e sabor estranhos. O produto que não apresentar boas 
condições para uso será recusado no ato da entrega.  

100,00 KG 4,90 490,00 

16 9702 PÃO DE FORMA CASEIRO BRANCO - Deve ser preparado com 
matérias-primas  sãs, limpas, em perfeito estado de conservação e de 
acordo com as boas práticas de fabricação. Não é tolerado o emprego 
de corantes na sua confecção. Deve se apresentar sem indícios de 
fermentação ou mofo e em perfeito estado de conservação. O seu 
aspecto deverá ser de massa cozida ou assada, sem sinais de 
queimaduras, sem recheio, com cor, cheiro e sabor próprios. O peso 
deverá ser de 700g a 1 kg. Acondicionados em embalagem plástica, 
resistente, íntegra, atóxica e bem fechada.  

100,00 UN 11,45 1.145,00 

17 9703 PÃO DE FORMA CASEIRO DE MILHO - tendo como base a farinha de 
milho em  sua composição, miolo resistente e não quebradiço, deve ser 
preparado com matérias-primas sãs, limpas, em perfeito estado de 
conservação e de acordo com as boas práticas de fabricação. Não é 
tolerado o emprego de corantes na sua confecção. Deve se apresentar 
sem indícios de fermentação ou mofo e em perfeito estado de 
conservação. O seu aspecto deverá ser de massa cozida ou assada, 
sem sinais de queimaduras, sem recheio, com cor, cheiro e sabor 
próprios. O peso deverá ser de 900g. Acondicionados em embalagem 
plástica, resistente, integra, atóxica em bem fechada.  

300,00 UN 11,72 3.516,00 

18 9704 MANDIOCA - produto cru, descascado, picado, de boa qualidade e 
sem  defeitos grosseiros, como rachaduras, perfurações e cortes. Com 
aspecto, aroma e sabor típicos do produto. Congelado, polpa branca e 
amarelada e de aspecto fresco. Acondicionado em embalagens de 1 
kg.  

300,00 KG 6,40 1.920,00 

19 9705 DOCE DE FRUTAS OU ABÓBORA CASEIRO - consistência de geleia, 
sabores  variados, colonial com polpa de fruta natural, deverá ser 
fabricado com matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, 
parasitas, e em perfeito estado de conservação, não poderá conter 
substancias estranhas á sua composição normal, será proibido 
adicionar ao doce de frutas corantes artificiais e aromatizantes, sendo 
únicos ingredientes açúcar e frutas, entregue em embalagens limpas.  

300,00 KG 19,35 5.805,00 

20 9706 MELANCIA - Fresca, frutos com 70 a 80% de maturação, com aspecto, 
cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser transportados de forma adequada.  

200,00 KG 2,00 400,00 

21 9707 MILHO VERDE - Espiga de milho verde ''in natura'', de 1ª qualidade, 
grau médio de amadurecimento, próprio para o consumo cozido, 
descascado, sem rupturas, isentos de matéria terrosas, raízes, 
parasitas, livres de fragmentos úmidos e estranhos. Transportados de 
forma adequada.  

200,00 KG 6,49 1.298,00 

22 9708 PEPINO SALADA - de primeira, apresentando grau de maturação tal 
que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades e 
larvas. O produto que não apresentar boas condições para uso será 
recusado no ato da entrega.  

100,00 KG 4,49 449,00 



 
23 10191 CUCA CASEIRA - Deve ser preparada com matérias-primas sãs, 

limpas, em perfeito estado de conservação e acordo com as boas 
práticas de fabricação. Não é tolerado o emprego de corantes na sua 
confecção. Não deverá possuir recheio ou calda, nem levar leite e 
derivados em sua preparação. Deve se apresentar sem indícios de 
fermentação e em perfeito estado de conservação, isenta de mofo, e 
qualquer outro organismo, microorganismos ou substância que venha 
comprometer o armazenamento e a saúde humana. O seu aspecto 
deverá ser de massa assada, sem sinais de queimaduras, sem recheio, 
com cor, cheiro e sabor próprios. EMBALAGEM: Deve estar 
acondicionadas em embalagem plástica integra, atóxica, bem fechada. 
Unidade de 600 a 900 g em média. 

500,00 UN 15,20 7.600,00 

 
TOTAL 

 
83.479,50 

 

 

1) A data para protocolo, abertura e julgamento das propostas PERMANECE A MESMA para 
o dia 17 de outubro de 2022, às 09:00 horas. 

2) Permanecem inalteradas as demais condições do edital.  
 

 

Pinhal de São Bento/PR, em 13/10/2022. 
 
 
 

IRIO FERNANDES 
Pregoeiro 

 
 

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal 

 


