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DELIBERAÇÃO 

         
 

 

DELIBERAÇÃO SUPERIOR 

 

MODALIDADE: Dispensa por Limite nº 142/2020. 

 

OBJETO: Aquisição de persianas para o guichê da farmácia da UBS municipal e para a entrada principal do 

Paço Municipal. 

 

VENCEDORES: 

 

LUXSA IND.E COM.DE PERSIANAS LTDA 1.130,00  
TOTAL R$ 1.130,00 

 

 

Lote Item Quant Un. Especificação Marca Valor 

unit. 

Valor 

total 

Fornecedor 

1 1 1 Un PERSIANA 

(CÓDIGO 4507) 

LUXSA  680,0000 680,0000 LUXSA IND.E 

COM.DE 

PERSIANAS LTDA 

1 2 1 Un PERSIANA 

(CÓDIGO H06144) 

LUXSA  450,0000 450,0000 LUXSA IND.E 

COM.DE 

PERSIANAS LTDA 

 

TOTAL 1.130,00 

 

Formosa do Oeste, 07/07/2020. 

 

 

 

Luiz Antonio D. de Aguiar 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

RESULTADO 

 

 

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 

MODALIDADE: Dispensa por Justificativa nº 112/2020. 

 

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

o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, dirigidos aos alunos da 

Rede Municipal de Ensino. 

 

VENCEDORES: 

 

HELIO FURLANETO 1.956,03 

NILSON DE SOUZA 5.416,73 

MARIA DAS NEVES TESSARO 7.263,15 

JOÃO KENEDY LOPES 3.202,62 

OZENAIDE DOS SANTOS VILELA 11.634,54 

SALETI UBALDO 8.256,55 

COAPROCOR - COOPERATIVA 

AGORINDUSTRIAL DE 

PRODUTORES DE CORUMBATAI 

DO SUL E REGIÃO 

9.520,00 

ALAIDE DE MACEDO DOS 

SANTOS 

3.752,90 

ROGERIO PIMENTEL DE SOUZA 6.127,82  
TOTAL                                                          R$ 57.130,34 

 

 

Lote Item Quant Um. Especificação Valor 

Unit. 

Valor Total FORNECEDOR 

1 3 20 Kg Alho (tempero pronto) - 

tempero culinário caseiro 

tipo alho e sal, de boa 

qualidade, sem conservantes 

27,2900 545,8000 HELIO 

FURLANETO 

e corantes. Proporção 

aproximada 70% alho e 

30% sal. Acondicionado em 

embalagem plásticas 

transparentes, ingredientes 

descrito, com identificação 

do produtor, data de 

fabricação e data de 

validade. Acondicionada em 

pacotes de 500g. Produto 

dentro das normas da 

vigilância sanitária. As 

embalagens de 1kg. 

1 14 50 Un Couve folha - De qualidade, 

fresca, firme, sem lesões, 

perfurações e cortes, isentas 

de sujidades, parasitas e 

larvas.  Em média o maço 

deve conter 400g 

2,7800 139,0000 HELIO 

FURLANETO 

1 17 60 Kg Inhame - Com polpa intacta 

e limpa, sabor e cor próprios 

da espécie, frescas, sem 

ferimento ou defeitos, não 

fibrosa, sem brotos, sem 

manchas ou machucados 

6,2000 368,9000 HELIO 

FURLANETO 

1 20 17 Kg Mamão formosa - Tamanho 

e coloração uniformes, 

devendo ser bem 

desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de 

enfermidades, material 

terroso, livre de resíduos de 

fertilizantes sujidades, 

parasitas e larvas. 

3,7700 62,8100 HELIO 

FURLANETO 

1 21 36 Kg Mandioca tipo branca ou 

amarela descascada - In 

natura, de qualidade, não 

fibrosa, lisa com polpa 

intacta e limpa de colheita 

recente com 

acondicionamento em sacos 

plásticos impermeável, 

contendo 1kg por 

embalagem. Processada sem 

casca, resfriada, embalada 

em saco plástico. 

5,1300 184,6800 HELIO 

FURLANETO 

1 23 36 Kg Milho verde - Sem casca, 

com polpa intacta, com 

coloração e tamanho 

uniformes típicos da 

variedade. Sem cortes no 

produto, não apresentando 

manchas, machucaduras, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. 

Espigas de milho novo, não 

sendo aceitos espigas com 

milho passado do ponto de 

consumo. Acondicionados 

em sacos plásticos 

impermeável, contendo 1kg 

por embalagem. 

9,3100 335,1600 HELIO 

FURLANETO 

1 29 32 Kg Tomate cereja - Produto 

fresco e com grau de 

maturação intermediária. 

Apresentar odor agradável, 

consistência firme, não 

apresentar perfurações, 

machucados ou manchas e 

com as características 

organolépticas preservadas. 

9,9900 319,6800 HELIO 

FURLANETO 

1 1 28 Kg Abacate - De 1ª qualidade, 

tamanho cor e formação 

uniforme, com polpa intacta 

2,7500 77,0000 NILSON DE 

SOUZA 
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e firme, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. Grau 

médio de maturação. 

1 2 350 Un Alface - De qualidade, 

frescas, folhas firmes, sem 

áreas escuras, sem lesões ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade. Tamanho 

uniformes (em média 350g), 

isentas de sujidades, 

parasitas e larvas. 

2,5900 906,5000 NILSON DE 

SOUZA 

1 3 20 Kg Alho (tempero pronto) - 

tempero culinário caseiro 

tipo alho e sal, de boa 

qualidade, sem conservantes 

e corantes. Proporção 

aproximada 70% alho e 

30% sal. Acondicionado em 

embalagem plásticas 

transparentes, ingredientes 

descrito, com identificação 

do produtor, data de 

fabricação e data de 

validade. Acondicionada em 

pacotes de 500g. Produto 

dentro das normas da 

vigilância sanitária. As 

embalagens de 1kg. 

27,2900 545,8000 NILSON DE 

SOUZA 

1 5 50 Kg Banana nanica - Em pencas 

de primeira qualidade, 

graúdas, 60 a 70% de 

maturação, climatizadas, 

com polpa firme e intacta, 

devendo ser bem 

desenvolvida, sem defeitos e 

sem ferimentos, 

acondicionada em pencas 

avulsas. 

2,7900 139,5000 NILSON DE 

SOUZA 

1 6 35 Kg Beterraba - Lisa com polpa 

intacta e limpa, firme. Sem 

brotos, sem rachaduras ou 

cortes na casca, bolores ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade. 

2,4900 87,1500 NILSON DE 

SOUZA 

1 7 38 Kg Bolacha caseira - Produzido 

de acordo com as boas 

práticas de manipulação de 

alimentos, deve ser de boa 

qualidade. O produto deve 

apresentar-se integro bem 

assado, com sabor e odor 

agradável. Embalagem 

contendo 1kg. 

24,4300 936,4000 NILSON DE 

SOUZA 

1 9 45 Un Brócolis - De qualidade, 

frescas,  sem áreas escuras, 

sem lesões, perfurações e 

cortes, ou outros defeitos que 

possam alterar sua 

aparência e qualidade. 

Tamanho uniforme (em 

média 500g). 

4,8300 217,3500 NILSON DE 

SOUZA 

1 10 25 Kg Cenoura - Lisa com polpa 

intacta, firme e limpa, com 

coloração e tamanho 

uniformes típicos da 

variedade. Sem brotos, sem 

rachaduras ou cortes na 

casca. 

3,2600 81,5000 NILSON DE 

SOUZA 

1 11 38 Un Cheiro verde - Deverá 

conter no maço 30% salsa e 

50% cebolinha. Com folhas 

lisas e firmes, fresca, de cor 

3,0300 113,6300 NILSON DE 

SOUZA 

verde brilhante, sem 

sujidades ou outros danos. 

Em média o maço deve 

conter 400g. 

1 12 27 Kg Chuchu - Fresco, com polpa 

intacta, firme e limpa. Sem 

brotos, sem rachaduras ou 

cortes na casca. 

3,4200 91,1800 NILSON DE 

SOUZA 

1 14 50 Un Couve folha - De qualidade, 

fresca, firme, sem lesões, 

perfurações e cortes, isentas 

de sujidades, parasitas e 

larvas.  Em média o maço 

deve conter 400g 

2,7800 139,0000 NILSON DE 

SOUZA 

1 17 60 Kg Inhame - Com polpa intacta 

e limpa, sabor e cor próprios 

da espécie, frescas, sem 

ferimento ou defeitos, não 

fibrosa, sem brotos, sem 

manchas ou machucados 

6,2000 368,9000 NILSON DE 

SOUZA 

1 19 20 Kg Limão tahiti - Deverá 

apresentar grau de 

maturação tal que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas 

para o consumo mediato e 

imediato. As frutas devem 

ser firmes, com coloração 

verde escuro. Não 

apresentando manchas, 

machucaduras, sujidades, 

ferrugem ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. De 

colheita recente. 

2,5100 50,2000 NILSON DE 

SOUZA 

1 20 17 Kg Mamão formosa - Tamanho 

e coloração uniformes, 

devendo ser bem 

desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de 

enfermidades, material 

terroso, livre de resíduos de 

fertilizantes sujidades, 

parasitas e larvas. 

3,7700 62,8100 NILSON DE 

SOUZA 

1 21 36 Kg Mandioca tipo branca ou 

amarela descascada - In 

natura, de qualidade, não 

fibrosa, lisa com polpa 

intacta e limpa de colheita 

recente com 

acondicionamento em sacos 

plásticos impermeável, 

contendo 1kg por 

embalagem. Processada sem 

casca, resfriada, embalada 

em saco plástico. 

5,1300 184,6800 NILSON DE 

SOUZA 

1 22 54 Kg Manga - Tamanho e 

coloração uniformes, 

devendo ser bem 

desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de 

enfermidades, material 

terroso, livre de resíduos de 

fertilizantes sujidades, 

parasitas e larvas. 

6,0500 326,7000 NILSON DE 

SOUZA 

1 23 36 Kg Milho verde - Sem casca, 

com polpa intacta, com 

coloração e tamanho 

uniformes típicos da 

variedade. Sem cortes no 

produto, não apresentando 

manchas, machucaduras, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

9,3100 335,1600 NILSON DE 

SOUZA 
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aparência e qualidade. 

Espigas de milho novo, não 

sendo aceitos espigas com 

milho passado do ponto de 

consumo. Acondicionados 

em sacos plásticos 

impermeável, contendo 1kg 

por embalagem. 

1 25 17 Kg Pepino - Fresco lisa, com 

polpa intacta e limpa, com 

coloração e tamanho 

uniformes típicos da 

variedade. Sem brotos, sem 

rachaduras ou cortes na 

casca, não apresentando 

machucaduras ou outros 

defeitos que possam alterar 

sua aparência e qualidade. 

3,6000 59,9800 NILSON DE 

SOUZA 

1 27 45 Kg Repolho verde - Verdura de 

boa qualidade, com folhas 

verdes, intactas, firmes e 

bem desenvolvidas. Com 

excelente grau de limpeza, 

apresentando folhas limpas, 

livres de terra, restos 

vegetais ou materiais 

estranhos. Sem sinais de 

deterioração, com as 

características 

organolépticas preservadas. 

2,1400 96,3000 NILSON DE 

SOUZA 

1 28 67 Kg Tomate - Produto fresco e 

com grau de maturação 

intermediária. Apresentar 

odor agradável, consistência 

firme, não apresentar 

perfurações, machucados ou 

manchas e com as 

características 

organolépticas preservadas. 

4,1600 277,3100 NILSON DE 

SOUZA 

1 29 32 Kg Tomate cereja - Produto 

fresco e com grau de 

maturação intermediária. 

Apresentar odor agradável, 

consistência firme, não 

apresentar perfurações, 

machucados ou manchas e 

com as características 

organolépticas preservadas. 

9,9900 319,6800 NILSON DE 

SOUZA 

1 7 38 Kg Bolacha caseira - Produzido 

de acordo com as boas 

práticas de manipulação de 

alimentos, deve ser de boa 

qualidade. O produto deve 

apresentar-se integro bem 

assado, com sabor e odor 

agradável. Embalagem 

contendo 1kg. 

24,4300 936,4000 MARIA DAS 

NEVES TESSARO 

1 8 28 Kg Bolacha caseira com 

decoração - Produzido de 

acordo com as boas práticas 

de manipulação de 

alimentos, deve ser de boa 

qualidade. O produto deve 

apresentar-se integro bem 

assado, com sabor e odor 

agradável. Embalagem 

contendo 1kg. 

26,9500 741,1300 MARIA DAS 

NEVES TESSARO 

1 24 433 Kg Pão caseiro - Fresco, 

tamanho uniforme, bem 

assado, não embalado 

quente, sem conservantes e 

corantes, com peso médio de 

800 gramas cada um. As 

embalagens devem ser de 

plástico transparente, 

12,8900 5.585,6200 MARIA DAS 

NEVES TESSARO 

lacrado, com garantia de 

higiene e consistência 

adequada. Ser identificada e 

com data de fabricação e de 

validade. 

1 1 28 Kg Abacate - De 1ª qualidade, 

tamanho cor e formação 

uniforme, com polpa intacta 

e firme, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. Grau 

médio de maturação. 

2,7500 77,0000 JOÃO KENEDY 

LOPES 

1 2 350 Un Alface - De qualidade, 

frescas, folhas firmes, sem 

áreas escuras, sem lesões ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade. Tamanho 

uniformes (em média 350g), 

isentas de sujidades, 

parasitas e larvas. 

2,5900 906,5000 JOÃO KENEDY 

LOPES 

1 4 100 Kg Banana maça - Em pencas 

de primeira qualidade, 

graúdas, 60 a 70% de 

maturação, climatizadas, 

com polpa firme e intacta, 

devendo ser bem 

desenvolvida, sem defeitos e 

sem ferimentos, 

acondicionada em pencas 

avulsas. 

6,6600 666,0000 JOÃO KENEDY 

LOPES 

1 5 50 Kg Banana nanica - Em pencas 

de primeira qualidade, 

graúdas, 60 a 70% de 

maturação, climatizadas, 

com polpa firme e intacta, 

devendo ser bem 

desenvolvida, sem defeitos e 

sem ferimentos, 

acondicionada em pencas 

avulsas. 

2,7900 139,5000 JOÃO KENEDY 

LOPES 

1 18 87 Kg Laranja - Variedade: 

valência, tamanho médio, 

frescas e sadias. Não podem 

estar murchas. As frutas não 

poderão apresentar 

manchas ou defeitos na 

casca; a polpa deverá estar 

intacta e uniforme. Deverá 

apresentar grau de 

maturação tal que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas 

para o consumo mediato e 

imediato. 

2,1300 184,5900 JOÃO KENEDY 

LOPES 

1 20 17 Kg Mamão formosa - Tamanho 

e coloração uniformes, 

devendo ser bem 

desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de 

enfermidades, material 

terroso, livre de resíduos de 

fertilizantes sujidades, 

parasitas e larvas. 

3,7700 62,8100 JOÃO KENEDY 

LOPES 

1 21 36 Kg Mandioca tipo branca ou 

amarela descascada - In 

natura, de qualidade, não 

fibrosa, lisa com polpa 

intacta e limpa de colheita 

recente com 

acondicionamento em sacos 

plásticos impermeável, 

contendo 1kg por 

embalagem. Processada sem 

5,1300 184,6800 JOÃO KENEDY 

LOPES 



5 | P á g i n a  

 
Conforme Lei 677-2012 

09/03/2012  

07/07/2020 
Edição nº 108 Ano IX 

 

 

 

Município de Formosa do Oeste 
Secretaria Municipal de Administração 
Avenida Severiano Bonfim, 111 - Centro - CEP: 85830-000 
Publicação Disponível: http://www.formosadooeste.pr.gov.br  

 

5   

 

casca, resfriada, embalada 

em saco plástico. 

1 22 54 Kg Manga - Tamanho e 

coloração uniformes, 

devendo ser bem 

desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de 

enfermidades, material 

terroso, livre de resíduos de 

fertilizantes sujidades, 

parasitas e larvas. 

6,0500 326,7000 JOÃO KENEDY 

LOPES 

1 23 36 Kg Milho verde - Sem casca, 

com polpa intacta, com 

coloração e tamanho 

uniformes típicos da 

variedade. Sem cortes no 

produto, não apresentando 

manchas, machucaduras, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. 

Espigas de milho novo, não 

sendo aceitos espigas com 

milho passado do ponto de 

consumo. Acondicionados 

em sacos plásticos 

impermeável, contendo 1kg 

por embalagem. 

9,3100 335,1600 JOÃO KENEDY 

LOPES 

1 29 32 Kg Tomate cereja - Produto 

fresco e com grau de 

maturação intermediária. 

Apresentar odor agradável, 

consistência firme, não 

apresentar perfurações, 

machucados ou manchas e 

com as características 

organolépticas preservadas. 

9,9900 319,6800 JOÃO KENEDY 

LOPES 

1 1 28 Kg Abacate - De 1ª qualidade, 

tamanho cor e formação 

uniforme, com polpa intacta 

e firme, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. Grau 

médio de maturação. 

2,7500 77,0000 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 2 350 Un Alface - De qualidade, 

frescas, folhas firmes, sem 

áreas escuras, sem lesões ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade. Tamanho 

uniformes (em média 350g), 

isentas de sujidades, 

parasitas e larvas. 

2,5900 906,5000 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 3 20 Kg Alho (tempero pronto) - 

tempero culinário caseiro 

tipo alho e sal, de boa 

qualidade, sem conservantes 

e corantes. Proporção 

aproximada 70% alho e 

30% sal. Acondicionado em 

embalagem plásticas 

transparentes, ingredientes 

descrito, com identificação 

do produtor, data de 

fabricação e data de 

validade. Acondicionada em 

pacotes de 500g. Produto 

dentro das normas da 

vigilância sanitária. As 

embalagens de 1kg. 

27,2900 545,8000 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 5 50 Kg Banana nanica - Em pencas 

de primeira qualidade, 

graúdas, 60 a 70% de 

maturação, climatizadas, 

com polpa firme e intacta, 

2,7900 139,5000 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

devendo ser bem 

desenvolvida, sem defeitos e 

sem ferimentos, 

acondicionada em pencas 

avulsas. 

1 6 35 Kg Beterraba - Lisa com polpa 

intacta e limpa, firme. Sem 

brotos, sem rachaduras ou 

cortes na casca, bolores ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade. 

2,4900 87,1500 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 7 38 Kg Bolacha caseira - Produzido 

de acordo com as boas 

práticas de manipulação de 

alimentos, deve ser de boa 

qualidade. O produto deve 

apresentar-se integro bem 

assado, com sabor e odor 

agradável. Embalagem 

contendo 1kg. 

24,4300 936,4000 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 9 45 Un Brócolis - De qualidade, 

frescas,  sem áreas escuras, 

sem lesões, perfurações e 

cortes, ou outros defeitos que 

possam alterar sua 

aparência e qualidade. 

Tamanho uniforme (em 

média 500g). 

4,8300 217,3500 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 10 25 Kg Cenoura - Lisa com polpa 

intacta, firme e limpa, com 

coloração e tamanho 

uniformes típicos da 

variedade. Sem brotos, sem 

rachaduras ou cortes na 

casca. 

3,2600 81,5000 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 11 38 Un Cheiro verde - Deverá 

conter no maço 30% salsa e 

50% cebolinha. Com folhas 

lisas e firmes, fresca, de cor 

verde brilhante, sem 

sujidades ou outros danos. 

Em média o maço deve 

conter 400g. 

3,0300 113,6300 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 12 27 Kg Chuchu - Fresco, com polpa 

intacta, firme e limpa. Sem 

brotos, sem rachaduras ou 

cortes na casca. 

3,4200 91,1800 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 13 30 Kg Colorau - Pó fino, 

homogêneo obtido de frutos 

maduros, grãos sãos, limpos 

e moídos, de coloração 

vermelho intenso. 

Embalagem contendo 1kg 

deverá estar isento de 

matéria terrosa, sujidades e 

mistura de outras 

variedades e atóxicos. 

14,9200 447,6000 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 14 50 Un Couve folha - De qualidade, 

fresca, firme, sem lesões, 

perfurações e cortes, isentas 

de sujidades, parasitas e 

larvas.  Em média o maço 

deve conter 400g 

2,7800 139,0000 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 17 60 Kg Inhame - Com polpa intacta 

e limpa, sabor e cor próprios 

da espécie, frescas, sem 

ferimento ou defeitos, não 

fibrosa, sem brotos, sem 

manchas ou machucados 

6,2000 368,9000 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 18 87 Kg Laranja - Variedade: 

valência, tamanho médio, 

frescas e sadias. Não podem 

estar murchas. As frutas não 

poderão apresentar 

2,1300 184,5900 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 
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manchas ou defeitos na 

casca; a polpa deverá estar 

intacta e uniforme. Deverá 

apresentar grau de 

maturação tal que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas 

para o consumo mediato e 

imediato. 

1 19 20 Kg Limão tahiti - Deverá 

apresentar grau de 

maturação tal que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas 

para o consumo mediato e 

imediato. As frutas devem 

ser firmes, com coloração 

verde escuro. Não 

apresentando manchas, 

machucaduras, sujidades, 

ferrugem ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. De 

colheita recente. 

2,5100 50,2000 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 20 17 Kg Mamão formosa - Tamanho 

e coloração uniformes, 

devendo ser bem 

desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de 

enfermidades, material 

terroso, livre de resíduos de 

fertilizantes sujidades, 

parasitas e larvas. 

3,7700 62,8100 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 21 36 Kg Mandioca tipo branca ou 

amarela descascada - In 

natura, de qualidade, não 

fibrosa, lisa com polpa 

intacta e limpa de colheita 

recente com 

acondicionamento em sacos 

plásticos impermeável, 

contendo 1kg por 

embalagem. Processada sem 

casca, resfriada, embalada 

em saco plástico. 

5,1300 184,6800 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 22 54 Kg Manga - Tamanho e 

coloração uniformes, 

devendo ser bem 

desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de 

enfermidades, material 

terroso, livre de resíduos de 

fertilizantes sujidades, 

parasitas e larvas. 

6,0500 326,7000 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 23 36 Kg Milho verde - Sem casca, 

com polpa intacta, com 

coloração e tamanho 

uniformes típicos da 

variedade. Sem cortes no 

produto, não apresentando 

manchas, machucaduras, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. 

Espigas de milho novo, não 

sendo aceitos espigas com 

milho passado do ponto de 

consumo. Acondicionados 

em sacos plásticos 

impermeável, contendo 1kg 

por embalagem. 

9,3100 335,1600 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 24 433 Kg Pão caseiro - Fresco, 

tamanho uniforme, bem 

12,8900 5.585,6200 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

assado, não embalado 

quente, sem conservantes e 

corantes, com peso médio de 

800 gramas cada um. As 

embalagens devem ser de 

plástico transparente, 

lacrado, com garantia de 

higiene e consistência 

adequada. Ser identificada e 

com data de fabricação e de 

validade. 

1 25 17 Kg Pepino - Fresco lisa, com 

polpa intacta e limpa, com 

coloração e tamanho 

uniformes típicos da 

variedade. Sem brotos, sem 

rachaduras ou cortes na 

casca, não apresentando 

machucaduras ou outros 

defeitos que possam alterar 

sua aparência e qualidade. 

3,6000 59,9800 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 27 45 Kg Repolho verde - Verdura de 

boa qualidade, com folhas 

verdes, intactas, firmes e 

bem desenvolvidas. Com 

excelente grau de limpeza, 

apresentando folhas limpas, 

livres de terra, restos 

vegetais ou materiais 

estranhos. Sem sinais de 

deterioração, com as 

características 

organolépticas preservadas. 

2,1400 96,3000 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 28 67 Kg Tomate - Produto fresco e 

com grau de maturação 

intermediária. Apresentar 

odor agradável, consistência 

firme, não apresentar 

perfurações, machucados ou 

manchas e com as 

características 

organolépticas preservadas. 

4,1600 277,3100 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 29 32 Kg Tomate cereja - Produto 

fresco e com grau de 

maturação intermediária. 

Apresentar odor agradável, 

consistência firme, não 

apresentar perfurações, 

machucados ou manchas e 

com as características 

organolépticas preservadas. 

9,9900 319,6800 OZENAIDE DOS 

SANTOS VILELA 

1 3 20 Kg Alho (tempero pronto) - 

tempero culinário caseiro 

tipo alho e sal, de boa 

qualidade, sem conservantes 

e corantes. Proporção 

aproximada 70% alho e 

30% sal. Acondicionado em 

embalagem plásticas 

transparentes, ingredientes 

descrito, com identificação 

do produtor, data de 

fabricação e data de 

validade. Acondicionada em 

pacotes de 500g. Produto 

dentro das normas da 

vigilância sanitária. As 

embalagens de 1kg. 

27,2900 545,8000 SALETI UBALDO 

1 7 38 Kg Bolacha caseira - Produzido 

de acordo com as boas 

práticas de manipulação de 

alimentos, deve ser de boa 

qualidade. O produto deve 

apresentar-se integro bem 

assado, com sabor e odor 

24,4300 936,4000 SALETI UBALDO 
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agradável. Embalagem 

contendo 1kg. 

1 8 28 Kg Bolacha caseira com 

decoração - Produzido de 

acordo com as boas práticas 

de manipulação de 

alimentos, deve ser de boa 

qualidade. O produto deve 

apresentar-se integro bem 

assado, com sabor e odor 

agradável. Embalagem 

contendo 1kg. 

26,9500 741,1300 SALETI UBALDO 

1 13 30 Kg Colorau - Pó fino, 

homogêneo obtido de frutos 

maduros, grãos sãos, limpos 

e moídos, de coloração 

vermelho intenso. 

Embalagem contendo 1kg 

deverá estar isento de 

matéria terrosa, sujidades e 

mistura de outras 

variedades e atóxicos. 

14,9200 447,6000 SALETI UBALDO 

1 24 433 Kg Pão caseiro - Fresco, 

tamanho uniforme, bem 

assado, não embalado 

quente, sem conservantes e 

corantes, com peso médio de 

800 gramas cada um. As 

embalagens devem ser de 

plástico transparente, 

lacrado, com garantia de 

higiene e consistência 

adequada. Ser identificada e 

com data de fabricação e de 

validade. 

12,8900 5.585,6200 SALETI UBALDO 

1 26 350 Kg Polpa fruta integral- sem 

conservantes, acidulante 

e/ou agentes químicos, 

composto líquido extraído 

pelo esmagamento das 

partes comestíveis de frutas 

carnosas, apresentação na 

forma polpa de fruta 

congelada, obtida da fruta 

madura e sã, isento de 

fragmentos das partes não 

comestíveis e sem açúcar, 

com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprios, desde que 

mantidos congelados a - 18º 

C, com validade mínima de 

30 dias a contar da data da 

entrega, acondicionado em 

sacos plásticos atóxicos 

pesando 1Kg, e suas 

condições e especificações 

deverão estar de acordo com 

os normativos e o nº do 

registro do MAPA. Produto 

100% natural. Sabores: 

maracujá, abacaxi, acerola, 

acerola com suco e laranja. 

27,2000 9.520,0000 COAPROCOR - 

COOPERATIVA 

AGORINDUSTRIA

L DE 

PRODUTORES DE 

CORUMBATAI 

DO SUL E 

REGIÃO 

1 1 28 Kg Abacate - De 1ª qualidade, 

tamanho cor e formação 

uniforme, com polpa intacta 

e firme, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. Grau 

médio de maturação. 

2,7500 77,0000 ALAIDE DE 

MACEDO DOS 

SANTOS 

1 2 350 Un Alface - De qualidade, 

frescas, folhas firmes, sem 

áreas escuras, sem lesões ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade. Tamanho 

2,5900 906,5000 ALAIDE DE 

MACEDO DOS 

SANTOS 

uniformes (em média 350g), 

isentas de sujidades, 

parasitas e larvas. 

1 4 100 Kg Banana maça - Em pencas 

de primeira qualidade, 

graúdas, 60 a 70% de 

maturação, climatizadas, 

com polpa firme e intacta, 

devendo ser bem 

desenvolvida, sem defeitos e 

sem ferimentos, 

acondicionada em pencas 

avulsas. 

6,6600 666,0000 ALAIDE DE 

MACEDO DOS 

SANTOS 

1 5 50 Kg Banana nanica - Em pencas 

de primeira qualidade, 

graúdas, 60 a 70% de 

maturação, climatizadas, 

com polpa firme e intacta, 

devendo ser bem 

desenvolvida, sem defeitos e 

sem ferimentos, 

acondicionada em pencas 

avulsas. 

2,7900 139,5000 ALAIDE DE 

MACEDO DOS 

SANTOS 

1 7 38 Kg Bolacha caseira - Produzido 

de acordo com as boas 

práticas de manipulação de 

alimentos, deve ser de boa 

qualidade. O produto deve 

apresentar-se integro bem 

assado, com sabor e odor 

agradável. Embalagem 

contendo 1kg. 

24,4300 936,4000 ALAIDE DE 

MACEDO DOS 

SANTOS 

1 11 38 Un Cheiro verde - Deverá 

conter no maço 30% salsa e 

50% cebolinha. Com folhas 

lisas e firmes, fresca, de cor 

verde brilhante, sem 

sujidades ou outros danos. 

Em média o maço deve 

conter 400g. 

3,0300 113,6300 ALAIDE DE 

MACEDO DOS 

SANTOS 

1 14 50 Un Couve folha - De qualidade, 

fresca, firme, sem lesões, 

perfurações e cortes, isentas 

de sujidades, parasitas e 

larvas.  Em média o maço 

deve conter 400g 

2,7800 139,0000 ALAIDE DE 

MACEDO DOS 

SANTOS 

1 19 20 Kg Limão tahiti - Deverá 

apresentar grau de 

maturação tal que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas 

para o consumo mediato e 

imediato. As frutas devem 

ser firmes, com coloração 

verde escuro. Não 

apresentando manchas, 

machucaduras, sujidades, 

ferrugem ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. De 

colheita recente. 

2,5100 50,2000 ALAIDE DE 

MACEDO DOS 

SANTOS 

1 20 17 Kg Mamão formosa - Tamanho 

e coloração uniformes, 

devendo ser bem 

desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de 

enfermidades, material 

terroso, livre de resíduos de 

fertilizantes sujidades, 

parasitas e larvas. 

3,7700 62,8100 ALAIDE DE 

MACEDO DOS 

SANTOS 

1 22 54 Kg Manga - Tamanho e 

coloração uniformes, 

devendo ser bem 

desenvolvida, firme e 

6,0500 326,7000 ALAIDE DE 

MACEDO DOS 

SANTOS 
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intacta, isenta de 

enfermidades, material 

terroso, livre de resíduos de 

fertilizantes sujidades, 

parasitas e larvas. 

1 23 36 Kg Milho verde - Sem casca, 

com polpa intacta, com 

coloração e tamanho 

uniformes típicos da 

variedade. Sem cortes no 

produto, não apresentando 

manchas, machucaduras, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. 

Espigas de milho novo, não 

sendo aceitos espigas com 

milho passado do ponto de 

consumo. Acondicionados 

em sacos plásticos 

impermeável, contendo 1kg 

por embalagem. 

9,3100 335,1600 ALAIDE DE 

MACEDO DOS 

SANTOS 

1 1 28 Kg Abacate - De 1ª qualidade, 

tamanho cor e formação 

uniforme, com polpa intacta 

e firme, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. Grau 

médio de maturação. 

2,7500 77,0000 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 2 350 Un Alface - De qualidade, 

frescas, folhas firmes, sem 

áreas escuras, sem lesões ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade. Tamanho 

uniformes (em média 350g), 

isentas de sujidades, 

parasitas e larvas. 

2,5900 906,5000 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 3 20 Kg Alho (tempero pronto) - 

tempero culinário caseiro 

tipo alho e sal, de boa 

qualidade, sem conservantes 

e corantes. Proporção 

aproximada 70% alho e 

30% sal. Acondicionado em 

embalagem plásticas 

transparentes, ingredientes 

descrito, com identificação 

do produtor, data de 

fabricação e data de 

validade. Acondicionada em 

pacotes de 500g. Produto 

dentro das normas da 

vigilância sanitária. As 

embalagens de 1kg. 

27,2900 545,8000 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 4 100 Kg Banana maça - Em pencas 

de primeira qualidade, 

graúdas, 60 a 70% de 

maturação, climatizadas, 

com polpa firme e intacta, 

devendo ser bem 

desenvolvida, sem defeitos e 

sem ferimentos, 

acondicionada em pencas 

avulsas. 

6,6600 666,0000 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 6 35 Kg Beterraba - Lisa com polpa 

intacta e limpa, firme. Sem 

brotos, sem rachaduras ou 

cortes na casca, bolores ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade. 

2,4900 87,1500 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 7 38 Kg Bolacha caseira - Produzido 

de acordo com as boas 

práticas de manipulação de 

24,4300 936,4000 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

alimentos, deve ser de boa 

qualidade. O produto deve 

apresentar-se integro bem 

assado, com sabor e odor 

agradável. Embalagem 

contendo 1kg. 

1 9 45 Un Brócolis - De qualidade, 

frescas,  sem áreas escuras, 

sem lesões, perfurações e 

cortes, ou outros defeitos que 

possam alterar sua 

aparência e qualidade. 

Tamanho uniforme (em 

média 500g). 

4,8300 217,3500 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 10 25 Kg Cenoura - Lisa com polpa 

intacta, firme e limpa, com 

coloração e tamanho 

uniformes típicos da 

variedade. Sem brotos, sem 

rachaduras ou cortes na 

casca. 

3,2600 81,5000 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 11 38 Un Cheiro verde - Deverá 

conter no maço 30% salsa e 

50% cebolinha. Com folhas 

lisas e firmes, fresca, de cor 

verde brilhante, sem 

sujidades ou outros danos. 

Em média o maço deve 

conter 400g. 

3,0300 113,6300 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 12 27 Kg Chuchu - Fresco, com polpa 

intacta, firme e limpa. Sem 

brotos, sem rachaduras ou 

cortes na casca. 

3,4200 91,1800 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 14 50 Un Couve folha - De qualidade, 

fresca, firme, sem lesões, 

perfurações e cortes, isentas 

de sujidades, parasitas e 

larvas.  Em média o maço 

deve conter 400g 

2,7800 139,0000 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 17 60 Kg Inhame - Com polpa intacta 

e limpa, sabor e cor próprios 

da espécie, frescas, sem 

ferimento ou defeitos, não 

fibrosa, sem brotos, sem 

manchas ou machucados 

6,2000 368,9000 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 18 87 Kg Laranja - Variedade: 

valência, tamanho médio, 

frescas e sadias. Não podem 

estar murchas. As frutas não 

poderão apresentar 

manchas ou defeitos na 

casca; a polpa deverá estar 

intacta e uniforme. Deverá 

apresentar grau de 

maturação tal que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas 

para o consumo mediato e 

imediato. 

2,1300 184,5900 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 19 20 Kg Limão tahiti - Deverá 

apresentar grau de 

maturação tal que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas 

para o consumo mediato e 

imediato. As frutas devem 

ser firmes, com coloração 

verde escuro. Não 

apresentando manchas, 

machucaduras, sujidades, 

ferrugem ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

2,5100 50,2000 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 
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aparência e qualidade. De 

colheita recente. 

1 20 17 Kg Mamão formosa - Tamanho 

e coloração uniformes, 

devendo ser bem 

desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de 

enfermidades, material 

terroso, livre de resíduos de 

fertilizantes sujidades, 

parasitas e larvas. 

3,7700 62,8100 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 21 36 Kg Mandioca tipo branca ou 

amarela descascada - In 

natura, de qualidade, não 

fibrosa, lisa com polpa 

intacta e limpa de colheita 

recente com 

acondicionamento em sacos 

plásticos impermeável, 

contendo 1kg por 

embalagem. Processada sem 

casca, resfriada, embalada 

em saco plástico. 

5,1300 184,6800 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 22 54 Kg Manga - Tamanho e 

coloração uniformes, 

devendo ser bem 

desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de 

enfermidades, material 

terroso, livre de resíduos de 

fertilizantes sujidades, 

parasitas e larvas. 

6,0500 326,7000 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 23 36 Kg Milho verde - Sem casca, 

com polpa intacta, com 

coloração e tamanho 

uniformes típicos da 

variedade. Sem cortes no 

produto, não apresentando 

manchas, machucaduras, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. 

Espigas de milho novo, não 

sendo aceitos espigas com 

milho passado do ponto de 

consumo. Acondicionados 

em sacos plásticos 

impermeável, contendo 1kg 

por embalagem. 

9,3100 335,1600 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 25 17 Kg Pepino - Fresco lisa, com 

polpa intacta e limpa, com 

coloração e tamanho 

uniformes típicos da 

variedade. Sem brotos, sem 

rachaduras ou cortes na 

casca, não apresentando 

machucaduras ou outros 

defeitos que possam alterar 

sua aparência e qualidade. 

3,6000 59,9800 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 27 45 Kg Repolho verde - Verdura de 

boa qualidade, com folhas 

verdes, intactas, firmes e 

bem desenvolvidas. Com 

excelente grau de limpeza, 

apresentando folhas limpas, 

livres de terra, restos 

vegetais ou materiais 

estranhos. Sem sinais de 

deterioração, com as 

características 

organolépticas preservadas. 

2,1400 96,3000 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

1 28 67 Kg Tomate - Produto fresco e 

com grau de maturação 

intermediária. Apresentar 

odor agradável, consistência 

4,1600 277,3100 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

firme, não apresentar 

perfurações, machucados ou 

manchas e com as 

características 

organolépticas preservadas. 

1 29 32 Kg Tomate cereja - Produto 

fresco e com grau de 

maturação intermediária. 

Apresentar odor agradável, 

consistência firme, não 

apresentar perfurações, 

machucados ou manchas e 

com as características 

organolépticas preservadas. 

9,9900 319,6800 ROGERIO 

PIMENTEL DE 

SOUZA 

 

TOTAL 57.130,34 

 

Formosa do Oeste, 01 de Julho de 2020. 

 

 

 

Luiz Antonio D. de Aguiar 

PREFEITO MUNICIPAL 
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