
 
MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2019 

PROTOCOLO 2018/12/286269 

 

CONTRATANTE:  

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL, CNPJ nº 80.874.100/0001-86. 
 

CONTRATADOS:  

ALEXSANDRO SLOMUSZYNSKI – CPF: 064.459.839-52 
BENONI PORTELA – CPF: 242.766.509-68 
EUGÊNIO MACKIEVICZ– CPF: 624.224.489-68 
IRACI MACHADO MALINOSKI – CPF: 022.954.129-19 
JAIR FACHINI – CPF: 575.123.539-87 
JANETE SIMÃO – CPF: 056.709.789-78 
JOÃO POPOVIZ – CPF: 411.373.889-00 
LOURDES ALVES DA SILVA DALPONTE – CPF: 032.113.419-27 
NEREU CAMILO DE ALMEIDA – CPF: 285.506.509-78 
SOLISMAR COMUNELLO – CPF: 025.459.999-03 
VILMAR STADNIK – CPF: 014.889.919-60 

 

OBJETO: 
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, durante o ano letivo de 2019, aos alunos das escolas 
municipais de Bom Sucesso do Sul, conforme especificações do Edital de Chamada Pública 01/2019. 
 

FORNECEDORES E VALOR: 
Abaixo a relação de fornecedores individuais com seus produtos e valores: 
 
Fornecedor: ALEXSANDRO SLOMUSZYNSKI – CPF: 064.459.839-52 

Produto Unid.  Quant.  
Periodicidade de 

Entrega 

Preço de Aquisição 

Preço 
Unitário 

Preço Total 
do Item 

(divulgado 
na chamada 

pública) 

BERGAMOTA casca lisa, firme, 

sem ceder à pressão dos dedos, 

ponto certo de maturação. 

KG 200 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

4,40 880,00 

MILHO VERDE EM ESPIGA 

DESCASCADO de boa 

qualidade, grãos sem 

ferimentos, firmes, sem 

manchas e coloração uniforme. 

KG 250 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

5,00 1.250,00 

Valor Total do Fornecedor R$ 2.130,00 (dois mil e cento e trinta reais) 

 
Fornecedor: BENONI PORTELA – CPF: 242.766.509-68 

Produto Unid.  Quant. 
Periodicidade de 

Entrega 

Preço de Aquisição 

Preço 
Unitário 

Preço Total 
do Item 

(divulgado 
na chamada 

pública) 

FILÉ DE TILÁPIA SEM 

ESPINHAS isenta de cartilagem 

e sem pele. Durante o 

processamento, deve ser 

realizada a aparagem 

(eliminação dos excessos de 

gordura, espinhas, cartilagem e 

pele). As peças devem ser em 

filés. Deve apresentar-se livre 

de parasitas e de qualquer 

KG 300 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

30,00 9.000,00 



substância contaminante que 

possa alterá-la ou encobrir 

alguma alteração. Suas 

características organolépticas 

como Aparência (própria, carne 

firme e elástica), Odor (natural, 

próprio e suave), Cor (branco 

ou ligeiramente rósea) e Sabor 

(próprio). Deverá estar 

congelado e transportado em 

temperatura de – 8ºC ou 

inferior, assegurando que o 

produto se mantenha congelado 

durante o transporte. Deverá 

estar embalado em saco 

plástico, atóxico, resistente, 

contendo rótulo, e data de 

validade. Embalagem de 2 kg. 

MANDIOCA tipo branca ou 

amarela, grau normal de 

evolução no tamanho, frescas, 

sem ferimentos, não fibrosa, 

descascadas e lavadas, 

embaladas em plástico 

transparente. 

KG 80 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

5,00 400,00 

Valor Total do Fornecedor R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) 

 
Fornecedor: EUGÊNIO MACKIEVICZ– CPF: 624.224.489-68 

Produto Unid.  Quant. 
Periodicidade de 

Entrega 

Preço de Aquisição 

Preço 
Unitário 

Preço Total 
do Item 

(divulgado 
na chamada 

pública) 

PÊSSEGO In natura, de 

primeira; livre de sujidades, 

parasitas e larvas; tamanho e 

coloração uniformes; devendo 

ser bem desenvolvida e 

madura; com polpa firme e 

intacta. 

KG 150 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

6,00 900,00 

PONCÃ de primeira qualidade, 

livre de sujidades, parasitas e 

larvas; tamanho e coloração 

uniformes; devendo ser bem 

desenvolvida e madura; com 

polpa firme e intacta. 

KG 150 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

5,00 750,00 

Valor Total do Fornecedor R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais) 

 
Fornecedora: IRACI MACHADO MALINOSKI – CPF: 022.954.129-19 

Produto Unid.  Quan. 
Periodicidade de 

Entrega 

Preço de Aquisição 

Preço 
Unitário 

Preço Total 

do Item 
(divulgado 

na chamada 
pública) 

PICLES vegetais de boa 

qualidade, picados, em 

conserva, armazenado em 

potes de vidro de 400 gramas, 

devidamente rotulado e 

identificado, com prazo de 

validade, procedência de 

UNID. 250 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

6,50 1.625,00 



fabricação e demais 

informações necessárias. 

Valor Total da Fornecedora R$ 1.625,00 (um mil e seiscentos e vinte e cinco reais) 

 

Fornecedora: JAIR FACHINI – CPF: 575.123.539-87 

Produto Unid.  Quan. 
Periodicidade de 

Entrega 

Preço de Aquisição 

Preço 
Unitário 

Preço Total 
do Item 

(divulgado 
na chamada 

pública) 

MORANGO de primeira 
qualidade, em grau médio de 
maturação. Acondicionado em 
pacote plástico específico para 
alimentos, com 1 kg cada 
embalagem. 

KG 250 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

17,00      4.250,00  

Valor Total do Fornecedor R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais) 

 
JANETE SIMÃO – CPF: 056.709.789-78 

Produto Unid.  Quan. 
Periodicidade de 

Entrega 

Preço de Aquisição 

Preço 
Unitário 

Preço Total 
do Item 

(divulgado 
na chamada 

pública) 

MACARRÃO CASEIRO tipo 
espaguete, fino, embalados em 
sacos plásticos que apresentem 
identificação do produto, data 
de fabricação e validade. 
Embalagens de 2kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

KG 300 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

13,00 3.900,00 

Valor Total da Fornecedora R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) 

 
Fornecedor: JOÃO POPOVIZ – CPF: 411.373.889-00 

Produto Unid.  Quant. 
Periodicidade de 

Entrega 

Preço de Aquisição 

Preço 
Unitário 

Preço Total 
do Item 

(divulgado 
na chamada 

pública) 

ABOBRINHA VERDE de 

primeira qualidade, tamanho e 

coloração uniformes, isenta de 

materiais terrosos e umidade 

externa anormal. 

KG 100 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

3,50 350,00 

BERGAMOTA casca lisa, firme, 

sem ceder à pressão dos dedos, 

ponto certo de maturação. 

KG 100 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

4,40 440,00 

CHUCHU de coloração 

uniforme, livre de materiais 

terrosos e danos físicos e 

mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

KG 150 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

2,50 375,00 

LARANJA inteira, firme, sem 

ceder à pressão dos dedos, 

casca lisa, ponto certo de 

maturação. 

KG 300 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

3,50 1.050,00 

Valor Total do Fornecedor R$ 2.215,00 (dois mil e duzentos e quinze reais) 

 
Fornecedora: LOURDES ALVES DA SILVA DALPONTE – CPF: 032.113.419-27 

Produto Unid.  Quant. 
Periodicidade de 

Entrega 

Preço de Aquisição 

Preço 
Unitário 

Preço Total 
do Item 



(divulgado 
na chamada 

pública) 

PÃO CASEIRINHO produzido 

de acordo com as boas práticas 

de manipulação de alimentos. 

Sem uso de conservantes ou 

outros aditivos de uso 

industrial. Unidades de 50 g 

acondicionados em embalagens 

com 20 unidades cada. 

UND. 15.000 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

0,50 7.500,00 

CUCA tradicional com 

cobertura, sem recheio. 

Embaladas em saco plástico, 

atóxico, resistente, contendo 

rótulo, validade mínima de 7 

dias a partir da data de entrega. 

Unidades de 500g. 

UNID. 600 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

7,50 4.500,00 

BOLACHA CASEIRA de 

primeira qualidade, embalado 

em plástico atóxico de 2 kg 

transparente e incolor, isenta 

de mofo ou bolores, odores 

estranhos e substâncias 

nocivas. 

KG 500 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

16,00 8.000,00 

Valor Total da Fornecedora R$ 20.000,0 (vinte mil reais) 

 
Fornecedor: NEREU CAMILO DE ALMEIDA – CPF: 285.506.509-78 

Produto Unid.  Quant. 
Periodicidade de 

Entrega 

Preço de Aquisição 

Preço 
Unitário 

Preço Total 
do Item 

(divulgado 
na chamada 

pública) 

BERGAMOTA casca lisa, firme, 

sem ceder à pressão dos dedos, 

ponto certo de maturação. 

KG 100 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

4,40 440,00 

LARANJA inteira, firme, sem 

ceder à pressão dos dedos, 

casca lisa, ponto certo de 

maturação. 

KG 300 

Conforme a necessidade 

respeitando o cardápio 
elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

3,50 1.050,00 

Valor Total do Fornecedor R$ 1.490,00 (um mil e quatrocentos e noventa reais) 

 

Fornecedor: SOLISMAR COMUNELLO – CPF: 025.459.999-03 

Produto Unid.  Quant. 
Periodicidade de 

Entrega 

Preço de Aquisição 

Preço 
Unitário 

Preço Total 
do Item 

(divulgado 
na chamada 

pública) 

CANJICA AMARELA - Canjica 
de milho amarelo tipo 1, 
contendo 80% de grãos 
inteiros, preparados com 
matérias primas sãs, limpas, 
isentas de matérias terrosas, 
parasitos e de detritos animais 
ou vegetais com no máximo de 
15% de umidade. Embalagens 
de polietileno transparente de 

500g. Validade: mínimo de 6 
meses após o ato da entrega. 

PCT 100 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

2,50         250,00  

FUBA de cor amarela, isenta de 
mofo ou bolores, odores 

KG 50 
Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

2,50         125,00  



estranhos e substâncias 
nocivas, enriquecido com ferro 
e ácido fólico. Ingredientes: 
fubá amarelo, ferro e ácido 
fólico. Embalagens de 
polietileno transparente de 1 

kg. Validade: mínimo de 6 
meses após o ato da entrega. 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

Valor Total do Fornecedor R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) 

 
Fornecedor: VILMAR STADNIK – CPF: 014.889.919-60 

Produto Unid.  Quant. 
Periodicidade de 

Entrega 

Preço de Aquisição 

Preço 
Unitário 

Preço Total 
do Item 

(divulgado 
na chamada 

pública) 

ACELGA fresca, de primeira 

qualidade, tamanho e coloração 

uniformes, firme, intacta, isenta 

de material terroso, sem 

parasitas ou larvas, embaladas 

em plástico transparente. 

UNID. 80 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

4,00 320,00 

ALFACE fresca, lisa ou crespa, 

de primeira qualidade, tamanho 

e coloração uniformes, firme, 

intacta, isenta de material 

terroso, sem parasitas ou 

larvas, embaladas em plástico 

transparente. 

UNID. 300 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

2,50 750,00 

BROCOLIS fresco, de primeira 

qualidade, sem danos, tamanho 

e coloração uniformes, firme, 

intacta, isenta de material 

terroso, sem parasitas ou 

larvas, embaladas em plástico 

transparente. 

UNID. 180 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

4,30 774,00 

COUVE FLOR fresca, de 
primeira qualidade, sem danos, 
tamanho e coloração uniformes, 

firme, intacta, isenta de 
material terroso, sem parasitas 
ou larvas, embaladas em 
plástico transparente. 

UNID. 180 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

4,00 720,00 

COUVE MANTEIGA folhas 
firmes, de primeira qualidade, 
com coloração e tamanho 
uniformes, sem manchas, bem 
desenvolvidas, livre de 

parasitas e larvas, sem danos 
físicos oriundos do manuseio e 
transporte, embaladas em 
plástico transparente. 

MAÇOS 160 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

4,50 720,00 

REPOLHO VERDE, cabeças 
fechadas, de boa qualidade, 
sem ferimentos, firmes, sem 
manchas e coloração uniforme, 
embaladas em plástico 

transparente. 

UNID. 80 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

2,70 216,00 

TEMPERO VERDE maço 
contendo cebolinha e salsinha, 
folhas íntegras, frescas, 
coloração uniforme, bem 
desenvolvidas, salsinha com 
talos. Maços com 
aproximadamente 300 g, sem 

MAÇOS 250 

Conforme a necessidade 
respeitando o cardápio 

elaborado pela 
nutricionista do 

Munícipio 

3,00 750,00 



as raízes, embaladas em 
plástico transparente. 

Valor Total do Fornecedor R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais) 

 
VALOR TOTAL DA DISPENSA POR JUSTIFICATIVA: 
R$ 51.285,00 (CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS). 
 
VIGÊNCIA: 
Da data do contrato de fornecimento até a entrega total dos produtos ou até 31 de dezembro de 2019, podendo ser 

aditivado as quantidades e o prazo de vigência, através de termo aditivo, desde que em concordâncias de ambas as 
partes. 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:   
09.00 – Departamento de Educação, Cultura e Esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.031 – Merenda 
Escolar; 3.3.90.32 – Material, bem ou serviço para Distribuição. Despesa: 1339 e 1406. 

 
JUSTIFICATIVA: 
§1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009, Resolução CD/FNDE n° 26 de 17 de junho de 2013, na  Resolução CD/FNDE 
nº 4, de 2 de abril de 2015 e na Resolução CD/FNDE nº 18 de 26 de setembro de 2018. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 07 de Março de 2019. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

 

 


