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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 99/2021  
PROCESSO Nº 722/2021 

 
OBJETO: Aquisição de 2.000 (dois mil) lanches compostos por sanduiche e 

nectar de frutas, para distribuição às crianças que visitam o Ecomuseu Jorge Baleeiro de 
Lacerda do Parque Ambiental, de acordo com o especificado abaixo: 

 
FORNECEDOR: RIVELINO ISOTTON - ME 
CNPJ Nº 02.868.575/0001-56 

Item 
nº 

Código 
 

Especificação Quanti 
dade 

Unidade Valor 
Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

1 78330 SANDUÍCHE -  Sanduíche feito no dia da 
entrega contendo 02 (duas) fatias de pão 
de leite fatiado com no mínimo 25g cada, 
01 (uma) fatia de presunto cozido com no 
mínimo 15g, 01 (uma) fatia de queijo 
muçarela com no mínimo 15g, 01 (uma) 
porção de no mínimo 10g de alface crespa 
(higienizada), 01 (uma) fatia de tomate 
(higienizada) de no mínimo 15g e 01 
(uma) porção de 10g de maionese 
industrializada, embalados 
individualmente com embalagem filme 
plástico.  
 
Entrega no Ecomuseu Jorge Baleeiro de 
Lacerda, conforme cronograma da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

2.000 UN 3,00 6.000,00 

2 78331 NÉCTAR DE FRUTAS - Néctar de frutas, 
gelado, pronto para consumo, não 
fermentado, enriquecido com vitamina C, 
acondicionado em embalagem longa vida 
(tetra pak), com no mínimo 200ml, em 
embalagem original do fabricante, com 
registro no MAPA estampada na 
embalagem informações do fabricante e 
data de vencimento, sabores: uva, abacaxi 
e morango (marca de referência “sufresh” 
ou similar ou de  melhor qualidade).  
 
Entrega no Ecomuseu Jorge Baleeiro de 
Lacerda, conforme cronograma da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

2.000 UM 1,75 3.500,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 99/2021: R$ 9.500,00 (nove mil e 
quinhentos reais). 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II⁴, 
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da Lei 8.666/93. 
- O Ecomuseu Jorge Baleeiro de Lacerda foi inaugurado em 13 de agosto de 2020. É um 

espaço de aprendizado e conscientização sobre o meio ambiente, ecologia, cultura e história 
localizado no interior do Parque Ambiental Irmão Cirilo. Voltado à toda a sociedade, focando 
principalmente em crianças de idade escolar, o Ecomuseu conta com acervo cultural de 
população indígena local, imagens históricas das enchentes ocorridas em Francisco Beltrão, 
exposição de animais taxidermizados integrantes do Bioma Mata Atlântica e grande auditório 
para instruções voltadas à educação ambiental e reuniões. Em virtude das restrições da 
pandemia de COVID 19, o local esteve com acesso restrito, evitando aglomeração de pessoas. 
Com a flexibilização do Decreto Estadual 8.042/2021, haverá abertura do espaço para visitação 
do público. Serão agendadas visitas de escolas municipais para conhecer o espaço do 
Ecomuseu, fazendo uma visita guiada pelas instalações e também trilha ecológica do Parque 
Ambiental Irmão Cirilo. 

- Como uma data marcante e importante para a formação do cidadão beltronense em 
idade escolar, como um dia diferente de aprendizado, haverá horário destinado à alimentação. 
Durante os dias normais de aulas nas escolas municipais, os alunos, em determinado horário, 
recebem alimentação específica como merenda escolar. Da mesma forma, visando manter a 
alimentação oferecida pelo Município, suprindo a merenda escolar que os alunos recebem na 
escola, os alunos receberão alimentação especial por neste dia estar em atividade externa.  

- Considerando que no itinerário de visitação ao Ecomuseu também é oferecido a 
visitação a trilha ecológica, há necessidade de assegurar a alimentação das crianças devido ao 
esforço físico exigido pelo percurso da trilha ecológica. 

- Justifica-se e motiva-se a realização deste documento para viabilizar a aquisição deste 
material. Para tanto, foram consultadas empresas do ramo com a finalidade de estimar o preço 
praticado pelo mercado.    

- A quantidade ora solicitada baseia-se na demanda levantada pela Secretaria de Meio 
Ambiente, de acordo com a utilização do espaço, cronograma de atendimento às escolas 
municipais para o ano de 2021. 

- O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, 
para os tais usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio 
de orçamentos de balcão, sendo que os mesmos podem ser conferidos de acordo com planilha 
em anexo. 
 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática 
Elemento de 

despesa 
Fonte 

8470 12.002 18.541.1801.2.087 3.3.90.39.41.00 555 
 
Origem dos recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 

Dispensa de Licitação: SANEPAR – Compensação financeira ao Meio Ambiente do Município. 
 

A Comissão de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa 
RIVELINO ISOTTON - ME, CNPJ Nº 02.868.575/0001-56, com sede na Sergipe, nº 470, CEP: 
85.601-040, Centro, Francisco Beltrão - PR, considerando o que consta no Artigo 24, inciso II⁴, da 
Lei de Licitações nº 8.666/93 e os valores obtidos na pesquisa de preços realizada com 
fornecedores, que integra o presente processo.   
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A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da 

Assessoria Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão, 05 de outubro de 2021. 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 99/2021, em 05 de outubro de 2021 
 

  
Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 


