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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL - SMSAN 
COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 – SMSAN 
 

ATA DE JULGAMENTO Nº 001/2021 
 

Aos vinte dias de maio de dois mil e vinte um, reuniu-se a Comissão Especial de Análise de 
Chamamentos Públicos da Unidade de Feiras do Departamento de Operação Agroalimentar 
para analisar a documentação dos interessados no credenciamento em vagas de comércio 
varejista em unidades volantes. 
Após detida análise dos documentos apresentados pelas pessoas interessadas, examinados 
pela Comissão Especial de Análise de Chamamentos Públicos da Unidade de Feiras do 
Departamento de Operação Agroalimentar, nomeada pela Portaria nº 30/2020- SMSAN, 
conforme o edital do chamamento público em epígrafe, a Comissão resolve proferir o seguinte 
julgamento: 

1) Classificar TARSIS MARIANA VOLOSCHEN (CPF 080.610.819-38), para o ramo de 

atividade “Flores”; 

2) Classificar LUIZ HENRIQUE DOLIS (CPF 397.463.139-91), para o ramo de atividade 

“Alimentos Prontos para o Consumo”; 

3) Classificar DOUGLAS FERNANDES DA SILVA (CPF 012.307.624-26), para o ramo 

de atividade “Café Moído”; 

4) Classificar JOSE ALCEU SKOREI (CPF 666.890.239-15) para o ramo de atividade  

“Frutas e verduras”; 

5) Classificar FLAVIA HELENA POTULSKI (CPF 069.433.489-81), para o ramo de 

atividade “Frutas e verduras”; 

6) Classificar SIMONE ADAMSKI (CPF 025.754.209-46), para o ramo de atividade  

“Frutas e verduras”; 

7) Classificar MARCO AURELIO ESMANHOTTO (CPF 711.596.229-49), para o ramo de 

atividade “Frios e laticínios”; 

8) Classificar PEDRO PESCADOS (CNPJ 21.982.910/0001-97), para o ramo de 

atividade “Pescados”; 

9) Classificar EDNA APARECIDA VARGAS GOMES DOS REIS (CPF 338.359.341-04), 

para o ramo de atividade “Frutas e verduras”; 

10) Classificar SUELEN MIRANDA CORDEIRO (CPF 046.807.459-75), para o ramo de 

atividade “Pescados”; 

11) Desclassificar PASTELARIA APARECIDA (CNPJ 34.958.269/0001-05), para o ramo 

de atividade “Alimentos Prontos para o Consumo” por não apresentar comprovante de 

endereço e Procedimento Operacional Padrão; 

12) Desclassificar YOOKO NAGABE DOLIS (CPF349.002.259-91), para o ramo de 

atividade “Alimentos Prontos para o Consumo” por anexar licença sanitária em nome de 

terceiro sem comprovação de grau de parentesco; 

13) Desclassificar MIROSLAW BOREK CNPJ (CNPJ 11.648.715/0001-71) para o ramo 

de atividade “Alimentos Prontos para o Consumo”, por não apresentar o Procedimento 

Operacional Padrão; 

14) Desclassificar SANDRA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA (CNPJ 

31.460.803/0001-52) para o ramo de atividade “Alimentos Prontos para o Consumo”, por ter 
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anexado documentação de pessoa física em cadastro de pessoa jurídica; 

15) Desclassificar GLEICE KELLY CRACCO NIEDWIESKI (CPF 042.601.309-35) para o 

ramo de atividade “Alimentos Prontos para o Consumo” Indeferido por não apresentar 

procedimento operacional padrão, licença sanitária e por apresentar comprovante de 

endereço em nome de terceiros sem comprovar grau de parentesco; 

16) Desclassificar MARIA LUIZA DE ARAUJO PEREIRA (CPF 962.638.069-15) para o 

ramo de atividade “Alimentos Prontos para o Consumo”, por não anexar as certidões de 

regularidade fiscal;  

17) Desclassificar ELAINE ASSIS DE LIMA (CPF 050.337.369-90) para o ramo de 

atividade  “Frutas e verduras”, por não apresentar certificação curso de boas práticas; 

18) Desclassificar MARCIA CRISTINA POLETTO CORDEIRO (CPF 040.088.149-73) 

para o ramo de atividade “Alimentos Prontos para o Consumo”, por apresentar certificação 

em curso de boas práticas com validade expirada, por não apresentar procedimento 

operacional padrão, por não apresentar licença sanitária; 

19) Desclassificar JOICE DANIELE DE TOLEDO (CPF 019.807.029-26) para o ramo de 

atividade “Alimentos Prontos para o Consumo”, por não apresentar Certidão Débitos 

Tributários e de Dívida Ativa Estadual, do Estado do Paraná, dentro do prazo de validade e 

por apresentar procedimento operacional padrão incompleto; 

20) Desclassificar JOÃO FIRMINO DE TOLEDO (CPF 167.820.899-04) para o ramo de 

atividade “Alimentos Prontos para o Consumo”, por apresentar procedimento operacional 

padrão incompleto; 

21) Desclassificar CARLOS ALBERTO PATSCHIKI (CPF 876.424.689-20) para o ramo 

de atividade “Cereais e grãos”, por apresentar a certidão negativa de Débitos Relativos a 

Créditos Tributários Federais e a certidão de regularidade de Dívida Ativa da União em 

formato inválido; 

22) Desclassificar OROMAR VICENTE FIOREZE (CPF 766.910.399-04) para o ramo de 

atividade “Frutas e verduras”, por apresentar certificação orgânica com validade expirada; 

23) Desclassificar RENATO MARCHESI (CPF 033.577.999-95), para o ramo de atividade 

“Produtos sem glúten e/ou lactose”, por não apresentar RG completo e licença sanitária; 

24) Desclassificar ANA FLAVIA CUNHA CAVILIO (CPF 048.738.279-06), para o ramo de 

atividade “Balas, biscoitos e similares”, por apresentar comprovante de endereço em nome 

de terceiros sem comprovação de grau de parentesco; 

25) Desclassificar LUANA RODRIGUES SILVA PICCININI (CPF 047.163.639-88), para o 

ramo de atividade “Balas, biscoitos e similares”, por apresentar estrutura comercial não 

compatível; 

26) Desclassificar LUIZ HENRIQUE SAGAS (CPF 108.691.519-40), para o ramo de 

atividade “Pães e bolos”, por apresentar certificação orgânica em nome de terceiro sem 

comprovação de grau de parentesco; 

27) Desclassificar PEDRO JONILSON CORDEIRO (CPF 027.677.419-10), para o ramo 

de atividade “Pescados”, por apresentar Certidão Positiva de regularidade de tributos 

municipais, em desacordo com o item 9.2.5 do Edital de embasamento; 

28) Desclassificar MARLI VALENGA DE LIMA (CPF 042.366.729-79) para o ramo de 

atividade  “Frutas e verduras” por apresentar Certidão de regularidade de tributos municipais 

de São José dos Pinhais, comprovante de endereço em nome de terceiros sem 

comprovação de grau de parentesco e atestado de produtor rural em nome de terceiro, em 

desacordo com os itens 9.2.3, 9.2.5 e 9.2.13 do Edital de embasamento; 

29) Desclassificar ANDREA BACKSCHAT SIMAO (CPF 051.829.939-27), para o ramo de 

atividade “Frios e laticínios” por apresentar Certidão de regularidade de tributos municipais 
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de São José dos Pinhais, em desacordo com o item 9.2.5 do Edital de embasamento. 

30) Desclassificar PAISAGISMO & JARDINAGEM MACHADO (CNPJ 40.364.380/0001-

68), para o ramo de atividade “Flores” por anexar somente uma face do RG e não apresentar 

Certidões de regularidade de tributos, conforme itens 9.3 do Edital de embasamento. 

31) Desclassificar SILVIA HATSUMI YAMASHIRO WATANABE (CPF 023.398.299-09), 

para o ramo de atividade “Alimentos prontos para consumo” por apresentar comprovante de 

residência, em desacordo com o item 9.2.3 do Edital de embasamento e anexar certidões de 

pessoa jurídica em cadastro de pessoa física. 

32) Desclassificar HELIO FERREIRA DOS SANTOS (CPF 331.278.599-53), para o ramo 

de atividade “Frios e laticínios” por apresentar Certidão de regularidade de tributos 

municipais de São José dos Pinhais, em desacordo com o item 9.2.5 do Edital de 

embasamento. 

33) Desclassificar FERNANDO BAHR CAVICHIOLO (CPF 053.817.649-01), para o ramo 

de atividade “Alimentos prontos para consumo”, por não apresentar licença sanitária e POP. 

Nada mais tendo a constar, deu-se por encerrada a reunião. 
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