
QUINTA-FEIRA 18/08/2016

Extrato de Termo Aditivo

Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 148/2015.
Ata de Registro de Preços nº. 398/2015 – 1º Termo
Aditivo
Partes: Município de Arapongas e COMERCIO DE
AUTO PEÇAS JOMAGUI LTDA - ME, CNPJ/MF: nº
05.453.426/0001-14, representado por Marcos Antonio
Pine, CPF/MF nº 496.351.829-53.
Objeto: Registro de preços para contratação de
empresas especializadas para manutenção preventiva e
corretiva, com fornecimento de peças para veículos
leves, veículos tipo camioneta e veículos tipo kombi
pertencentes à frota municipal, em atendimento a
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.
Objeto do Termo Aditivo: Inclusão de 01 (um) veículo
aos serviços de manutenção preventiva e corretiva com
fornecimento de peças. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a
inclusão á Ata de Registro de Preços n.º 398/16 de mais
01 (um) veículo aos serviços de manutenção preventiva
e corretiva com fornecimento de peças para veículos
pertencentes á frota municipal, sem nenhum acréscimo
no valor. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
CONTRATUAIS: Com fundamento no Processo
Administrativo n.º 17862/2016 de 10/08/2016, bem como
no art. 58, I da Lei n.º 8666/93, fica incluído na forma que
segue: LOTE 06: SEMAD – VEICULOS LEVES
(Fabricante: VW; Modelo: Santana; Placa: ACS-0667).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam
mantidas as demais cláusulas e condições da Ata de
Registro de Preços n.º 398/2015, naquilo que não
contrariem o presente aditivo. CLÁUSULA QUARTA –
DA PUBLICAÇÃO: A publicação do presente Termo
Aditivo deverá ser providenciada conforme determina
o parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.
Modalidade: Pregão nº. 113/2015. Data e assinaturas.
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Extrato de Termo Aditivo

Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 188/2015.
Ata de Registro de Preços nº. 063/2016 – 2º Termo
Aditivo
Partes: Município de Arapongas e EFETIVE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/MF: nº
11.101.480/0001-01, representado por Claudinei José dos
Santos, CPF/MF n° 037.964.359-63. Objeto: Registro de
Preços para futuras e eventuais aquisições de material
consumo hospitalar, em atendimento a Secretaria
Municipal da Saúde e ao Corpo de Bombeiros de
Arapongas. Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento
no Processo Administrativo n°. 15262/2016, de 04/07/
2016, em alterar a marca dos itens n.º 255 “Termômetro
clínico digital”, descrito na Cláusula Primeira, da marca
G TECH, na forma que segue em anexo ao aditivo.
Modalidade: Pregão nº. 143/2015. As demais cláusulas
estipuladas em contrato original permanecem
inalteradas. Data e assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 136/2015 � Processo Adm. nº 179/2015. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrutigranjeiros, em 
atendimento as Secretarias Municipal de Saúde e Assistência Social � SEMAS.  
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna publico o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n 532/2015 assinada em 17 de novembro de 2015 - INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.771.770/0001-91.  

Item Qtd Unid Produto Marca Valor Unitário Valor Total
1 1500 PCT Arroz agulhinha tipo 1 - 

classe A, longo, fino, 
polido, sem glúten, com 
laudo de classificação 
constando umidade máxima 
de 14% e quebrados até 
9,5%. Embalagem de 
polietileno, atóxico, 
transparente, resistente, 
pacote de 5 Kg. Na 
embalagem deverá constar 
o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. Validade 
mínima de 12 meses a partir 
da data de entrega. 

NUTRIMAIS 

R$9,45 R$14.175,00

7 300 PCT Farinha de trigo branca 
especial, embalagem de 1 
kg. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número 
de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

FESTIVA 

R$1,48 R$444,00

8 300 PCT Farinha de Mandioca, 1ª 
qualidade, embalada em 
saco plástico resistente, 
pacote de 500g. Na 
embalagem deverá constar 
o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. 

AMAFIL 

R$1,00 R$300,00

9 200 PCT Farinha de Milho, 1ª 
qualidade, embalada em 
saco plástico resistente, 
pacote de 500g. Na 
embalagem deverá constar 
o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. 

TORREZAN 

R$0,85 R$170,00

10 1500 FR Óleo de soja refinado, 
embalagem com 900ml. Na 
embalagem deverá constar 
o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais.

COAMO 

R$2,88 R$4.320,00

19 350 UN Caldo para tempero nos 
sabores galinha e carne. 
Caixa com 6 cubos de 57g 
cada. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número 
de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

APTI 

R$0,67 R$234,50
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24 300 LT Milho Verde, 1ª Qualidade, 
embalagem de 200g 
(drenado). O produto e suas 
condições devem estar de 
acordo com a NTA - 31 
(Normas Técnicas para 
Hortaliças em Conserva - 
Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

JUSSARA 

R$1,20 R$360,00

25 200 LT Ervilha, 1ª Qualidade, 
embalagem de 200g 
(drenado). O produto e suas 
condições devem estar de 
acordo com a NTA - 31 
(Normas Técnicas para 
Hortaliças em Conserva - 
Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

JUSSARA 

R$1,20 R$240,00

26 600 UN Margarina cremosa com 
sal, teor lipídico de 80% a 
85%. Não deve conter em 
sua composição gordura do 
tipo trans. Embalada em 
pote plástico resistente de 
500g, com proteção interna 
pós tampa, deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. Validade 
mínima de 6 meses a contar 
da data de entrega. 

QUALY 

R$3,85 R$2.310,00

51 85 CX Leite Integral, esterilizado, 
longa vida, em embalagens 
de 1 litro, e reembalados 
em caixas de papelão com 
12 unidades. A embalagem 
deve conter o registro no 
Ministério da Agricultura, 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. 

LIDER 

R$31,80 R$2.703,00

57 300 LT Sardinha em conserva, 
preparada com pescado 
fresco, limpo, cozido. 
Imersa em óleo comestível. 
Embalagem com 125g 
deverá conter externamente 
os dados de identificação e 
procedência, informação 
nutricional, número do lote, 
data de validade, 
quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega. 

PALMEIRA 

R$2,64 R$792,00

TOTAL GERAL......................................................................................................................................................R$26.048,50 

Ata de Registro de preços n 533/2015 assinada em 17 de novembro de 2015 - D MILLE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.148.000/0001-12. 

Item Qtd Unid Produto Marca Valor Unitário Valor Total
2 400 PCT Açúcar cristal de 1ª, 

contendo no mínimo 99,3% 
de carboidrato por porção - 
pacote de 5 Kg. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. Data mínima 
de validade de 24 meses a 
partir da data da entrega. 

SUPER SUCAR 

R$8,10 R$3.240,00
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4 300 PCT Feijão preto, tipo 1 - Classe 
preto, em sacos plásticos, 
transparentes, isento de 
sujidades, não violados, 
resistentes, acondicionados 
em fardos lacrados, pacote 
de 01 Kg. Na embalagem 
deverá constar o nome e 
marca do produto, data de 
fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. Validade 
mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega. 

GRÃO REAL 

R$2,85 R$855,00

5 1000 PCT Café torrado e moído 
embalado a vácuo. 
Embalagem de 500g e 
conter o Selo de Pureza da 
ABIC. Na embalagem 
deverá constar o nome e 
marca do produto, data de 
fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. Prazo mínimo 
de validade de 03 meses, a 
partir da data de entrega. 

CEREJA 

R$4,35 R$4.350,00

6 400 CX Chá de erva mate queimado, 
embalagem com 200g - erva 
mate queimado constituído 
de folhas novas, de 
espécimes vegetais genuínos 
ligeiramente tostados e 
partidos, de cor verde 
amarronzada escura, com 
aspecto cor cheiro e sabor 
próprio, isento de sujidades 
e larvas. Na embalagem 
deverá constar o nome e 
marca do produto, data de 
fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. 

D MILLE 

R$2,10 R$840,00

11 500 LT Extrato de tomate 
concentrado, embalagem 
com 340g. Na embalagem 
deverá constar o nome e 
marca do produto, data de 
fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. Validade 
mínima de 12 meses a partir 
da data de entrega, sem 
conservadores. O produto 
devera ter registro no 
Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

BONARE 

R$1,45 R$725,00

14 350 PCT Macarrão tipo espaguete. 
Embalagem de 1kg, de boa 
qualidade. Na embalagem 
deverá constar o nome e 
marca do produto, data de 
fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. Validade 
mínima de 11 meses a partir 
da data da entrega. 

D MILLE 

R$2,25 R$787,50

15 350 PCT Macarrão do tipo Fusilli 
(parafuso). Embalagem de 
1kg, de boa qualidade. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 

D MILLE 

R$2,25 R$787,50
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nutricionais. Validade 
mínima de 11 meses a partir 
da data da entrega. 

16 300 PCT Fubá tipo mimoso, 
embalagem com 1kg. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. Validade 
mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega. 

ZANIN 

R$0,92 R$276,00

17 250 PCT Colorau, embalagem com 
500g. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número 
de lote e tabela de 
informações nutricionais.

D MILLE 

R$1,05 R$262,50

18 150 PCT Orégano, embalagem com 
100g. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número 
de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

D MILLE 

R$1,82 R$273,00

21 150 PCT Fermento em pó, 
embalagem de 100g. Prazo 
de validade mínima de 6 
meses a partir da data de 
entrega. 

D MILLE 

R$1,90 R$285,00

53 2000 PCT Biscoito doce, tipo maisena, 
embalagem plástica 
contendo 400g. Isento de 
mofo, odores estranhos e 
substâncias nocivas. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. Prazo mínimo 
de validade de 06 meses, a 
partir da data de entrega. 

LUAM 

R$3,65 R$7.300,00

54 250 PCT Mistura para bolo, sabores 
variados. Embalagem com 
450g, deverá constar o nome 
e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. 

STIVAL 

R$2,65 R$662,50

TOTAL GERAL........................................................................................................................................................R$20.644,00 

Ata de Registro de preços n 534/2015 assinada em 17 de novembro de 2015 - L.A. FARIA & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12. 

Item Qtd Unid Produto Marca Valor Unitário Valor Total
3 1000 PCT Feijão carioca novo, tipo 1, 

com 90 a 98% de grãos 
inteiros, limpos e secos, 
contendo informação 
nutricional, embalagem de 1 
Kg. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número 
de lote e tabela de 
informações nutricionais. 
Validade mínima de 6 meses 
a partir da data de 
entrega......

KIRELI 

R$3,40 R$3.400,00

12 300 PCT Sal refinado, com pacotes GARÇA R$0,60 R$180,00
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com 1kg cada. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. 

22 400 PCT Pimenta do reino, 
embalagem com 200g. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. 

ANDORINHA 

R$5,80 R$2.320,00

27 200 BJ Ovos de granja grande 
classe A, com 30 unidades 
cada. 

HASEGAWA 
R$8,44 R$1.688,00

31 2500 KG Carne bovina. Patinho, em 
tiras - Congelada, 
proveniente de machos da 
espécie bovina, sadios, 
abatidos sob inspeção 
veterinária, sem osso, 
contendo no máximo 06% 
de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, 
máximo de 03% de 
aponervose. A carne deve 
apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer 
substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração, devendo 
conter obrigatoriamente 
registro de inspeção 
sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado 
à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente 
contendo de 1kg, contendo o 
tipo do corte da carne, peso, 
validade e número de 
registro (SIM, SIF ou SIP). 

FRIBOI 

R$19,58 R$48.950,00

32 2500 KG Carne bovina, Acém, em 
cubos - Congelada, 
proveniente de machos de 
espécie bovina, sadios, 
abatidos sob inspeção 
veterinária, sem osso, 
contendo no máximo 06% 
de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, 
máximo de 03% de 
aponervose. A carne deve 
apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer 
substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração, devendo 
conter obrigatoriamente 
registro de inspeção 
sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado 
à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente 
contendo de 1kg, contendo o 
tipo do corte da carne, peso, 
validade e número de 
registro (SIM, SIF ou SIP).

FRIBOI 

R$17,09 R$42.725,00

33 2000 KG Carne bovina, Acém, moído 
- Congelada, proveniente de 
machos da espécie bovina, 
sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária, sem 
osso, contendo no máximo 
06% de gordura, isenta de 

FRIBOI 

R$15,98 R$31.960,00
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cartilagem, sem sebo, 
máximo de 03% de 
aponervose. A carne deve 
apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer 
substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração, devendo 
conter obrigatoriamente 
registro de inspeção 
sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado 
à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente, 
contendo 1 kg, contendo o 
tipo do corte da carne, peso, 
validade e número de 
registro (SIM, SIF ou SIP).

35 600 KG Salsicha hot dog - Produto 
preparado com carnes e 
condimentos, perfeitamente 
triturados e misturados. 
Características sensoriais: 
textura, cor, sabor e odor 
característicos. O produto 
não deverá apresentar 
superfície úmida, pegajosa 
ou partes flácidas ou de 
consistência anormal, com 
indícios de fermentação 
pútrida. Peso líquido 
unitário = 50g (cinqüenta 
gramas), sendo tolerada uma 
variação de até 5% para 
mais ou para menos. Deve 
apresentar porcentagem de 
água ou gelo não superior a 
10% (dez por cento) em 
peso. Embalagem: à vácuo, 
em saco de polietileno 
atóxico de baixa densidade, 
resistente, transparente 
contendo 3kg. 

NOBRE 

R$17,80 R$10.680,00

36 450 KG Cebola, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 

CEASA 
R$3,80 R$1.710,00

37 800 KG Chuchu, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas.

CEASA 
R$2,50 R$2.000,00

38 800 KG Abóbora menina, de 1ª 
qualidade, isenta de partes 
pútridas.

CEASA 
R$3,80 R$3.040,00

39 500 KG Beterraba, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 

CEASA 
R$1,95 R$975,00

40 1200 KG Tomate, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 

CEASA 
R$3,30 R$3.960,00

41 1500 MAÇ Cheiro Verde, de 1ª 
qualidade, deve ser fresco, 
com uma cor verde profundo 
e aparência viçosa. Os 
maços não podem ter folhas 
que estão murchas ou 
amarelas.

CEASA 

R$1,96 R$2.940,00

42 150 UN Acelga, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 

CEASA 
R$2,94 R$441,00

43 150 UN Couve-flor, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 

CEASA 
R$3,90 R$585,00

44 450 UN Repolho verde com 
aproximadamente 1kg cada, 
de 1ª qualidade, isenta de 
partes pútridas. 

CEASA 

R$1,71 R$769,50

45 400 KG Pepino Caipira, de 1ª 
qualidade, isenta de partes 
pútridas. 

CEASA 
R$2,94 R$1.176,00

46 1000 KG Cenoura, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 

CEASA 
R$2,22 R$2.220,00

47 1800 KG Batata tipo inglesa extra, de 
1ª qualidade, isenta de partes 
pútridas. 

CEASA 
R$2,80 R$5.040,00
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48 800 KG Vagem, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. CEASA 

R$8,80 R$7.040,00

49 350 KG Alho in natura, inteiro, 
descascado, com sabor e 
aroma característicos do 
produto, isento de mofo, 
odores estranhos e de 
substâncias nocivas. 
Embalagem com dados de 
identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo 
de validade, peso liquido. 
Embalagem: Pacote de 1 
Kg. 

CEASA 

R$14,90 R$5.215,00

50 700 KG Berinjela, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 

CEASA 
R$1,69 R$1.183,00

55 150 KG Mussarela em pedaço, 
resfriada. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado 
à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente 
contendo 500g. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação e prazo 
de validade. 

TERRA VIVA 

R$19,39 R$2.908,50

56 150 KG Presunto em pedaço, 
resfriado. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado 
à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente 
contendo 500g. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação e prazo 
de validade. 

NOBRE 

R$18,50 R$2.775,00

TOTAL GERAL.......................................................................................................................................................R$185.881,00 

Ata de Registro de preços n 535/2015 assinada em 17 de novembro de 2015 - BARÃO DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA - 
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.198.325/0001-47.. 

Item Qtd Unid Produto Marca Valor Unitário Valor Total
13 200 UN Vinagre de Álcool Claro - 

Fermentado acético de 
álcool, frasco de 750 ml - 
contendo informação 
nutricional. 

SABOROSO 

R$0,99 R$198,00

TOTAL GERAL...........................................................................................................................................................R$198,00 

Ata de Registro de preços n 536/2015 assinada em 17 de novembro de 2015 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.654.231/0001-68.  

Item Qtd Unid Produto Marca Valor Unitário Valor Total
20 3700 PCT Suco em pó adoçado - 

diversos sabores, 
embalagem com 
aproximadamente 45g. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. 

PANC 

R$1,10 R$4.070,00

52 2000 PCT Biscoito Salgado, tipo 
Cream cracker pacote com 
400g. Isento de mofo, 
odores estranhos e 
substâncias nocivas. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. Validade 
mínima de 12 meses a partir 
da data de entrega. 

LIANE 

R$3,75 R$7.500,00

TOTAL GERAL.............................................................................................................................................................R$11.570,00 
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Ata de Registro de preços n 537/2015 assinada em 17 de novembro de 2015 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.897.282/0001-98. 

Item Qtd Unid Produto Marca Valor Unitário Valor Total
23 300 UN Maionese, com Ômega 3, 

sem gorduras trans e glúten. 
Embalagem com 500g (pote 
ou sachê), deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. Validade 
mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega. 

SUAVITY 

R$4,45 R$1.335,00

29 1000 KG Carne de Frango - Filé de 
Frango, sem pele. O produto 
deve ser manipulado em 
condições higiênicas, 
provenientes de animais 
sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária, 
devendo ser congelado e 
transportado à temperatura 
de -18ºC ou inferior. A 
carne de frango deve 
apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer 
substância contaminante 
que possa alterá-la ou 
encobrir alguma alteração. 
O líquido drenado durante o 
descongelamento (água e 
sangue) não deverá 
ultrapassar 10% do peso 
bruto. Embalagem: o 
produto deverá ser 
embalado em embalagem 
plástica flexível, atóxica, 
resistente, em pacotes de 1 a 
2 Kg, Contendo o tipo de 
corte da carne, peso, 
validade e número de 
registro (SIM, SIF ou SIP). 

CANÇÃO 

R$9,98 R$9.980,00

34 2000 KG Linguiça Toscana de 
primeira, pura de carne 
suína, resfriada, sem 
pimenta, embalagem de 5 
Kg. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número 
de lote, tabela de 
informações nutricionais e 
número de registro (SIM, 
SIF ou SIP).

ALIBEM SIF 915

R$11,65 R$23.300,00

TOTAL GERAL........................................................................................................................................................R$34.615,00 

Valor Total: R$ 278.956,50 (duzentos e setenta e oito reais novecentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta centavos). Obs: As 
quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO 
ser utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: de 12 (doze) meses contados a partir de 17/11/2015. 
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento 
convocatório, sob as penalidades da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 17 de agosto de 2016. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito Municipal  
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/16 - (PMA) 

A comissão de licitação constituída pelos Senhores Israel Biason Filho, Ricardo Kanehiro Koike e Luiz Carlos Garanhani conforme portaria n.° 029/2016, 
comunica aos interessados na execução da obra, objeto do edital de Concorrência nº 005/2016 -PMA, que após a análise e verificação da documentação 
apresentada decidiu: 

Proponente/CNPJ Situação 
KURICA AMBIENTAL S/A - ME CNPJ: 07.706.588/0002-23 Inabilitado 
SANETRAN � SANEAMENTO AMBIENTAL S/A CNPJ: 95.391.876/0001-12 Inabilitado 
BVK OBRAS E SANEAMENTOS LTDA � EPP 
CNPJ: 18.529.064/0001-40 

Inabilitado 

COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA � EIRELI 
CNPJ: 07.192.414/0001-09 

Inabilitado 

Todas as empresas foram inabilitadas, e, em conformidade com o disposto no item 16.4 do Edital amparado pelo artigo 48, §3 da Lei Federal n.° 8.666/93 fica 
fixado a todas as proponentes o prazo de 08(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação referente a Habilitação na data de 30 de Agosto do corrente 
ano, no mesmo endereço e local às 09:30horas. 

Arapongas, 16 de Agosto de 2016. 

Israel Biason Filho        Ricardo Kanehiro Koike       Luiz Carlos Garanhani 
Presidente                       Membro                                  Membro 
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/16 - (PMA) 

A comissão de licitação constituída pelos Senhores Israel Biason Filho, Ricardo Kanehiro Koike e Luiz Carlos Garanhani conforme portaria n.° 029/2016, 
comunica aos interessados na execução da obra, objeto do edital de Tomada de Preços nº 006/2016 -PMA, que após a análise e verificação da documentação 
apresentada decidiu: 

Proponente/CNPJ Situação 
REGIOLI & STEINER LTDA - CNPJ: 17.094.296/0001-50 Habilitado 
CONSTRUTORA TANABI LTDA - ME - CNPJ: 10.891.470/0001-46 Habilitado 
ECORACIONAL CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA � CNPJ: 
13.188.668/0001-56  

Inabilitado 

EDERALDO DE ANDRADE - EPP � CNPJ: 10.833.738/0001-93 Habilitado 
ENG9 CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI � ME � CNPJ: 03.466.072/0001-17 Habilitado 
GD PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA � CNPJ: 00.224.357/0001-53 Inabilitado 
PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA � CNPJ: 06.241.773/0001-46 Habilitado 
RECONSTRUL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA � CNPJ: 78.917.242/0001-31 Habilitado 

Na forma disposta no artigo 109 da lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir dessa publicação, para a interposição de recursos 
administrativos, contra esta decisão. Para efeitos do disposto no § 5º do citado artigo, encontra-se o referido processo com vista franqueada aos interessados. 

Arapongas, 16 de Agosto de 2016. 
     

Israel Biason Filho 
Presidente da Comissão 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS � CODAR 

 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  

 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 010/2014 � PROC. ADM. Nº 012/2014-DL 
PARTES: Companhia de Desenvolvimento de Arapongas � PEDREIRA JOSÉ IGNÁCIO 
NETTO LTDA e MINERAÇÃO MANDAGUARI LTDA. 
OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato. 
VIGÊNCIA: 01/08/2016 a 01/08/2017. 
FUNDAMENTO: Art. 57, parágrafo 1º, inc.II,e III da Lei 8.666/93 
DEMAIS CLÁUSULAS: Inalteradas. 
DATA: 01/08/2016 

 

QUINTA-FEIRA 18/08/2016 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1740 -  PÁG:14

CODAR


		executiva@arapongas.pr.gov.br
	Rua Garças, 750 - Centro
	Prefeitura do Município de Arapongas




