
        ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO - REPETIÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2016

Objeto: Aquisição de discos de armazenamento, em
atendimento a Secretaria Municipal de Administração –
SEMAD, conforme especificações e anexos constantes
no respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 13h15min do dia 02 de dezembro de 2016
e abertos a partir das 13h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 17 de novembro de 2016.

PATRÍCIA A. DE OLIVEIRA
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 107/2016

Objeto: Registro de preços para aquisição de recarga
de tonner, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde, conforme especificações e anexos constantes
no respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 13h15min do dia 30 de novembro de 2016
e abertos a partir das 13h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 17 de novembro de 2016.

PATRÍCIA A. DE OLIVEIRA
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 108/2016

Objeto: Aquisição de equipamentos e material
permanente referente a Emenda Parlamentar
09267.609000/1140-05 – Recurso Federal, em atendimento
a Secretaria Municipal de Saúde, conforme
especificações e anexos constantes no respectivo
Edital. Encerramento do recebimento dos envelopes até

SEGUNDA-FEIRA 09/05/2016TERÇA-FEIRA 10/05/2016

                                                                                                                            De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007

          www.arapongas.pr.gov.br/diario.php
EDIÇÃO DE HOJE: 28 PÁGINAS

     DIÁRIO OFICIAL
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

ANO: VIII     Nº: 1800    PÁG: 01SEXTA-FEIRA 18/11/2016

13h15min do dia 01 de dezembro de 2016 e abertos a
partir das 13h30min, do mesmo dia, no mesmo local. O
edital completo poderá ser obtido em sua integra no
site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 17 de novembro de 2016.

PATRÍCIA A. DE OLIVEIRA
Pregoeira Municipal

DECRETO Nº 841/16, de 10 de novembro de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido na petição
protocolada sob o nº 21412, de 06/10/16.

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER Promoção Funcional para o Nível
09, referente ao biênio 2010/2012, ao servidor Erzio
Teodoro de Lima, matrícula nº 77305/1, ocupante do
cargo de Atendente de Farmácia.

Art. 2º - Consequentemente, fica retificada a concessão
posterior referente ao biênio 2012/2014, concedida pelo
Decreto nº 1.333/14, para o Nível 11.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogados as disposições em contrário.

Arapongas, 10 de novembro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CICERO
Secretário Municipal de Administração

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 164/2016.
Contrato: n.º 561/2016; 562/2016; 563/2016 e 564/2016.
Partes: Município de Arapongas e A. S. DE SOUZA DE
OLIVEIRA – LIVRARIA E PAPELARIA, inscrita no CNPJ
nº 85.475.523/0001-47, representado por Aparecida
Silvana de Souza de Oliveira, CPF nº 724.558.029-49;

CAROL COMERCIAL LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº
10.867.300/0001-26, representado por José Aparecido
Rota, CPF nº 327.218.209-82; SUPRA ACESSÓRIOS DE
INFORMÁTICA – EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº
25.048.205/0001-78, representado por Sander Rogério
Pereira, CPF nº 878.759.269-04; e TECMAT
DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL
EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº 06.162.104/0001-89,
representado por Tiago Estefanuto, CPF nº 044.561.329-
73.
Objeto: Aquisição de material de consumo e material
permanente, através do recurso do convênio nº 046/
2014 – SEDS/CEDCA/FIA/PR, objetivando a execução
de ações de “Atenção ás Famílias dos Adolescentes
Internados por Medida Socieducativa” – AFAI – em
atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social
- SEMAS.
Modalidade: Pregão nº. 100/2016- P.M.A.
Valor: R$31.728,00 (trinta e um mil e setecentos e vinte e
oito reais).
Prazo de Vigência: até 31/12/2016.
Foro: Município de Arapongas.
Data e Assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 109/2012.
Contrato nº. 195/2012 – 6º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e EDSON CUNHA
CINTRA, CPF nº. 024.257.539-07, e ROSANGELA
VOLPATO CINTRA, CPF nº. 024.275.929-78.
Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Tipiu, 93,
Distrito do Campinho, para instalação da Unidade Básica
de Saúde - UBS Campinho.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n.º 20042/16, de 14/09/2016, acordam as
partes, nos termos da Lei 8.666/93, em prorrogar o prazo
de vigência contratual do imóvel localizado á Rua Tipiu,
93, Distrito do Campinho, Arapongas, Pr, que abriga
atividades e instalações da UBS Campinho, por 12 (doze)
meses,  com início em 02.10.2016 e término em 01/10/
2017, e em reajustar o valor do aluguel  de R$460,00
(quatrocentos e sessenta reais) para R$502,09
(quinhentos e dois reais e nove centavos) mensais
observando-se o índice, no montante de 9,15% relativo
a reposição inflacionária, acumulado nos últimos 12
(doze) meses, divulgado pelo IPC-FIPE, totalizando para
o período da presente prorrogação o montante de



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1800    PÁG:02SEXTA-FEIRA 18/11/2016

R$6.025,08 (seis mil vinte e cinco reais e oito centavos).
Cláusula Primeira: As despesas realizadas dentro do
exercício de 2016 correrão pela dotação abaixo descrita,
e as despesas decorrentes do contrato, realizadas e
vincendas em 2017 correrão pelo orçamento de 2017.
09.02 – 103010012.2.022/3.3.90.36.15.00.Fonte de Recurso
326-516
As demais condições estipuladas no contrato original
permanecem inalteradas. Modalidade: Dispensa nº. 011/
2012. Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 253/2013.
Contrato nº. 518/2013 – 3º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e ARISTEU SCALCO,
CPF nº. 237.831.259-87, e ROSÂNGELA MARIA
BAGGIO SCALCO, CPF nº. 238.897.722-34,
representados por IMOBILIÁRIA FRANJOVI LTDA,
CNPJ nº. 01.938.953/0001-68, representada por seus
sócios gerentes SEBASTIÃO RODRIGUES PINTO, CPF
nº 058.064.539-87, e ANDRÉ LUIS RODRIGUES LOPES,
CPF nº 366.951.229-20.
Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Marabú,
458, Centro, Arapongas-PR, para as instalações e
atividades da Secretaria Municipal de Educação e
Esportes – SEDES, em atendimento a Gerência de
Patrimônio – GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n.º 17658/16, de 09/10/2016, acordam as
partes, nos termos da Lei 8.666/93, em prorrogar o prazo
de vigência contratual do imóvel localizado á Rua
Marabú, 458, Centro, Arapongas, Pr, que abriga
atividades do Depto. Especial de Educação, por 12
(doze) meses, com início em 31.10.2016 e término em 30/
10/2017, e em reajustar o valor do aluguel de R$3.141,49
(três mil cento e quarenta e um reais e quarenta e nove
centavos) para R$3.401,60 (três mil quatrocentos e um
reais e sessenta centavos) mensais observando-se o
índice, no montante de 8,28% relativo a reposição
inflacionária, acumulado nos últimos 12 (doze) meses,
divulgado pelo IPC-FIPE, totalizando para o período da
presente prorrogação o montante de R$40.819,20
(quarenta mil oitocentos e dezenove reais e vinte
centavos).
Cláusula Primeira: As despesas realizadas dentro do
exercício de 2016 correrão pela dotação abaixo descrita,
e as despesas decorrentes do contrato, realizadas e
vincendas em 2017 correrão pelo orçamento de 2017.
10.03 – 123610015.2.039/3.3.90.36.15.00-Fonte de
Recurso 104-149
As demais condições estipuladas no contrato original
permanecem inalteradas. Modalidade: Dispensa nº. 044/
2013. Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 267/2013.

Contrato nº. 537/2013 – 3º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e ULTEC –
ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº. 07.098.121/0001-67,
representado por sua procuradora/administradora
IMOBILIÁRIA FRANJOVI LTDA, CNPJ nº. 01.938.953/
0001-68, representada por seus sócios gerentes
SEBASTIÃO RODRIGUES PINTO, CPF nº 058.064.539-
87, e ANDRÉ LUIS RODRIGUES LOPES, CPF nº
366.951.229-20.
Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Marabú,
1405, Centro, para as instalações e atividades do Centro
de Apoio Psico Social – CAPS, em atendimento a
Gerência de Patrimônio – GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n.º 21662/16, de 17/10/2016, acordam as
partes, nos termos da Lei 8.666/93, em prorrogar o prazo
de vigência contratual do imóvel localizado á Rua
Marabú, 1405, Centro, Arapongas, Pr, que abriga
atividades e instalações do Centro de Apoio Psico Social
– CAPS, por 12 (doze) meses,  com início em 01.11.2016
e término em 31/10/2017, e em reajustar o valor do aluguel
de R$3.365,88 (três mil trezentos e sessenta e cinco reais
e oitenta e oito centavos) para R$3.644,57 (três mil
seiscentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e sete
centavos) mensais observando-se o índice, no montante
de 8,28% relativo a reposição inflacionária, acumulado
nos últimos 12 (doze) meses, divulgado pelo IPC-FIPE,
totalizando para o período da presente prorrogação o
montante de R$43.734,84 (quarenta e três mil setecentos
e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
Cláusula Primeira: As despesas realizadas dentro do
exercício de 2016 correrão pela dotação abaixo descrita,
e as despesas decorrentes do contrato, realizadas e
vincendas em 2017 correrão pelo orçamento de 2017.
09.02 – 103020012.2.069/3.3.90.39.10.00.Fonte de Recurso
499-44
As demais condições estipuladas no contrato original
permanecem inalteradas. Modalidade: Dispensa nº. 048/
2013. Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 272/2013.
Contrato nº. 538/2013 – 3º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e ULTEC –
ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº. 07.098.121/0001-67,
representado por sua procuradora/administradora
IMOBILIÁRIA FRANJOVI LTDA, CNPJ nº. 01.938.953/
0001-68, representada por seus sócios gerentes
SEBASTIÃO RODRIGUES PINTO, CPF nº 058.064.539-
87, e ANDRÉ LUIS RODRIGUES LOPES, CPF nº
366.951.229-20.
Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Flamingos,
1124, Centro, para as instalações e atividades do Centro
de Apoio Psico Social – CAPS, em atendimento a
Gerência de Patrimônio – GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n.º 21663/16, de 17/10/2016, acordam as
partes, nos termos da Lei 8.666/93, em prorrogar o prazo

de vigência contratual do imóvel localizado á Rua
Flamingos, 1124, Centro, Arapongas, Pr, que abriga
atividades e instalações do Centro de Apoio Psico Social
– CAPS, por 12 (doze) meses,  com início em 01.11.2016
e término em 31/10/2017, e em reajustar o valor do aluguel
de R$4.487,84 (quatro mil quatrocentos e oitenta e sete
reais e oitenta e quatro centavos) para R$4.859,43 (quatro
mil oitocentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e três
centavos) mensais observando-se o índice, no montante
de 8,28% relativo a reposição inflacionária, acumulado
nos últimos 12 (doze) meses, divulgado pelo IPC-FIPE,
totalizando para o período da presente prorrogação o
montante de R$58.313,16 (cinqüenta e oito mil trezentos
e treze reais e dezesseis centavos).
Cláusula Primeira: As despesas realizadas dentro do
exercício de 2016 correrão pela dotação abaixo descrita,
e as despesas decorrentes do contrato, realizadas e
vincendas em 2017 correrão pelo orçamento de 2017.
09.02 – 103020012.2.069/3.3.90.39.10.00.Fonte de Recurso
499-44
As demais condições estipuladas no contrato original
permanecem inalteradas. Modalidade: Dispensa nº. 049/
2013. Data e assinaturas.

PORTARIA Nº 422/16, DE 11 DE NOVEMBRO DE
2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições legais,

R E S O L V E:
Art. 1º - Revogar a Portaria nº 380/16, de 07 de outubro
de 2016, em todos os seus termos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 11 de novembro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO J. A. CICERO
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 426/16, DE 18 DE NOVEMBRO DE
2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições legais, e considerando o contido no
Artigo 10 do Regimento Interno do Conselho de Política
de Administração e Remuneração de Pessoal, anexo ao
Decreto nº 847/16, de 18 de novembro de 2016,

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar os servidores Sandro José Andreassi
Cícero, Secretário Municipal de Administração; Vagner
Mantovani, Diretor de Recursos Humanos; e Ana Paula
Vianna Abrantes, Secretária Executiva, para, sob a
presidência do primeiro, compor a Comissão Especial
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de Condução do Processo Seletivo para definição dos
membros do COPARP, de que trata o inciso II, do artigo
6º, do Regimento Interno do Conselho de Política de
Administração e Remuneração de Pessoal, anexo ao
Decreto nº 847/16, de 18 de novembro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 18 de novembro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração



���������

Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

DECRETO nº. 842/16, de 10 de novembro de 2016. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando: 

- O contido no Decreto de Promoção Funcional nº. 841/16, de 10/11/16,  
cujos requisitos legais foram cumpridos anteriormente à vigência da Lei Municipal nº. 
4.453/16, de 25/01/16 (Plano de Classificação de Cargos, Carreira e Remuneração dos 
Servidores do Quadro Geral da Administração Direta do Poder Executivo do Município 
de Arapongas); 

RESOLVE: 

Art. 1º - RETIFICAR o Enquadramento procedido pelo Decreto nº.  184/16, 

de 24/03/2016, do servidor abaixo relacionado, conforme Nível da Tabela de 

Vencimentos, instituída no Anexo VI - C, da supracitada Lei, não como constou: 

Matr. Contr. Nome Cargo Nível
77305 1 ERZIO TEODORO DE LIMA Atendente de Farmácia 11

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Arapongas, 10 de novembro de 2016. 

        SANDRO JOSE ANDREASSI CICERO                 ANTONIO JOSÉ BEFFA 
             Secretário Municipal de Administração                                     Prefeito    

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1800    PÁG:04SEXTA-FEIRA 18/11/2016



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

PREFEITURADO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
                                  Estado do Paraná 

ERRATA 

PORTARIA nº. 371/16, de 04 de outubro de 2016.

Onde se lê: 

Matr. Cont. Nome Cargo 
Período 

Aquisitivo 
Motivo da não 

Concessão 

80055 1 ELTON RODRIGO LOURENCO Motorista de Ônibus 
01/01/2011 a 
31/12/2015 

incisos IV e V, do art. 
164 

Leia-se: 
                      

Matr. Cont. Nome Cargo 
Período 

Aquisitivo 
Motivo da não 

Concessão 

80055 1 ELTON RODRIGO LOURENCO Motorista de Ônibus 
01/01/2011 a 
31/12/2015 

inciso IV, do art. 164 

Arapongas, 11 de novembro de 2016. 

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO 
Secretário Municipal de Administração 

VAGNER MANTOVANI 
Diretor de Recursos Humanos 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

PORTARIA 416/2016, de 07 de novembro de 2016

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO, Secretário de Administração do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas;  

R E S O L V E: 

Art. 1 - CONCEDER, aos Servidores abaixo relacionados, a conversão de 1/3 (um 

terço) de suas férias regulamentares em pecúnia, de acordo com o disposto Art. 127, da Lei nº.  

4.451, de 25/01/2016 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas):  

Matr. Nome 
Período 

Aquisitivo 
N°. do 

Processo
Lotação 

96164/1 Adriano de Oliveira Ribeiro 2016/2017 22344/16 SESTRAN 

62316/1 Aparecido Noceti 2015/2016 22572/16 SEODUR 

97888/2 Claudia Rizzato Coutinho da Cruz 2015/2016 22629/16 EDUCAÇÃO 

96326/1 Everton de Carvalho Vandresen 2016/2017 22343/16 SEFIN 

30759/1 Jose Carlos Freitas 2016/2017 22146/16 SEMAD 

112453/1 Luis Joao dos Santos 2015/2016 22295/16 SESTRAN 

10502/1 Noemia Eva Souza e Silva 2016/2017 22107/16 SESAN 

110507/1 Regina Celia Villela Lemos 2014/2015 22505/16 SAÚDE 

69787/1 Reginaldo Alves Prorforio 2015/2016 21654/16 SESTRAN 

79634/1 Rogerio Garcia 2016/2017 22066/16 ESPORTE 

79634/2 Rogerio Garcia 2016/2017 22064/16 ESPORTE 

63320/2 Sergio Renato Dalla Costa 2015/2016 21599/16 PROJU 

63320/2 Sergio Renato Dalla Costa 2016/2017 21599/16 PROJU 

51730/1 Silvia Santos Molina 2016/2017 21915/16 SAÚDE 

46949/1 Vanete Osti Ludescher 2016/2017 22106/16 SESAN 

1197351/1 Vitor Junqueira Jaros 2015/2016 21886/16 SEFIN 

96407/1 Wagner Robson Pereira Hoffman 2016/2017 22342/16 SESTRAN 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Arapongas, 07 de novembro de 2016. 

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO 
Secretário Municipal de Administração 

VAGNER MANTOVANI 
Diretor de Recursos Humanos 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

PORTARIA 417/2016, de 07 de novembro de 2016 

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO, Secretário de Administração do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas;  

R E S O L V E: 

Art. 1° - DECLARAR, que o Servidor abaixo relacionado, usufruiu 30 (trinta) dias de férias 

regulamentares, acrescidas de 1/3 (um terço) conforme previsto no Art. 118 da Lei nº 4.451, de 

25/01/2016, os quais já foram devidamente pagos em folha de pagamento do mês setembro/2016, 

referente ao respectivo período aquisitivo, conforme a seguir: 

Matrícula Nome Lotação 
Período 

aquisitivo 
Início fruição

48518/1 Ricardo de Oliveira SESTRAN 2015/2016 01.10.2016 
                                         

Art. 2° - DECLARAR, que os Servidores abaixo relacionados usufruíram, 20 (vinte) dias de férias 

regulamentares, acrescidas de 1/3 (um terço) conforme previsto no Art. 118 da Lei nº 4.451, de 25/01/2016 

e 1/3 (um terço) convertido em pecúnia, de conformidade com o disposto no Art.127 da Lei nº 4.451, de 

25/01/2016, os quais já foram devidamente pagos em folha de pagamento do mês setembro/2016, 

referente aos respectivos períodos aquisitivos, conforme a seguir: 

Matrícula Nome Lotação 
Período 
aquisitivo 

Início 
fruição

71218/1 Cicero Damião dos Reis SESTRAN 2014/2015 01.10.2016
96326/1 Everton de Carvalho Vandresen SESTRAN 2015/2016 01.10.2016 
96288/1 Fabiano Pinheiro SESTRAN 2015/2016 13.10.2016 
86207/1 Fernando Silva Gomes SESTRAN 2015/2016 11.10.2016 
88927/1 Giuliano Castro da Silva SESTRAN 2015/2016 01.10.2016 
86258/1 Hamilton Marques Junior SESTRAN 2015/2016 11.10.2016 

115690/1 Jean Carlos Grzegorczyk SESTRAN 2014/2015 01.10.2016 
114162/1 Mauro Ferreira da Silva SESTRAN 2015/2016 01.10.2016 
96440/1 Rafael Bozina Sborchia SESTRAN 2015/2016 13.10.2016 

                                          

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Arapongas, 07 de novembro de 2016. 

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO 
Secretário Municipal de Administração 

VAGNER MANTOVANI 
Diretor de Recursos Humanos 
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Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos 

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

                        

PORTARIA nº. 420/16, de 10 de novembro de 2016. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando: 

 - o contido nas petições protocoladas sob os nºs. 21925 e 21995, 
respectivamente; 

 R E S O L V E: 

CONCEDER, os servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargos de 
provimento efetivos, AUXILIO NATALIDADE, correspondente a 1(um) salário mínimo 
nacional, de conformidade com o art. 190 e parágrafos da Lei nº. 4.451, de 25/01/16 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), conforme segue: 

Matrícula Servidor(a) Cargo Lotação 

89273/1 Moara Fernanda Gonçalves do Amaral Assistente Social SEMAS 

97861/1 Carolina Dias Leiro Professora de 

Educação Física 

EDUCAÇÃO 

  Arapongas, 10 de novembro de 2016. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO 
Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 052/2016 � Processo Adm. N º 081/2016. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratações de instalações de kits de acessórios de gás em fogões, para diversas 
secretarias, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração � SEMAD.  
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente a Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n 250/2016, assinada em 09 de maio de 2016 - PERCOCAM COM. PECAS E FOGOES LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 80.325.178/0001-41.  

Item Qtd Unid. Descrição Marca 

Valor 

Máximo 

Unitário

Valor Máximo 
Total 

1 100 UND 

Aquisição e instalação de regulador de pressão para 
gás doméstico (registro ou válvula de gás), devendo 
constar a gravação do Código NBR 8473 do 
INMETRO e data de validade. 

ALIANÇA R$ 85,00 R$ 8.500,00  

2 100 UND 

Aquisição e instalação de regulador de pressão para 
gás � fogão industrial � (registro ou válvula de gás � 
com 1º e 2º estágio), devendo constar a gravação do 
Código NBR 8473 do INMETRO e data de validade.

COMAP R$ 120,00 R$ 12.000,00 

03 100 UND 

Aquisição e instalação de chicote malha de aço para, 
conforme NBR 8613, gravação do código da NBR, 
do prazo de validade de 05 anos (comprimento 1m à 
3m) incluso três braçadeiras e uma torneira 
abre/fecha. 

COLIGAS R$ 139,00 R$ 13.900,00 

TOTAL GERAL....................................................................................................................................................................R$ 34.400,00 

Valor Total: R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais). 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 09/05/2016. 
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, 14 de novembro de 2016. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito Municipal  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1800    PÁG:19SEXTA-FEIRA 18/11/2016



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 013/2016 � Processo Adm. nº 014/2016. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de serviços de recapagem de pneus, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Administração - SEMAD. 
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 069/2016, assinada em 15 de fevereiro de 2016 - M & M COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.966.816/0003-61.  

Item Qtd. Unid Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 

1 10 Unid./Ser Trator � 18.4x30 BR RUBBER R$ 1.679,00 R$ 17.500,00 

2 10 Unid./Ser Trator � 14.9x28 BR RUBBER R$ 1.060,00 R$ 10.600,00

3 40 Unid./Ser Motoniveladora � 1400x24 BR RUBBER R$ 1.030,00 R$ 41.200,00 

4 40 Unid./Ser Pá Carregadeira � 17.5x25 BR RUBBER R$ 1.250,00 R$ 50.000,00 

5 6 Unid./Ser Trator Agrícola � 750x16 BR RUBBER R$ 270,00 R$ 1.620,00 

6 10 Unid./Ser Trator 12.4x24 BR RUBBER R$ 680,00 R$ 6.800,00 

7 20 Unid./Ser NHS � Mini Niveladora 12x16.5 BR RUBBER R$ 550,00 R$ 11.000,00 

8 50 Unid./Ser Caminhão � 1000x20 BR RUBBER R$ 420,00 R$ 21.000,00 

9 12 Unid./Ser Caminhonete � 750x16 BR RUBBER R$ 268,00 R$ 3.216,00 

10 50 Unid./Ser Ônibus/Caminhão 275/80x22.55 BR RUBBER R$ 460,00 R$ 23.000,00 

TOTAL GERAL ................................................................................................................................................................... R$ 185.226,00

Valor Total: R$ 185.226,00 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e vinte e seis reais). 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 05/02/2016. 
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, 15 de novembro de 2016. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito Municipal  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1800    PÁG:20SEXTA-FEIRA 18/11/2016



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 055/2016 � Processo Adm. N º 086/2016. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura aquisição de cestas básicas para portadores do vírus HIV/AIDS, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional � SESAN.  
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente a Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n 255/2016, assinada em 12 de maio de 2016 - L.A. FARIA & CIA LTDA � ME pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12  

Lote 01
Item Qtd Unid Produto Valor Unitário Valor Total

1 600 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. MARCA: 
ALTO ALEGRE 

R$10,87 R$6.522,00

2 600 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. MARCA: UNIÃO

R$4,85 R$2.910,00

3 600 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. MARCA: ALES

R$11,94 R$7.164,00

4 1800 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. MARCA: KIREY

R$6,46 R$11.628,00

5 1800 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 

R$3,61 R$6.498,00
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nutricionais. MARCA:
COPACOL

6 600 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. MARCA: 
D�AJUDA

R$2,86 R$1.716,00

7 600 PCT Sal refinado, com pacotes 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. MARCA: 
GARÇA

R$1,05 R$630,00

8 1200 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. MARCA: ALES

R$2,86 R$3.432,00

9 600 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. MARCA: PRIMORI

R$4,95 R$2.970,00

10 600 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. MARCA: SINHA

R$2,78 R$1.668,00

11 600 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). MARCA:  
FRIGODASKO

R$17,13 R$10.278,00

12 600 KG Carne de Frango - Filé de 
Frango, sem pele. O produto 
deve ser manipulado em 

R$10,73 R$6.438,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1800    PÁG:22SEXTA-FEIRA 18/11/2016



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). 
MARCA: COPACOL

13 600 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 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). MARCA: 
FRIGODASKO

R$17,16 R$10.296,00

14 1200 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. 
MARCA: PESCADOR

R$2,95 R$3.540,00

15 600 KG Batata tipo inglesa extra, de 1ª 
qualidade, isenta de partes 
pútridas. MARCA: CEASA

R$5,26 R$3.156,00

16 1200 UN Alface crespa, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 
MARCA: CEASA

R$2,67 R$3.204,00

17 600 KG Cenoura, de 1ª qualidade, isenta 
de partes pútridas. MARCA: 
CEASA

R$3,99 R$2.394,00

18 600 GR Tomate, de 1ª qualidade, isenta 
de partes pútridas. MARCA: 
CEASA

R$3,30 R$1.980,00

19 600 GR Banana Maça, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 
MARCA: CEASA

R$3,66 R$2.196,00

20 600 KG Maça Nacional, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 

R$4,18 R$2.508,00
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MARCA: CEASA
21 600 CX Leite pasteurizado, conservado 

entre 1 a 10 graus centigrados, 
integral, tipo c, teor de materia 
gorda minimo de 3,0%, val. de 
48 horas na entrega,envasado 
em embalagem saco de 
polietileno de baixa densidade, 
e suas condicoes deverao estar 
de acordo com a instrucao 
normativa 62/11 (mapa), rdc 
12/01, rdc 259/02, rdc 360/03 e 
suas posteriores alteracoes, 
produto sujeito a verificacao no 
ato da entrega aos proced.adm. 
determinados pelo mapa e 
anvisa. MARCA: LIDER

R$32,44 R$19.464,00

22 1800 UN Leite em pó, integral 
instantâneo, não granulado, 
acondicionado em lata de 400 
gramas. MARCA: GLORIA

R$8,30 R$14.940,00

23 600 BJ Ovos de granja grande classe A, 
com 30 unidades cada. 
MARCA: HASEGAWA

R$9,55 R$5.730,00

24 600 UN 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. MARCA: 
RACINE

R$3,52 R$2.112,00

25 600 UN GELATINA EM PÓ, SABOR 
MORANGO, com 85 g, 
identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de 
validade. MARCA: APTI

R$0,88 R$528,00

26 600 UN GELATINA EM PÓ, SABOR 
ABACAXI, com 85 g, 
identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de 
validade. MARCA: APTI

R$0,88 R$528,00

27 600 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. MARCA: DORIANA

R$4,48 R$2.688,00

Total por Lote R$137.118,00
Lote 02

Item Qtd Unid Produto Valor Unitário Valor Total
1 200 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. MARCA: 
ALTO ALEGRE

R$10,87 R$2.174,00

2 200 CX Chá de erva mate queimado, 
embalagem com 200g - erva 

R$4,85 R$970,00
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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. MARCA: UNIÃO

3 200 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. MARCA: ALES

R$11,94 R$2.388,00

4 600 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. MARCA: KIREY

R$6,46 R$3.876,00

5 600 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. MARCA: 
COPACOL

R$3,61 R$2.166,00

6 200 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. MARCA: 
D�AJUDA

R$2,86 R$572,00

7 200 PCT Sal refinado, com pacotes 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. MARCA: 
GARÇA

R$1,05 R$210,00

8 400 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 

R$2,86 R$1.144,00
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validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. MARCA: ALES

9 200 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. MARCA: PRIMORI

R$4,95 R$990,00

10 200 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. MARCA: SINHA

R$2,78 R$556,00

11 200 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). MARCA: 
FRIGODASKO

R$17,13 R$3.426,00

12 200 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). 
MARCA:COPACOL

R$10,73 R$2.146,00

13 200 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, 

R$17,16 R$3.432,00
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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 1 kg, contendo o tipo 
do corte da carne, peso, 
validade e número de registro 
(SIM, SIF ou SIP). MARCA: 
FRIGODASKO

14 400 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. 
MARCA: PESCADOR

R$2,95 R$1.180,00

15 200 KG Batata tipo inglesa extra, de 1ª 
qualidade, isenta de partes 
pútridas. MARCA: CEASA

R$5,26 R$1.052,00

16 400 UN Alface crespa, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 
MARCA: CEASA

R$2,67 R$1.068,00

17 200 KG Cenoura, de 1ª qualidade, isenta 
de partes pútridas. MARCA: 
CEASA

R$3,99 R$798,00

18 200 GR Tomate, de 1ª qualidade, isenta 
de partes pútridas. MARCA: 
CEASA

R$3,30 R$660,00

19 200 GR Banana Maça, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 
MARCA: CEASA

R$3,66 R$732,00

20 200 KG Maça Nacional, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 
MARCA: CEASA

R$4,18 R$836,00

21 200 CX Leite pasteurizado, conservado 
entre 1 a 10 graus centigrados, 
integral, tipo c, teor de materia 
gorda minimo de 3,0%, val. de 
48 horas na entrega,envasado 
em embalagem saco de 
polietileno de baixa densidade, 
e suas condicoes deverao estar 
de acordo com a instrucao 
normativa 62/11 (mapa), rdc 
12/01, rdc 259/02, rdc 360/03 e 
suas posteriores alteracoes, 
produto sujeito a verificacao no 
ato da entrega aos proced.adm. 
determinados pelo mapa e 
anvisa. MARCA: LIDER

R$32,44 R$6.488,00

22 600 UN Leite em pó, integral 
instantâneo, não granulado, 
acondicionado em lata de 400 
gramas. MARCA: GLORIA

R$8,30 R$4.980,00

23 200 BJ Ovos de granja grande classe A, 
com 30 unidades cada. 
MARCA: HASEGAWA

R$9,55 R$1.910,00
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24 200 UN 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. MARCA: 
RACINE

R$3,52 R$704,00

25 200 UN GELATINA EM PÓ, SABOR 
MORANGO, com 85 g, 
identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de 
validade. MARCA: APTI

R$0,88 R$176,00

26 200 UN GELATINA EM PÓ, SABOR 
ABACAXI, com 85 g, 
identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de 
validade. MARCA: APTI

R$0,88 R$176,00

27 200 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. MARCA: DORIANA

R$4,48 R$896,00

Total por Lote R$45.706,00
Total Geral R$182.824,00

Valor Total: R$182.824,00 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e vinte e quatro reais ). 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 12/05/2016. 
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, 18 de novembro de 2016. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito Municipal  
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