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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 069/2017

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa
especializada no ramo pertinente, visando a confecção
de material gráfico/didático (cartilhas, folder, cartaz,
check list, jogos interativos, adesivos, etc.) com tema
combate ao mosquito Aedes Aegypti, em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde conforme especificações
e anexos constantes no respectivo Edital. Encerramento
do recebimento dos envelopes até 09h15min do dia 24
de Agosto de 2017 e abertos a partir das 09h30min, 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, 10 de Agosto de 2017.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 070/2017

Objeto: Registro de preços para aquisição de camisetas
para atender a todas as secretarias, 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 24 de Agosto de 2017 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, 10 de Agosto de 2017.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 071/2017

Objeto: Registro de preços de empresa de engenharia
para prestar serviços de manutenção predial, preventiva
e corretiva com fornecimento de peças, materiais e mão
de obra, nos imóveis de propriedade do município de
Arapongas, cedidos ao município ou alugados,

relacionados a Secretaria de Educação conforme
especificações e anexos constantes no respectivo Edital.
Encerramento do recebimento dos envelopes até
09h15min do dia 25 de Agosto de 2017 e abertos a partir
das 09h30min, 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, 10 de Agosto de 2017.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 072/2017

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa
especializada em instalação e confecção de grades e
toldos (serviços de serralheria), visando atender as
demandas da municipalidade em suas instalações,
localizadas em diferentes pontos do município, tanto na
área urbana quanto na área rural, 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 25 de Agosto de 2017 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, 10 de Agosto de 2017.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 073/2017

Objeto: Registro de preços para compras de
computadores Desktop, All-in-ones, Thin Clients,
Notebooks, Projetores multimídia e Scanners de Mesa,
em atendimento a Diretoria de Tecnologia da Informação
- DTI conforme especificações e anexos constantes no
respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 09h15min do dia 28 de Agosto de 2017 e
abertos a partir das 09h30min, 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, 10 de Agosto de 2017.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

DECRETO nº. 642/17, de 08 DE AGOSTO DE 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 09 de agosto de 2017, MARCIO
CESAR FRANZINI, matrícula nº 48160/2, ocupante do
cargo de Assistente Administrativo, para exercer em
comissão, o cargo de Diretor Administrativo do Controle
Interno – símbolo CC2, de conformidade com a Lei 4.451,
de 25/01/16 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas), combinado com a Lei n°
4.452/16 (Estrutura Organizacional do Município), lotado
na Unidade de Controle Interno,  ficando exonerado da
nomeação procedida pelo Decreto nº 022, de 01/01/17.

Arapongas, 08 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO nº. 643/17, de 08 DE AGOSTO DE 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 09 de agosto de 2017, ERICA DA
SILVA, matrícula nº 85707/2, ocupante do cargo de
Assistente de Serviços Jurídicos, para exercer em
comissão, o cargo de Gerente de Convênios – símbolo
FG2, de conformidade com a Lei 4.451, de 25/01/16
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Arapongas), combinado com a Lei n° 4.452/16 (Estrutura
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Organizacional do Município), da Secretaria Municipal
de Finanças, ficando exonerada da nomeação procedida
pelo Decreto nº 183, de 13/02/2017.

Arapongas, 08 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO nº. 644/17, de 08 DE AGOSTO DE 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 01 de agosto de 2017, ISMAEL
PEREIRA BARBOSA, para exercer em comissão, o cargo
de Gerente de Fiscalização Fazendária – símbolo CC3,
de conformidade com a Lei 4.451, de 25/01/16 (Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas),
combinado com a Lei n° 4.452/16 (Estrutura
Organizacional do Município), da Secretaria Municipal
de Finanças.

Arapongas, 08 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO nº. 645/17, de 08 DE AGOSTO DE 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 09 de agosto de 2017, CELINA
PAULA FERREIRA WIELEWICKI, matrícula nº 94951/
1, ocupante do cargo de Agente Administrativo, para
exercer em comissão, o cargo de Gerente de
Acompanhamento e Orientação de Gestão – símbolo
CC3, de conformidade com a Lei 4.451, de 25/01/16
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Arapongas), combinado com a Lei n° 4.452/16 (Estrutura
Organizacional do Município), da Unidade de Controle
Interno.

Arapongas, 08 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

PORTARIA nº. 360/17, de 07 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista da solicitação nº. 1275/2017,
da EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 08 de agosto a 31 de
dezembro de 2017, Patrícia Leandro Stecca, matrícula nº
92460/2, ocupante do cargo de Professor de Educação
Infantil, Classe C, Nível 05, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, para prestar serviço em Jornada
Suplementar, no CMEI Dolores Lázaro Martins, onde a
remuneração será proporcional ao número de 10 (dez)
horas estendidas e calculadas com base no vencimento
do nível inicial da classe em que se encontra
posicionado (a), com fundamento no artigo 39 e §1º, da
Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal
Magistério Público Municipal de Arapongas).

Arapongas, 07 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

PAULO VALÉRIO
Secretário Municipal de Educação
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DECRETO Nº 661/17, DE 10 DE AGOSTO DE 2017 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, 
no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício 
de 2017 e a ajustar as programações estabelecidas no 
Plano Plurianual 2014 a 2017 no Anexo I da Lei nº. 4.526, 
de 13/12/2016 e no Anexo V da Lei 4.525, de 13/12/2016 - 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais, 

D  E  C  R  E  T  A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2017, com base no art.6° da Lei Munici pal nº. 4.529, de 16 de dezembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a conta de recursos que serão transferidos através do Termo de Adesão � 
Resolução n° 045/25017 da SEDS � Secretaria da Famí lia e Desenvolvimento Social - Paraná  

  

 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 07.02 � Fundo Municipal de Assistência Social 

082440033.2.071/3.3.90.30.00 � Material de Consumo............................................. ................................................... R$   15.000,00 
 Fonte de Recurso 855  

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 
disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de 
arrecadação do exercício de 2017 da fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
855 Transferências de Outros Programas � ABORDAGEM SOCIAL 15.000,00 

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 
provenientes de excesso de arrecadação constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 
físicas programadas para o exercício de 2017 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 do 
Plano Plurianual 2014 a 2017, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2014 2015 2016 2017
02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL 
     

08 FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL      
244 SUBFUNÇÃO:  ASSISTÊNCIA

COMUNITÁRIA 
     

0033 PROGRAMA: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA 

     

2.071 Atividade: Serviço de Atendimento para 
Pessoa em Situação de Rua 

     

Fonte de Recurso 855 � Valor Suplem.
3.3.90.30.00 � Material de Consumo R$ 1,00 - - - 15.000
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os Serviços de Atendimento para 
pessoa em Situação de Rua 

Outros 
Produtos 

- 01 01 01 

Houve aumento da meta física 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 
excesso de arrecadação constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o 
montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2017 nas atividades orçamentárias 
estabelecida no Anexo V  da Lei nº. 4.525, de 13/12/2016, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, ficam re-programadas na 
forma abaixo descrita: 

ORGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PRINCIPAIS METAS 
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DECRETO Nº 608/17, DE 24 DE JULHO DE 2017 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 2017 e a 
ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2014 a 2017 no Anexo I da Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 e no Anexo V 
da Lei 4.525, de 13/12/2016 - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais, 

D  E  C  R  E  T  A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2017, com base no art.6° da Lei Munici pal nº. 4.529, de 16 de dezembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 263,53(duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos). 

  
 05.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 05.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Finanças 
288460000.0.007/3.3.20.93.00 � Indenizações e Restituições............................... ....................................................... R$        263,53 
 Fonte de Recurso 849 

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 
disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de 
arrecadação do exercício de 2017 da fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
849 C.E.F. Recapeamento em Vias Públicas - Contrato nº 789473/2013 263,53 
Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 

provenientes de excesso de arrecadação constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 
físicas programadas para o exercício de 2017 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 do 
Plano Plurianual 2014 a 2017, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 05.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2014 2015 2016 2017
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS

SERVIÇOS DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS 

     

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS      
846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS

ESPECIAIS 
     

0000 PROGRAMA: PROGRAMA COM
ENCARGOS ESPECIAIS 

     

0.007 Atividade: Devolução de Convênios e
Restituições 

     

Fonte de Recurso 849 � Valor Suplem.
3.3.20.93.00� Indenizações e Restituições R$ 1,00 - - - 263,53
Principais serviços e ou produtos

0001 Devolver e Restituir convênios, programas e 
outros tributos. 

Outros 
Produtos 

- - - 01 

Houve aumento da meta física
Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 

excesso de arrecadação constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o 
montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2017 nas atividades orçamentárias 
estabelecida no Anexo V  da Lei nº. 4.525, de 13/12/2016, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, ficam re-programadas na 
forma abaixo descrita: 

ORGÃO: 05.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2017
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE

FINANÇAS 
  

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS   
846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   
0000 PROGRAMA: PROGRAMA COM ENCARGOS ESPECIAIS   
0.007 Atividade: Devolução de Convênios e Restituições   

Fonte de Recurso 849 � Valor Suplem.
3.3.20.93.00� Indenizações e Restituições R$ 1,00 263,53
Principais serviços e ou produtos

0001 Devolver e Restituir convênios, programas e outros tributos. Outros Produtos 01 
Houve aumento da meta física

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 24 de julho de 2017. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 



��������� �

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
������������	�
��

�

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2017
02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   
08 FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL   
244 SUBFUNÇÃO:  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   

0033 PROGRAMA: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   
2.071 Atividade: Serviço de Atendimento para Pessoa em Situação de 

Rua 
  

Fonte de Recurso 855 � Valor Suplem.
3.3.90.30.00 � Material de Consumo R$ 1,00 15.000
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os Serviços de Atendimento para pessoa em Situação de Rua Outros Produtos 01 

Houve aumento da meta física 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 10 de agosto de 2017. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 056/2017 � Processo Adm. N º 109/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, 
homologo, conforme registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

A C � MATERIAIS MÉDICOS LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.138.620/0001-08, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 469/2017.  

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total 

R$

06 500 Lata 

Alimento em pó, nutricionalmente completo, para nutrição enteral 
e/ou oral, à base de proteína isolada de soja, rico em isoflavonas. 
Normocalórico na diluição padrão, hipossódica, isenta de sacarose, 
lactose e glúten. Densidade calórica 1,01 kcal/ml. Possui 14% de 
proteínas (73% proteína isolada soja e 27% caseinato de cálcio), 
56% de carboidratos (100% maltodextrina) e 30% de lipídeos 
(25% óleo de milho, 60% óleo de canola e 15% triglicerídeo de 
cadeia média). Apresentação, lata 800 g. 

Enteral Comp 43,00 21.500,00 

07 150 Lata 

Alimento nutricionalmente completo, isento de sacarose, lactose e 
glúten, com mistura de proteínas (caseinato de cálcio, proteína 
isolada do soro do leite e proteína isolada de soja). Pt 15% e 38g/l, 
ch 55% e 137 g/lm, lip 30% e 33,5g/l,100% maltodextrina,37% 
caseinato de ca, 37% proteína isolada do soro do leite, 26% 
isolado proteico de soja: ác. Graxos saturados: 3%, ác. Graxos 
monoinsaturados: 9%, ác. Graxos poli-insaturados: 18%. 
Apresentação, lata 800g. 

Pleni S 
Nutricium 

42,00 6.300,00 

22 150 Lata 

Suplemento alimentar para complementar a dieta, melhorando o 
aporte nutricional em momentos de maior exigência. Composto 
por: 28 vitaminas e minerais quelatos, fibras prebióticas (FOS e 
Inulina) e proteína. Isento de açúcar e glúten.  LATA 400G 

Sustevit 
Vitafor 

30,00 4.500,00 

36 150 Unid. 

Módulo de fibras solúveis à base de Frutooligossacarídeos (FOS), 
que pode ser adicionado a qualquer tipo de alimento ou bebida, 
não alterando a textura, a cor ou sabor dos alimentos. Lata 250 
gramas "Não contém Glúten" "Produto a base de fruto-
oligossacarideos (FOS), uma fibra solúvel capaz de melhorar o 
funcionamento intestinal e promover o crescimento das bactérias 
"boas" do intestino. 

Fos Vita 
Vitafor 

56,50 8.475,00 

37 150 Unid. 

Modulo de proteína de alto valor biológico, de ótima 
digestibilidade e versatilidade. Indicado para casos de desnutrição, 
tratamento pós cirúrgico, câncer e estresse metabólico. Baixa 
osmolaridade. Lata 240 A 250G. 

Whey Protein 
Vitafor 

69,50 10.425,00 

39 150 Frasco 
Fonte de triglicerídeos de cadeia média, com AGE  75 % de 
triglicerídeos de cadeia média e 25% de AGE (óleo de milho). 

MCT Age 
Vitafor 

33,50 5.025,00 

40 150 Unid. 

Triglicerídeos de caseia média. Indicado para pacientes que 
necessitem de um aporte calórico maior proveniente de lipídeos de 
fácil absorção, entre eles: dificuldade digestiva ou absortiva, 
distúrbios no transporte linfático, doenças que induzem à 
desnutrição, estresse metabólico e hipermetabolismo. 70% óleo de 
coco 30% óleo de milho. Apresentação, frasco 250 ml. 

TCM Bem 
Vital 

Nutricium 
34,50 5.175,00 

56 150 Lata 

Nutrição oral em pó especialmente formulada para diabéticos. 
Suplementa: cromo, ácido fólico, vitaminas a e c. Com fos. 
Indicada para pacientes portadores de diabetes tipo 1 e 2 e 
tolerância anormal à glicose. É formulado com o sistema de 
carboidratos de lenta absorção que ajuda no controle da glicemia. 
Isenta de sacarose, lactose e glúten. Sabor baunilha e limão. 
Densidade calórica: 0,93 kcal/ml. Apresentação, lata de 400g 

Pleni D 
Nutricium 

54,00 8.100,00 

57 150 Lata 
Módulo de fibras, sem sabor. Sua formulação possui fibras 
solúveis e insolúveis, o que garante a melhoria do trânsito 
intestinal e regulação do mesmo. Apresentação, lata de 400g.

Bem Vital 
Multifibras 
Nutricium

55,00 8.250,00 

TOTAL GERAL R$ 77.750,00 
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BRAVONUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 26.231.202/0001-38, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 470/2017.  

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$

01 400 Lata 

Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para 
lactentes e crianças de primeira infância destinada a 
necessidades dietoterápicas específicas com proteína 
extensamente hidrolisada e com restrição de lactose. 
Fórmula infantil em pó, a base de 100% de proteína do 
soro de leite extensamente hidrolisada. Não contém 
glúten.  Densidade Calórica 66 kcal/100ml. Possui 11% 
de proteínas (100% extensamente hidrolisa do soro do 
leite), 41% de carboidratos, 48% de lipídios (tcm e 
lcpufas).   Apresentação, mínima lata de 400g. 

Pregomin 
Pepti/ Danone 

114,00 45.600,00 

04 300 Lata 

Fórmula infantil em pó, a base de proteína do soro de 
leite extensamente hidrolisada (85% peptídeos e 15% de 
aminoácidos livres), com lactose e adição de 0,8g/100ml 
de prebióticos e ácidos graxos de cadeia longa - lcpufas 
(dha - ácido docosahexaenóico e ara - ácido 
araquidônico). Densidade calórica 66 kcal/100ml. Possui 
10% de proteínas (85% peptídeos e 15% aminoácidos 
livres), 43% de carboidratos (40% lactose e 60% 
maltodextrina), 47% de lipídi os. Contém lc-pufas -
ácidos graxos de cadeia longa e prebióticos (0,8g/100ml 
- 90% gos e 10% fos).  Apresentação, lata 400g.

Aptamil Pepti/ 
Danone 

63,90 19.170,00 

05 150 Unid 

Fórmula infantil para alergia a proteína do leite de vaca, 
hipoalergênica, com proteínas extensamente hidrolisadas 
de caseína, sendo 95% dos peptídeos menores que 3.000 
Dáltons. 
Perfil de carboidratos: 86% polímeros de glicose e 14% 
amido. 100% lipídios vegetais. DHA e ARA nos níveis e 
proporções recomendadas pela FAO/OMS. Lata de 
454g. 

Aptamil Pepti/ 
Danone 

68,00 10.200,00 

10 200 Lata 

Dieta para uso oral ou enteral, polimérica, 
nutricionalmente completa, isenta de lactose, sacarose e 
glúten, acrescida do mix de 6 fibras (15g/l), com 60% 
fibras solúveis e 40% insolúveis. Permite diferentes 
diluições, com maior flexibilidade de densidade calórica. 
Na diluição padrão apresenta 1,04 kcal/ml. Possui 14% 
de proteína (75% proteína isolada de soja rica em 
isoflavonas e 25% de caseinato), 55% de carboidratos 
(100% maltodextrina) e 31% de lipídios (26% de óleo de 
milho, 59% de óleo de canola, 15% de triglicerídeo de 
cadeia média). Apresenta baixa osmolaridade (237 
mosm/l) e reduzido teor de sódio (40 mg/100 ml). 
Contém todas as vitaminas e sais minerais, além de 
colina, carnitina e taurina. Apresentação, lata 800g. 

Nutrison Soya 
MF/ Danone 

79,80 15.960,00 

15 300 Lata 

Fórmula infantil para lactentes desde o nascimento até os 
6 meses, à base de proteína isolada de soja, enriquecida 
com ferro e adicionada de l-metionina. Isenta de 
sacarose, lactose e proteínas lácteas. Densidade calórica 
66 kcal/100ml. Possui 10% de proteínas vegetais 
(proteína isolada de soja + metionina), 42% de 
carboidratos (100% maltodextrina), 48% de lipídios 
(100% de gordura vegetal - óleos de palma, girassol, 
canola e coco) e outros nutrientes como l-carnitina, 
colina, inositol e taurina. Apresentação, lata 400g. 

Aptamil Soja 1/ 
Danone 

34,30 10.290,00 

16 300 Lata 

Fórmula infantil de seguimento em pó, a base de 
proteína de soja. Contém ácidos graxos essenciais -
ácido linoleico e ácido alfa-linolênico. Atende a todas as 
recomendações da legislação brasileira. Indicações: 
alimentação de lactentes a partir dos 6 meses de vida, 

Aptamil Soja 2/ 
Danone 

34,20 10.260,00 
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com intolerância à lactose e/ou necessidades 
dietoterápicas específicas com restrição de lactose 
(galactosemia) e/ou opção familiar e/ou tratamento de 
alergia ao leite de vaca (alv) ige mediada. Densidade 
calórica 68 kcal/100 ml. Possui 10% de proteínas (100% 
origem vegetal - proteína isolada de soja), < strong>48% 
de carboidratos (100% maltodextrina) e 42% de lipídios 
(100% de gordura vegetal - óleos de palma, girassol, 
canola e coco).  Apresentação, lata 400g. 

18 300 Unid. 

Fórmula infantil a base de leite de vaca espessada com 
amido de arroz pré-gelatinizado, para lactentes de 0 a 12 
meses, densidade calórica 68Kcal/100ml, proteína 
lactoalbumina/caseína: 20/80%, carboidrato 34% 
maltodextrina, 25% amido de arroz, 41% lactose, 
enriquecida com vitaminas , minerias e oligoelementos, 
atendendo as recomendações da Codex Alimentarius - 
Apresentação, lata 400g. 

Aptamil AR/ 
Danone 

27,00 8.100,00 

21 200 Lata 

Complemento alimentar em pó com 25 vitaminas e 
minerais. Possui fibras (1,7g de fibra por porção nos 
sabores baunilha, morango e banana e 2,5g de fibra por 
porção no sabor chocolate -  inulina (30%) e 
frutooligassacarídeos - FOS (70%)), proteínas e 
nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais. Um 
copo* de 200 ml de Nutren® Active atende 45% das 
necessidades diárias de cálcio, fósforo, magnésio, cobre, 
zinco, vitaminas A, D, E, C, B1, B2, B12 e biotina.   
Indicado para complementar a nutrição contribuindo 
para uma alimentação saudável. 0g de Gordura Trans por 
porção.  Sem adição de açúcares nos sabores baunilha, 
banana e morango. Contém açúcares próprios dos 
ingredientes. Este não é um alimento baixo ou reduzido 
em valor energético.    Com 27% proteína, 66% 
carboidrato e 7% gordura (nos sabores Baunilha, 
Morango e Banana).                                 
No sabor Chocolate, 30% proteína, 60% carboidrato e 
10% gordura). Sabores: Banana, Chocolate, Morango e 
Artificial de Baunilha. Contém glúten.  Lata 400g 

Ensure/ Abbott 31,90 6.380,00 

23 150 Lata 

Pó para o preparo de bebida sabor baunilha, morango e 
chocolate com vitaminas e minerais. Não contém glúten. 
Possui: Baunilha (2,3g de proteínas e 34g de 
carboidrato) / Morango (2,4g de proteínas e 34g de 
carboidratos) / Chocolate (3g de proteínas e 31g de 
carboidratos) e 0g de gorduras. Apresentação, lata 450 
gramas

Sustain Energy/ 
Danone 

21,90 3.285,00 

24 150 Lata 

Complemento alimento em pó, enriquecido com 25 
vitaminas e minerais, contem maiores quantidades de 
importantes nutrientes como, Cálcio, proteína  ferro, 
potássio, zinco, Vitamina A, vitamina E. Leite em pó 
desnatado instantâneo ( leite em pó desnatado e 
emulsificante lecitina de soja ) , cacau, fosfato de 
magnésio, ascorbato de sódio, maltodextrina, sulfato 
ferroso, inositol, acetato de dl-alfa tocoferol, iodeto de 
potássio, sulfato de zinco, niacinamida, sulfato de 
manganês, vitamina K1, sulfato cúprico, pantotenato de 
cálcio, ácido fólico, cloreto de cromo, biotina, 
estabilizante carragena e aromatizante.. Não contém 
glúten. Contém lactose. Sabores: Banana, Morango, 
Chocolate, Baunilha. Apresentação, lata 400g.

Sustain Energy/ 
Danone 

29,10 4.365,00 

25 150 Lata 

Alimento para nutrição oral, nutricionalmente completo 
em pó. Permite 2 diluições, 1.0kcal/ml (normocalórica) e 
1.5kcal/ml (hipercalórica). Rico em vitaminas e 
minerais, com excelente perfil lipídico. Acrescido de um 
exclusivo mix de fibras solúveis. Isento de lactose e 
glúten. Indicado para pessoas em condições clínicas 
relacionadas à desnutrição ou risco nutricional e para 
recuperar ou manter o peso de adultos e idosos. 
Densidade calórica 1,0 - 1,5 kcal/ml.  20% de proteínas 

Nutridrink 
Max/ Danone 

44,40 6.660,00 
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(65% proteína de soja e 35% caseinato), 50% de 
carboidratos (baunilha e cappuccino: xarope de glicose e 
sacarose / sem sabor: xarope de glicose e maltodextrina) 
e 30% de lipídios (41% &oacut e;leo de palma, 34% 
óleo de girassol, 25% óleo de canola). Apresentação, lata 
325g. 

28 150 Lata 

Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para 
lactentes e crianças de primeira infância destinada a 
necessidades dietoterápicas específicas com restrição de 
lactose. Contém ácidos graxos de cadeia longa (lcpufas) 
- ácidos araquidônico (ara) e docosahexaenoico (dha) e 
nucleotídeos.   Densidade calórica 66 kcal/100 ml. 
Possui 8% de proteínas lácteas (100% caseína), 44% de 
carboidratos (100% maltodextrina), 48% de lipídios 
(100% de gordura vegetal - óleos de palma, canola, coco, 
girassol e fungos - mortierella alpina). Apresentação, lata 
de 400g. 

Aptamil SL/ 
Danone 

21,35 3.202,50 

30 150 Unidade 

Fórmula infantil com ferro e colina (0 à 12 meses), 
isenta de lactose. Fonte protéica 20% proteína do soro e 
80% caseína. 100% lipídios vegetais e 100% polímeros 
de glicose. Densidade calórica 69 kcal/100 ml. 
Osmolalidade 172 mosm. Contém ARA e DHA na 
proporção de 2:1. Latas de 400g.

Aptamil SL/ 
Danone 

26,00 3.900,00 

31 300 Lata 

Alimento para nutrição oral ou enteral para crianças, em 
pó, nutricionalmente completo e rico em vitaminas e 
minerais. Permite preparo nas diluições 1,0kcal/ml, 
1,25kcal/ml e 1,5kcal/ml. Isento de lactose. Não contém 
glúten. Indicações: crianças em risco nutricional, 
desnutridas ou com desaceleração do crescimento; com 
doenças crônicas (ex. Fibrose cística, cardiopatias, 
doença celíaca, câncer, etc), anorexia, estomatite, 
restrição; hídrica, em pré ou pós-operatório. Possui 9% 
de proteínas (100% caseinato de cálcio), 50% de 
carboidratos (84% de maltodextrina e 16% sacarose) e 
41% de lipídeos (100% de óleos vegetais - óleos de 
palma, girassol e semente de colza). Sem sabor. 
Apresentação, lata de 400g. 

Fortini/ Danone 76,10 22.830,00 

32 300 Unidade 

Nutrição completa e balanceada oral ou enteral para 
crianças de 1 a 10 anos. Suplementa: Cálcio, Ferro, 
Ácido Fólico. B6 e B12. Indicada para crianças seletivas 
e/ou inapetentes entre 1 e 10 anos de idade. Contem 12% 
Proteína (sendo 70% Caseinato de sódio, 16% 
Concentrado prot. Soro e 14% Proteína isolada de soja), 
53% de Carboidrato, 35% de Lipideo. Contém DHA e 
ARA, prebiótico e probiótico e 4% de FOS. Sabor 
Baunilha, Chocolate e Morango. Densidade calórica: 1 
kcal/ml. Apresentação, lata 400g. 

Pediasure/ 
Abbott 

34,10 10.230,00 

33 500 Lata 

Nutrição completa e balanceada em pó para diluição em 
água. Normocalórica e normoproteica, rica em vitaminas 
e minerais. Contendo 15% de proteína (71% caseinato de 
ca, 20% isolado proteico de soja, 9% prot. Isolada leite), 
55% de carboidrato, e 30% de lipídeo(62% óleo de 
girassol de alto teor oleico, 28% óleo de soja, 10% óleo 
de canola). Com exclusiva combinação de 8% de fos e 
inulina para maior efeito benéfico na flora intestinal do 
paciente. Indicada para adultos e idosos seletivos e/ou 
inapetentes. Isento de lactose e glúten. Osmolaridade 
382 moms/l. Sabor baunilha, chocolate, banana e 
morango. Densidade calórica: 1 kcal/ml. Apresentação, 
lata 400g. 

Ensure/ Abbott 39,50 19.750,00 

38 150 Unidade 
Complemento alimentar a base de proteína isolada de 
soja, sem lactose. Adicionado de vitaminas e minerais. 
Apresentação, lata de 300gr. 

Soy +/ Josapar 14,20 2.130,00 

42 100 Lata 

Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para 
lactentes e crianças de primeira infância para 
necessidades dietoterápicas específicas, nutricionalmente 
completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, 
frutose, galactose e ingredientes de origem animal. 
Contém 100% aminoácidos livres e sintéticos, 100% 
xarope de glicose, óleos vegetais e tcm. Adicionada de 
lcpufas (ara e dha) e nucleotídeos. Indicada para crianças 
de 0 a 36 meses de idade com alergias alimentares ou 
distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. Não 
contém glúten. Indicações:alergia alimentar (ao leite de 

Neocate LCP/ 
Danone 

187,00 18.700,00 
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vaca, à soja, a hidrolisados e a múltiplas proteínas), 
síndrome do intestino curto e outros distúrbios 
absortivos moderados a graves, gastroenteropatia 
eosinofílica, nutrição enteral precoce/mínima em terapia 
intensiva neonatal e pediátrica, transição de nutrição 
parenteral para enteral. Densidade calórica 67 kcal/100 
ml. Possui 11,2% de proteínas (100% aminoácidos livres 
e sintéticos), 43,1% de carboidratos (100% xarope de 
glicose) e 45,7% de lipídeos (óleos vegetais, tcm -
triglicerídeos de cadeia média, ara - ácido araquidônico e 
dha - ácido docosahexaenóico). Apresentação, lata 400g. 

43 300 Lata 

Fórmula elementar de aminoácidos, nutricionalmente 
completa, em pó, para crianças acima de um ano, com 
alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção 
de nutrientes. Fórmula com eficácia comprovada em 
estudos clínicos. Isenta de proteína láctea, lactose, 
galactose, sacarose, frutose e glúten. Uso via oral e/ou 
enteral. Densidade calórica 100kcal/100ml. Possui 10% 
de proteínas (100% aminoácidos livres), 58,5% de 
carboidratos (100% maltodextrina) e 31,5% de lipídeos 
(100% óleos vegetais, sendo 35% triglicerídeo de cadeia 
média). Apresentação, lata 400 g. 

Neo Advance/ 
Danone 

186,90 56.070,00 

44 150 Unidade 

Fórmula elementar de aminoácidos, nutricionalmente 
completa, em pó, para crianças acima de seis meses, com 
alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção 
de nutrientes. Fórmula com eficácia comprovada em 
estudos clínicos. Isenta de proteína láctea, lactose, 
galactose, sacarose, frutose e glúten.Dieta elementar, à 
base de aminoácidos livres, óleos vegetais, polímeros de 
glicose, vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata 
400g.

Neocate LCP/ 
Danone 

199,00 29.850,00 

46 150 Lata 

Fórmula infantil em pó, para lactentes prematuros e 
recém-nascidos de baixo peso, com dha e ara - lcpufas 
(ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa), 
fundamentais para o desenvolvimento neuromotor e 
visual. Adicionada de combinação exclusiva de 
prebióticos (90% gos e 10% lcfos). Contém nucleotídeos 
e tcm (triglicérides de cadeia média). Densidade calórica 
80 kcal/100 ml. Possui 13% de proteínas (60% soro do 
leite e 40% caseína), 38% de carboidratos (82% de 
lactose e 18% de maltodextrina), 49% de lipídios (94% 
de gordura vegetal - óleos de palma, coco, colza, 
girassol, prímula e óleos estruturados e 6% de gordura 
animal - fosfolipídios de gema de ovo, óleo de pe ixe e 
gordura láctea), e outros nutrientes como l-carnitina, 
colina, inositol e taurina.  Apresentação, lata 400g.

Aptamil Pre/ 
Danone 

54,00 8.100,00 

50 150 Unidade 

Fórmula infantil hipoalergênica à base de proteína do 
soro do leite parcialmente hidrolisada, com adição de 
prebióticos, ácidos graxos de cadeia longa - lcpufas (dha 
- ácido docosahexaenóico e ara - ácido araquidônico) e 
nucleotídeos. Isento de sacarose, frutose e glúten. 
Densidade calórica 65 kcal/100ml. Possui 9% de 
proteínas (100% proteína parcialmente hidrolisada de 
soro do leite), 44% de carboidratos (100% lactose), 47% 
de lipídios (97% de gordura vegetal e 3% de gordura 
animal). Contém lc-pufas - ácidos graxos de cadeia 
longa (47mg de dha e 82 mg de ara) e prebióticos 
(0,8g/100ml - 90% gos e 10% fos). Apresentação, lata 
400g.

Aptamil HÁ/ 
Danone 

36,50 5.475,00 

51 150 Lata 

Fórmula infantil hipoalergênica, com redução de lactose 
(20%, 80% de malto dextrina facilitando a digestão dos 
carboidratos, parcialmente hidrolizada, com dha e ara. 
Apresentação, lata 400g 

Aptamil 
Active/ Danone

32,90 4.935,00 

54 150 Lata 

Nutrição completa e especializada para recuperação e / 
ou manutenção do estado nutricional e de um adequado 
controle glicêmico. Isenta de glúten, colesterol e lactose. 
Fibras: 15g / litro.  Indicada para diabetes tipo 1 e 2, 
diabetes gestacional e intolerãncia à glicose. Amido de 
tapioca, óleo de girassol de alto teor oléico, proteína do 
soro de leite, caseinato de potássio obtido do leite, óleo 
de canola de baixo teor de erúcico, amido de batata, fibra 
de ervilha, inulina, citrato de sódio, lecitina de soja, 
fosfato de potássio, cloreto de magnésio, vitaminas 
(vitamina a, vitamina d, vitamina e, vitamina k, vitamina 

Glucerna/ 
Abbott 

52,90 7.935,00 
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c, vitamina b1, vitamina b2, niacina, vitamina b6, ácido 
fólico, ácido pantotênico, vitamina b12, biotina, colina, 
taurina e carnitina) bitartarato de colina, cloreto de 
cálcio, carbonato de cálcio, minerais (ferro, cobre, zinco, 
cromo, molibdênio e iodo), l-carnitina, espessante goma 
acácia, aromatizante e edulcorante artificial acessulfame 
de potássio. Apresentação, lata 400g. 

55 150 Emb 

Fórmula nutricionalmente completa adicionada de fibras. 
Indicações: nutrição enteral prolongada, neoplasias, 
cardiopatias, doenças neurológicas, constipação e 
diarreia. Distribuição calórica: proteína mínima de 17%. 
Carboidratos mínino de 58%. Lipídios mínimo de 25% 
(12% óleo de girassol; óleo de canola; 9% tcm). Sabor: 
baunilha, chocolate, morango. Apresentação, embalagem 
200ml

Nutri Enteral 
1.5/ Nutrimed 

13,20 1.980,00 

59 150 Lata 

Nutrição líquida normoproteica e hipercalórica 
suplementada com cálcio, fos 3,7g/237 ml. Nutrição para 
paciente renal em dialise que requerem dieta com níveis 
moderados de proteínas e alta densidade calórica. Com 
14% de proteína (75% caseinato de ca/na/mg, 25% 
isolado de proteína do leite), 43% de carboidrato (83% 
xarope de milho, 10% sacarose, 7% fruto-
oligossacarideo) e 43% de lipídeo (67% óleo de cártamo 
de alto teor oleico, 29% óleo canola, 4% lecitina). Isento 
de lactose e glúten. Sabor baunilha densidade calórica: 
2,0 kcal/ml. Apresentação, lata 237ml

Dialycare/ 
Abbott 

12,99 1.948,50 

61 150 Lata 

Pó para o preparo de bebida sabor banana, aveia e mel 
com vitaminas e minerais. Contém fibras e colágeno, 
além de zero adição de açúcares. Não contém glúten. 
Densidade calórica 134 Kcal/40g (porção). Possui 8,1g 
de proteínas, 25g de carboidratos, 0g de gorduras. 
Apresentação, lata 450 gramas 

Sustain Active/ 
Danone 

19,50 2.925,00 

62 200 Frasco 

Alimento para nutrição enteral, especialmente formulado 
para crianças. Nutricionalmente completo, 
normocalórico e normoprotéico, enriquecido com o 
exclusivo mix de carotenóides e com o exclusivo mf6, 
com 50% de fibras solúveis e 50% de fibras insolúveis. 
Baixa osmolaridade. Isento de sacarose, lactose e glúten. 
Contém proteína do soro do leite, proporcionando 
melhor tolerabilidade e melhor balanço proteico. 
Densidade calórica 1,0 kcal/ml. Possui 10% de proteínas 
(60% soro de leite e 40% caseína), 50% de carboidratos 
(100% maltodextrina) e 40% de lipídeos (86,9% de óleo 
de girassol, 10% de óleo de canola e 3,1% de óleo de 
peixe). Apresentação, frasco 200ml. 

Nutrini MF/ 
Danone 

29,05 5.810,00 

TOTAL GERAL R$ 346.041,00 

CENTER NUTRI OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 25.452.163/0001-36, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 471/2017.  

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

52 700 Unid.

Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica 
(1,5 Kcal/ml). Com distribuição calórica de 15% de proteína (caseinato e 
proteína isolada de soja), 50% de carboidrato (maltodextrina) e 35% de 
lipídio (óleo de canola, óleo de girassol de alto teor oléico e óleo de peixe 
com alto teor de ômega 3 EPA e DHA). Com adição de fibras solúveis e 
insolúveis e isenta de sacarose, lactose e glúten. Osmolaridade de 
325mOsm/l. Acondicionado em exclusivo sistema fechado: Easy Bag de 
1000ML. 

Fresubin 
Energy Fibre/

Fresenius 
Kabi 

30,70 21.490,00 

53 700 Unid.

Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, 
normocalórica (1 kcal/ml). Com distribuição calórica de 15% de proteína 
(caseinato e proteína isolada de soja), 55% de carboidrato (maltodextrina) 
e 30% de lipídio (óleo de canola, óleo de girassol de alto teor oléico e óleo 
de peixe com alto teor de ômega 3 epa e dha). Com adição de fibras 
solúveis e insolúveis e isenta de sacarose, lactose e glúten. Osmolaridade 
de 285mosm/l. Acondicionado em exclusivo sistema fechado: easy bag de 
1000 ml.

Fresubin 
Original 
Fibre/ 

Fresenius 
Kabi 

35,80 25.060,00 

TOTAL GERAL R$ 46.550,00
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DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES � EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
82.387.226/0001-51, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 472/2017.  

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total 

R$ 

60 150 Emb. 

Fórmula líquida nutricionalmente completa, normocalórica, 
normoprotéica, normolipídica e com fibras. Isento de lactose. Não 
contém glúten., proteínas: 14% (100% caseinato de cálcio e sódio) 
carboidratos: 56% (100% maltodextrina), lipídeos: 30% (48% tcm, 
43% óleo de canola, 5% mono e diglicerídeos de ácidos graxos, 4% 
lecitina de soja). Apresentação, embalagem tetra park com 1000ml.

Isossource 
Soya  
Fiber  
Nestlé 

20,79 3.118,50 

63 300 Lata 

Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, à base de 
peptídeos, normocalórico¹ (na diluição padrão). Indicado para terapia 
nutricional precoce em pacientes pediatricos críticos de 1 a 10 anos de 
idade, com retarde de esvaziamento gástrico e riscos de 
broncoaspiração, dificuldade na absorção de proteína intacta associada 
a desconfortos gastrointestinais e pacientes em desmame de nutrição 
parenteral. ²?? Com 12% de proteinas (100% de proteína do soro do 
leite hidrolisada), 54% carboidratos (63,2% maltodextrina; 23,5% 
sacarose e 13,3% amido de batata) e 34% gorduras (59,9% TCM, 
19,5% óleo de canola; 14,7% óleo de girassol e 5,9% lecitina de soja). 
Sabor baunilha. Não contém glúten. Lata 400 G.

Peptamen 
JR Nestlé

168,30 50.490,00 

TOTAL GERAL R$ 53.608,50 

NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.500.770/0001-69, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 473/2017.  

Item Qtd Unid. Descrição Marca
Valor 

Unitário R$
Valor Total 

R$ 

08 150 Emb.

Alimento liquido nutricionalmente completo para nutrição enteral, isento 
de lactose, sacarose e glúten, 1.2 kcal. Proteína 15%, carboidrato 55%, 
lip 30%, maltodextrina 100%, proteína isolada da soja 30%, proteína 
isolada do soro do leite 15%, caseinato de cálcio 55%. Apresentação, 
embalagem tetra park 1000ml. 

Trophic
 Basic / 
Prodiet

19,30 2.895,00 

11 150 Lata

Alimento nutricionalmente completo, 1.0 cal/ml, isento de sacarose, 
lactose e glúten, com mistura de proteínas (caseinato de cálcio, proteína 
isolada do soro do leite e proteína isolada de soja). Para uso via oral ou 
sonda, 15 g/L, 65% FS e 35%, Polidextrose e Polissacarídeo de Soja, PT 
15% 60 CH 55% 220 g/400g, 100% Maltodextrina, 30% Caseinato de 
Ca, 55% Proteína Isolada de Soja,15% Proteína Isolada do Soro do Leite. 
Apresentação, lata 800g.

Trophic
 Bio /  

Prodiet
59,00 8.850,00 

12 150 Emb.

Fórmula liquida nutricionalmente completo. Fonte de fibras solúveis e 
insolúveis com 1.2 cal/ml. Isento de sacarose, lactose e glúten -100% 
maltodextrina, 55% caseinato de ca, 30% proteína isolada de soja, 15% 
proteína isolada do soro do leite, 64% óleo de canola,34% óleo de milho, 
2% lecitina de soja, ác. Graxos saturados: 3%, ác. Graxos 
monoinsaturados: 14% ác. Graxos poli-insaturados: 13%. Apresentação, 
embalagem tetra park com 1000ml 

Trophic 
Fiber / 
Prodiet

25,00 3.750,00 

27 300 Emb.

Alimento liquido nutricionalmente completo com alto teor proteico e 
calórico, para nutrição enteral, isento de lactose, sacarose e glúten, 1.5 
kcal. Proteína 18%, carboidrato 52%, lip 30%, maltodextrina 100%, 
proteína isolada da soja 24%, proteína isolada do soro do leite 27%, 
caseinato de cálcio 49%, tcm 21%, óleo de milho 11%, lecetina de soja 
2%, óleo de canola 66%. Apresentação, embalagem tetra park 1000ml

Trophic 
Ep/  

Prodiet
25,50 7.650,00 

58 150 Emb.

Suplemento oral completo, especialmente desenvolvido para indivíduos 
submetidos à diálise. Acrescido de fibras alimentares. Isento de sacarose, 
lactose e glúten. Densidade calórica mínima de 1,5kcal/ml. Distribuição 
calórica: proteína mínima de 18%, carboidrato mínimo de 54%, lipídios 
mínimo de 28%. Sabor: baunilha. Apresentação, embalagem tetra park 
200ml 

HDMAX
Prodiet

16,00 2.400,00 

64 150 Unid.

Fórmula infantil com proteína de arroz hidrolizada, enriquecida com 
minerais, vitaminas, nucleotídeos, aminoácidos livre e peptídeos. Isento 
de lactose, sacarore e frutose. Isento de ácido fítico e fitoestrogenos. 
Isento de glúten. Contendo age na proporção de 10:1 de ácido linoleico, 
alfalinoleico. Embalagem: lata com 400g.

Novamil 
Rice / 
Biolab

88,50 13.275,00 

TOTAL GERAL R$ 38.820,00 

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.612.312/0005-78, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 474/2017.  
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Item Qtd Unid. Descrição Marca
Valor Unitário 

R$ 
Valor  

Total R$ 

41 300 Lata

Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de 
primeira infância para necessidades dietoterápicas específicas, 
nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, 
frutose, galactose e ingredientes de origem animal. Contém 100% 
aminoácidos livres e sintéticos, 100% xarope de glicose, óleos vegetais e 
tcm. Adicionada de lcpufas (ara e dha) e nucleotídeos. Indicada para 
crianças de 0 a 36 meses de idade com alergias alimentares ou distúrbios da 
digestão e absorção de nutrientes. Não contém glúten. Indicações: alergia 
alimentar (ao leite de vaca, à soja, a hidrolisados e a múltiplas proteínas), 
síndrome do intestino curto e outros distúrbios absortivos moderados a 
graves, gastroenteropatia eosinofílica, nutrição enteral precoce/mínima em 
terapia intensiva neonatal e pediátrica, transição de nutrição parenteral para 
enteral. Densidade calórica 67 kcal/100 ml. Possui 11,2% de proteínas 
(100% aminoácidos livres e sintéticos), 43,1% de carboidratos (100% 
xarope de glicose) e 45,7% de lipídeos (óleos vegetais, tcm - triglicerídeos 
de cadeia média, ara - ácido araquidônico e dha - ácido docosahexaenóico). 
Apresentação, lata 400g. 

Neocate
LCP 

185,00 55.500,00

SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
26.640.161/0001-33, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 475/2017.  

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário
R$

Valor Total 
R$ 

02 150 Lata 

Fórmula infantil à base de proteínas do soro do leite extensamente 
hidrolisadas, com triglicérides de cadeia média, DHA, ARA e sem 
adição de lactose. Indicado para lactentes e crianças até 12 meses 
com alergia às proteínas intactas do leite de vaca e soja com 
comprometimento do trato gastrintestinal e com restrição a lactose? 
Com 11% de proteína (100% proteínas do soro do leite 
extensamente hidrolisadas), 44% de carboidratos (89% 
maltodextrina e 11% amido de batata) e 45% de gordura (41% 
TCM, 20% óleo de canola;20% oleína de palma; 13% óleo de 
girassol; 4% óleo de girassol de alto teor oleico; 1% óleo de peixe e 
1% óleo de M. alpina rico em ARA). Sem sabor. Lactose 0g/100 
ml. Não contém glúten. Lata de 400 g. 

Alfaré /  
Nestlé 

107,80 16.170,00 

03 150 Lata 

Fórmula infantil à base de proteínas do soro do leite extensamente 
hidrolisadas com lactose.  Indicado para lactentes e crianças de até 
12 meses com alergia às proteínas intactas do leite de vaca e soja 
sem comprometimento do trato gastrintestinal e sem restrição à 
lactose4. Com 10% de proteína (100% proteínas do soro do leite 
extensamente hidrolisadas), 44% de carboidrato (51% 
maltodextrina e 49% lactose) e 46% de gordura (44% óleo de 
palma, 20% óleo de canola, 19% óleo de coco, 10% óleo de 
girassol, 6% ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com 
ácido cítrico, 1% óleo de M. alpina rico em ARA e 1% óleo de C. 
cohnii rico em DHA). Sem sabor. Não contém glúten. lata 450g" 

Althéra / 
Nestlé 

64,30 9.645,00 

09 150 Und 

Alimento nutricionalmente completo para Nutrição Enteral ou 
Oral, normocalórico1 (1.2 kcal/mL). Com 14% de proteína (100% 
proteína isolada de soja), 56% de carboidrato (100% 
maltodextrina) e 30% de gordura (47% TCM, 44% óleo de canola, 
5% mono e diglicerídeos de ácidos graxos e 4% lecitina de soja). 
Osmolalidade 360 mOsm/kg de água. Sabor artificial de baunilha. 
Não contém glúten. tetra park 1000ml. 

Isosource 
Soya /  
Nestlé 

20,88 3.132,00 

13 150 Und 

Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral ou oral, 
normocalórico1 (1.2 kcal/mL). Com14% de proteína (100% 
proteína isolada de soja), 55% de carboidrato (100% 
maltodextrina) e 31% de gordura (49% óleo de canola, 44% TCM, 
4% mono e diglicerideos de ácidos graxos e 3% lecitina de soja). 
Com 17g/L de fibras (55% fibra de soja, 28% goma guar 
parcialmente hidrolisada e 17% inulina). Osmolalidade 320 
mOsm/kg de água. Sabor artificial de baunilha. Não contém glúten. 
Tetra park 1000ml. 

Isosource 
Soya  

Fiber /  
Nestlé 

20,80 3.120,00 
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14 300 Lata 

Fórmula infantil com proteína isolada de soja enriquecida de 0 -12 
meses, com metionina, densidade calórica 70kcal/100ml, isenta de 
lactose e sacarose, com óleos vegetais e lc puffas � ara e dha na 
proporção de 2:1, que atenda as necessidades de vitaminas , 
minerais e oligoelementos para os lactente, conforme as 
recomendações da codex. Apresentação, lata 400g 

Nan 
 Soy / 
 Nestlé 

34,30 10.290,00 

17 500 Und 

Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja. Eficaz para o 
tratamento nutricional da alergia ao leite de vaca. Sem adição de 
sacarose, -Proteínas: 100% Proteínas isolada de soja, enriquecida 
com L-metionina, tornando-a uma proteína de alto valor biológico. 
Gorduras: 100% Gordura origem vegetal (oleína de palma, óleo de 
soja, óleo de coco, óleo de girassol) carboidratos: 100% 
Maltodextrina - Apresentação, lata 400g. 

Nan  
Soy /  
Nestlé 

34,30 17.150,00 

19 300 Und 

Leite em pó desnatado, lactose, óleos vegetais, maltodextrina, 
carbonato de cálcio, vitamina C, taurina, cloreto de colina, sulfatos 
ferroso e de zinco, vitamina E,nicotinamida, vitamina A, sulfato de 
cobre, d-pantotenatod de cálcio, ácido fólico, sulfato de manganês, 
vitamina A, B12; B-caroteno, d-biotina, vitaminas D, B1, B6; 
Apresentação, lata 400g. 

Ninho  
Fases 1+ / 

Nestlé 
11,17 3.351,00 

20 300 Und 

Fórmula na redução dos episódios de regurgitação, ssada 
caseiramente. Reduz a exposição do esôfago a conteúdo ácidos, 
Lactose, leite de vaca desnatado*, amido, oleína de palma, soro de 
leite desmineralizado*, óleo de canola, óleo de palmiste, óleo de 
milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, 
pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, 
vitamina D, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, ácido 
pantotênico, vitamina B12, biotina), taurina, sais minerais (iodeto 
de potássio, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de zinco) 
LATA 400g.

Nan Ar / 
 Nestlé 

12,38 3.714,00 

26 150 Lata 

Alimento pronto para o consumo sabor chocolate com ingestão 
controlada de açúcares. Desenvolvido pensando nas necessidades 
do paciente idoso. ², ³. Rico em cálcio, ferro, fósforo, zinco, cobre, 
selênio, Vitaminas A D, E, C, b6, b1 e K, ácio pantotênico e ácido 
fólico. Contém por porção (200ml): 16g de proteína, 480mg de 
cálcio, 4,8 µg de vitamina D e 1,6g de fibras. Sabor Chocolate. 
Não contém glúten. Lata de 370g. 

Nutren  
 Senior / 
Nestlé 

41,90 6.285,00 

29 150 Und 

Fórmula Infantil isenta de lactose, a base do leite de vaca, óleos 
vegetais e maltodextrina (única fonte de carboidrato); Enriquecido 
com vitaminas, nucleotideos, minerais, ferro e outros 
oligoelementos. Apresentação, lata 400g. 

Nan S. L. / 
Nestlé 

21,40 3.210,00 

34 300 Lata 

Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, 
normocalórico1 (1,0 kcal/mL na diluição padrão), indicado para 
crianças de 1 a 10 anos de idade, sem problemas de absorção e que 
necessitam de nutrição especializada para recuperação e 
manutenção do estado nutricional: inadequação alimentar 
associada ou não a diversas situações clínicas, déficit de 
crescimento e baixo peso, desnutrição, intolerância a lactose. Com 
12% proteína (52% proteína do soro do leite e 48% caseinato de 
potássio obtido do leite de vaca), 53% carboidrato (35% sacarose, 
32,5% maltodextrina e 32,5% xarope de milho) e 35% gordura 
(42% óleo de girassol, 26% óleo de canola, 20% TCM, 7% óleo de 
milho e 5% lecitina de soja). Sabor baunilha. Lactose 0g/100mL. 
Não contém glúten. Lata 400G. 

Nutren  
Júnior /  
Nestlé 

44,90 13.470,00 

35 150 Lata 

Nutrição completa e balanceada para manutenção e / ou 
recuperação do estado nutricional. Isenta de glúten, colesterol e 
lactose. Distribuição calórica: proteínas: 15% (52% proteína do 
soro do leite, 48% caseinato de potássio obtido do leite de vaca), 
carboidratos: 50% (82% maltodextrina, 18% sacarose), gorduras: 
35% (62% óleo de girassol, 32% óleo de canola, 6% lecitina de 
soja) osmolalidade: 350mosm/kg de água. Lata 400g.

Nutren 1.0 
Nestlé 

45,24 6.786,00 

45 150 Lata 

Fórmula infantil constituída 100% de aminoácidos livres com 
tcm,?-palmitatos, dha e ara, sem adição de lactose para lactentes e 
crianças de primeira infância com alergia a múltiplos alimentos ou 
alergia a hidrolisados proteicos com comprometimento do trato 
gastrointestinal 6-8. Com 10% de proteínas (100% aminoácidos 
livres)45% de carboidrato (88% xarope de milho, 10% amido de 
batata, 2% maltodextrina)45% de gorduras (26% tcm, 23% óleo de 
girassol de alto teor oleico, 21% óleo de canola, 17% óleo de 

Alfamino 
Nestlé 

156,60 23.490,00 
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girassol, 11% oleína de palma, 1% óleo de c. Cohnii rico em dha, 
1% óleo de m. Alpina rico em ara). LACTOSE 0g/100ml.sem 
sabor. Não contém glúten. Lata 400g. 

47 150 Und 

Formula infantil adequada para o crescimento e desenvolvimento 
do lactente. Relação proteína do soro/caseína de 70/30, 
proporcionando melhor digestibilidade. Perfil de aminoácidos 
adequado para o recém-nascido de baixo peso evitando distúrbios 
metabólicos. Nutrientes de fácil absorção (TCM, maltodextrina), 
contribuindo para o ganho de peso do lactente. Adicionado de LC 
PUFAS. Apresentação, lata 400g. 

Pre Nan / 
Nestlé 

25,70 3.855,00 

48 150 Lata 

Fórmula infantil para lactentes prematuros ou de muito baixo peso, 
densidade calórica 81kcal/100ml, com 40% de lactose e 60% de 
polímeros de glicose, sem sacarose, com lc puffas ( dha e ara ), 
lipídeos 100% vegetal, com 40% de tcm, atendendo as 
necessidades do lactente conforme as recomendações do codex. 
Apresentação, lata 400g. 

Pre Nan / 
Nestlé 

25,70 3.855,00 

49 150 Und 

Fórmula infantil hipoalergênica devido à hidrólise parcial das 
proteínas do soro de leite, por ação da tripsina; é acrescida de óleos 
vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais, 
ferro e outros oligoelementos. Alimentação de lactentes no 
primeiro ano de vida, para prevenção da alergia alimentar, quando 
for necessário recorrer à alimentação com mamadeira. 
Reconstituição normal de NAN H.A. é de uma medida rasa de pó 
(4,4g) para cada 30ml de água morna, previamente fervida, 
correspondendo a uma diluição a 13,1% (13,1g de pó em 90ml de 
água). Proteína hidrolisada de soro de leite*, lactose, 
maltodextrina, oleína de palma, óleo de coco, óleo de canola, sais 
minerais (citrato de cálcio, ácido fosfórico, cloreto de cálcio, 
citrato de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, sulfato 
ferroso, sulfato de zinco, ácido hidroclorídrico, sulfato de cobre, 
iodeto de potássio, citrato de potássio, sulfato de manganês, 
selenato de sódio), óleo de girassol, vitaminas (vitamina C, niacina, 
vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B2, 
vitamina B6, vitamina B1, ácido fólico, vitamina K, biotina, 
vitamina D, vitamina B12), óleo de peixe**, ácido graxo 
araquidônico, birtartarato de colina, nucleotídeos, taurina, L-
arginina, inositol, L-histidina, L-carnitina. Não Contém Glúten. 
Apresentação, lata 400g.

Nan Ha / 
Nestlé 

21,30 3.195,00 

TOTAL GERAL R$ 130.718,00

Valor Total: R$ 748.987,50 (setecentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta 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 03/08/2017. 
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, 10 de agosto de 2017. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

PORTARIA nº. 359/17, de 07 de agosto de 2017. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, à vista das solicitações nº. 1262/17, da EDUCAÇÃO; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - DESIGNAR, no período de 07 de agosto a 31 de dezembro de 2017, os (as)
Profissionais do Magistério, abaixo relacionados (as), lotados (as) na Secretaria Municipal de Educação, para 
prestarem serviços em Jornada Suplementar, onde a remuneração será proporcional ao número de horas 
estendidas e calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em que se encontra posicionado 
(a), com fundamento no artigo 39 e §1º, da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal de Arapongas), conforme segue: 

Mat. Nome Cargo Classe Local Jornada 

Suplementar 

1197536/1 Bruno Vinicius Moreira da Cunha Professor � 
20 horas

B Escola Municipal José 
Bernardo dos Santos

20 (vinte) 
horas

95990/1 Fernanda Cristina Precinotto 
Molinari 

Professor �
20 horas 

C Escola Municipal 
Presidente Getúlio 
Vargas

20 (vinte) 
horas 

66974/3 Gersomina Greco Pereira Professor � 
20 horas 

C Escola Municipal Júlio 
Savieto 

20 (vinte) 
horas 

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

Arapongas, 07 de agosto de 2017. 

                   PAULO VALÉRIO                                                              SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
         Secretário Municipal de Educação                                                                         Prefeito                     

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

PORTARIA nº. 361/17, de 07 de agosto de 2017. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista da solicitação nº. 1289/17, da EDUCAÇÃO; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - DISPENSAR, a Profissional do Magistério abaixo relacionada, da 
incumbência de prestar serviços em Jornada Suplementar, proporcional ao número de 04 
(quatro) horas estendidas e calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em 
que se encontra posicionada, conforme segue: 

Matrícula Nome Classe Local Portaria 
Designação 

Data da 
Dispensa 

80101/1 Larissa Cristina Z. 
Pagliarini 

C CMEI Primeiros Passos 094/17, de 
13/02/17 

07/08/17 

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

Arapongas, 07 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito

               

PAULO VALÉRIO 
Secretário Municipal de Educação

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

PORTARIA nº. 362/17, de 07 de agosto de 2017. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista da solicitação nº. 1264/17, da EDUCAÇÃO; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - DISPENSAR, a Profissional do Magistério abaixo relacionada, da 
incumbência de prestar serviços em Jornada Suplementar, proporcional ao número de 10 
(dez) horas estendidas e calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em que 
se encontra posicionada, conforme segue: 

  
Matrícula Nome Classe Local Portaria 

Designação 
Data da 

Dispensa 
95788/1 Meiry Correia da Silva C Escola Municipal José 

Bernardo dos Santos 
106/17, de 
20/02/17 

   31/07/17 

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

Arapongas, 07 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito

   

PAULO VALÉRIO 
Secretário Municipal de Educação

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 
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Processo Administrativo nº. 186/2016 � Inexigibilidade nº. 028/2016 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 017/2016 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 351/17 de 01 de agosto de 2017, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 017/2016:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 
 CLINICA MÉDICA MARQUES, ALTAREGO 

JUNIOR, TOCHETTO, MEDEIROS & 
CHANDIA LTDA � ME. 

18.355.493/0001-48 
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1199, APT 101, 

CENTRO, TOLEDO � PR. 
HABILITADO 

      Arapongas, 09 de agosto de 2017. 

Cristiane Franco 
Presidente 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 057/2017 � Processo Adm. N º 111/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA PARA SINALIZAÇÃO, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO � SESTRAN. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, 
homologo, conforme registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
07.889.115/0001-28, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 483/2017.  

Itens Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

01 750 BALDE 
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor branca, 
acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 litros cada. 
Especificação - NBR 11862 da ABNT. 

Manort  139,00 104.250,00 

02 200 BALDE 
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor 
vermelha, acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 
litros cada. 

Manort 165,00 33.000,00 

03 750 BALDE 
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor 
amarela, acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 litros
cada. Especificação - NBR 11862 da ABNT. 

Manort 146,00 109.500,00 

04 50 BALDE 
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor preta, 
acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 litros cada. Manort 155,00 7.750,00 

05 50 BALDE 
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor azul, 
acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 litros cada. 
especificação - NBR 11862 da ABNT. 

Manort 169,00 8.450,00 

06 375 LATA Solvente para tinta de Demarcação viária lata 18lt. Qualisol 99,00 37.125,00 

07 250 BALDE 
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor branca, 
acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 litros cada. 
Especificação - NBR 11862 da ABNT. 

Manort 139,00 34.750,00 

08 250 BALDE 
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor 
amarela, acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 litros
cada. Especificação - NBR 11862 da ABNT. 

Manort 146,00 36.500,00 

09 125 LATA Solvente para tinta de Demarcação viária lata 18lt. Qualisol 99,00 12.375,00 

TOTAL GERAL R$ 383.700,00 

Valor Total: R$ 383.700,00 (trezentos e oitenta e três mil e setecentos 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 07/08/2017. 
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, 10 de agosto de 2017. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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