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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DO CREDENCIAMENTO –

REPUBLICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 008/2018

INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018

Comunicamos que se encontra à disposição dos
interessados a REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE
ABERTURA DO CREDENCIAMENTO/
CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 008/2018, que tem como
objeto o Credenciamento de pessoas jurídicas da área
da saúde, para atuarem em plantões médicos presenciais
por hora no SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.

Fica alterado no Anexo I:
• A(s) empresa(s) contratada(s) para a execução
de plantões médicos presenciais, será elaborado Termo
de Credenciamento conforme determinação legal e serão
chamadas mediante a necessidade da Secretaria
Municipal de Saúde, apresentando as seguintes
qualificações:
a) Experiência de no mínimo 12 (doze) meses em
ambulância Móvel de Urgência - SAMU, e/ou na
Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme
justificativa anexa ao Edital.

Os interessados deverão encaminhar os documentos
relacionados no edital na Secretaria Municipal de Saúde,
no horário das 9h00min às 11h00min e das 13h00min até
as 17h00min, em dias de expediente na Prefeitura
Municipal de Arapongas, Rua Garças, 750, Centro,
Arapongas - PR, no período de 10/12/2018 a 31/12/2019,
ocasião em que receberão recibo da entrega do envelope
lacrado contendo os documentos devidos. O respectivo
edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal de
Arapongas, no endereço e horário acima mencionados
ou no endereço eletrônico www.arapongas.pr.gov.br.
Informações pelo telefone (043) 3902-1255.

Arapongas, 07 de dezembro de 2018.

CRISTIANE FRANCO
Presidente da Comissão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 011/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 026/2018

Comunicamos que se encontra à disposição dos
interessados EDITAL DE CREDENCIAMENTO/
CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 011/2018 que tem como
objeto o Credenciamento de pessoas jurídicas da área
da saúde, para atuarem em plantões médicos presenciais
por hora em atenção especializada, em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados deverão
encaminhar os documentos relacionadas no item 6 do
edital no Setor de Saúde, no horário das 09h00min às
11h00min e das 13h00min até as 17h00min, em dias de
expediente na Prefeitura Municipal de Arapongas,
Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Garças, 750, térreo,
centro, Arapongas - PR, no período de 10/12/2018 a 31/
12/2019, ocasião em que receberão recibo da entrega do
envelope lacrado contendo os documentos devidos. O
respectivo edital poderá ser obtido na Prefeitura
Municipal de Arapongas, no endereço e horário acima
mencionados ou no endereço eletrônico
www.arapongas.pr.gov.br. Informações pelo telefone
(043) 3902-1255.

Arapongas, 07 de dezembro de 2018.

CRISTIANE FRANCO
Presidente da Comissão

AVISO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO
RECURSAL E CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 017/2018

A Comissão designada pela Portaria n.° 002/2018, torna
público, para conhecimento dos interessados, que NÃO
houve interposição de recurso administrativo referente
à decisão quanto ao envelope n° 01 – Documentos de
Habilitação e que o prazo recursal está encerrado.
Ademais, conforme o item 6.5.2 do edital de licitação, o
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
convoca as licitantes para participarem da sessão
segunda sessão, confirmada a realizar-se no dia 11 de
Dezembro de 2018 às 09h:30min, na sala de reuniões da
Gerência de Licitação, localizada no 2° Piso, Paço
Municipal, Rua Garças, 750, Centro – Arapongas – PR,
a fim de dar prosseguimento aos trabalhos com a

abertura dos envelopes n.°s 2, contendo as propostas
de preços.

Arapongas, 10 de Dezembro de 2018.

ISRAEL BIASON FILHO
Presidente da Comissão

ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
DO CONTRATO Nº 344/2018, DA TOMADA DE PREÇOS
005/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 086/2018.

Ante o erro de digitação no extrato de termo aditivo,
publicado no dia 04/12/2018 na Tribuna do Norte, no
Diário Oficial do Município de Arapongas e no Diário
Oficial do Estado.

Onde se lê: Objeto: com fundamento nos documentos
que constam do processo administrativo n.º 26397/18,
acordam as partes, em aditar o contrato para suspender
o prazo de execução a partir de 27 de novembro de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA - A suspensão do prazo de
execução é necessária devido à falta de disponibilidade
de recursos provenientes do Convênio nº 028/2018 –
SESA. Data e assinaturas.

Leia-se: Objeto: com fundamento nos documentos que
constam do processo administrativo n.º 26397/18,
acordam as partes, em aditar o contrato para suspender
o prazo de execução a partir de 05 de outubro de 2018. A
suspensão do prazo de execução é necessária devido à
falta de disponibilidade de recursos provenientes do
Convênio nº 028/2018 – SESA. Data e assinaturas.

Data e Assinaturas.

ERRATA
RETIFICAÇÃO DA DATA DA SESSÃO DO PREGÃO

PRESENCIAL 141/2018

Ante o erro de digitação no conteúdo do aviso,
especificadamente na data da sessão, publicado no
Jornal Tribuna do Norte, Imprensa Nacional e Diário
Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de Arapongas
no dia 06/12/2018.
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Onde se lê: REGISTRO DE PREÇOS futura aquisição de
poste de concreto a serem utilizados no Projeto do
Cidade Digital, em atendimento a Diretoria de Tecnologia
da Informação - DTI, SEMAD.; leia-se: REGISTRO DE
PREÇOS para futura aquisição de embalagem plásticas
e produtos descartável na manutenção dos serviços no
acondicionamento de hortifrutiferos, alimentos, pães e
produto descartável, em atendimento a Secretaria
Municipal de Assistência Social - SEMAS.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 090/2018.
Contratos: nº. 332/2018, 333/2018, 334/2018, 335/2018,
336/2018 e 337/2018 – 1° Termo Aditivo.
Pregão: nº. 054/2018.
Partes: Município de Arapongas e A. PAZINATO
MARINGÁ, CNPJ n° 04.352.905/0001-81, contrato 332/
2018 - CABULON & SANTOS LTDA, CNPJ n°
11.708.226/0001-68, Contrato 333/2018 - CAROL
DISTRIBUIDORA – EIRELI, CNPJ n° 07.654.231/0001-
68 contrato 334/2018- - CUNHA & PRACZUM LTDA,
CNPJ n° 10.692.055/0001-63, contrato 335/2018 -
DEIZELAINE XAVIER DIAS EIRELI, CNPJ n° 25.043.791/
0001-68, contrato 336/2018 - PRIMAX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., CNPJ n° 85.515.542/
0001-50, contrato 337/2018.
Objeto: aquisição de mobiliários, eletrônicos e
eletrodomésticos através da deliberação nº 055/2016 -
Crescer em Família, em atendimento a Secretaria
Municipal de Assistência Social - SEMAS.
Objeto do Termo Aditivo: com base no processo
administrativo n.º 29103 de 08/11/2018, acordam as partes,
nos termos do artigo 57, § 1º, incisos III e VI da Lei
Federal n°. 8.666/93, em prorrogar o prazo de vigência
dos contratos até 30 de abril de 2019. Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 133/2018.
Contrato: nº. 355/2018 – 4º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 024/2018.
Partes: Município de Arapongas e CODAR –
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
ARAPONGAS, CNPJ nº 75.402.636/0001-69,
representada por David Oliveira Ribeiro, CPF n°
143.934.009-49 e Sergio Antônio Rogério, CPF n°
763.782.259-15.
Objeto: contratação da Companhia de Desenvolvimento
Urbano de Arapongas, visando a pavimentação da Rua
Andorinhas - trecho entre Rua Pombas e Marabu, em
atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Transporte
e Desenvolvimento Urbano - SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: supressão do quantitativo de
itens planilhados, conforme planilha que integra o

processo administrativo n. 31042/2018. Em consequência
da alteração, será suprimido do valor do contrato a
quantia de R$ 6.453,04 (seis mil, quatrocentos e cinquenta
e três reais e quatro centavos), passando o valor total
do contrato de R$ 68.401,68 (sessenta e oito mil,
quatrocentos e um reais e sessenta e oito centavos)
para R$ 61.948,64 (sessenta e um mil, novecentos e
quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Data
e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 178/2017.
Contrato: nº. 632/2017 – 6º Termo Aditivo.
Tomada de Preço: nº. 008/2017.
Partes: Município de Arapongas e J.A PEREIRA –
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, CNPJ n° 19.687.137/
0001-94, neste ato, representado por José Alexandre
Pereira, CPF nº 005.721.919-28.
Objeto: contratação de empresa de engenharia para
construção da pista de skate, vestiário e reforma da
piscina no Centro Social Urbano - CSU, em cumprimento
aos convênios n.°s 831324, 831335 e 831336/2016/ME/
CAIXA, em atendimento a Secretaria Municipal de
Esporte.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo
Administrativo n°. 31022 de 30/11/2018, e ainda nos
termos do artigo e artigo 57, § 1º, inc. VI da Lei n.º 8.666/
93, acordam as partes, em prorrogar o prazo de vigência
do contrato até 30 de março de 2019. Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 203/2018.
Contratos: nº. 566/2018, 567/2018, 568/2018 e 569/2018 –
1° Termo Aditivo.
Pregão: nº. 114/2018.
Partes: Município de Arapongas e CABULON &
SANTOS LTDA, CNPJ n° 11.708.226/0001-68, Contrato
566/2018  - CAROL COMERCIAL – EIRELI, CNPJ n°
10.867.300/0001-26 contrato 567/2018- DEIZELAINE
XAVIER DIAS EIRELI, CNPJ n° 25.043.791/0001-68,
contrato 568/2018 - PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS LTDA., CNPJ n° 85.515.542/0001-50,
contrato 569/2018.
Objeto: aquisição de mobiliários e equipamentos, através
da deliberação 062/16 - CEDCA/PR - SCFV, em
atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social
- SEMAS.
Objeto do Termo Aditivo: acordam as partes, nos termos
do artigo 57, § 1º inciso VI da Lei Federal n°. 8.666/93,
em prorrogar o prazo de vigência do contrato por 90
(noventa) dias, a partir de 29 de novembro de 2018. Data
e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 325/2014.
Contrato: nº. 757/2014 – 10º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 046/2014.
Partes: Município de Arapongas e SENAI - SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ., CNPJ n°
03.776.284/0003-62 neste ato, representado por Tania
Mara Rinaldi, CPF nº 592.683.520-87.
Objeto: contratação de empresa especializada para
elaboração de projeto executivo de urbanização,
terraplanagem, sistema viário, pavimentação, drenagem,
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos
sólidos, rede de iluminação pública, combate de
incêndios e de controle de acesso e segurança do
loteamento industrial no município de Arapongas-PR,
situado a gleba ribeirão bandeirantes do norte, sob lotes
de terra 4/5, onde será o futuro parque industrial deste
município, em atendimento a Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano -
SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: acordam as partes, nos termos
do caput do art. 57, e do § 1º, inc. V da Lei n°. 8.666/93,
em prorrogar o prazo de vigência e execução do contrato
até 24 de junho de 2019, tendo em vista a necessidade
de adequação e aprovação dos projetos junto ao IAP e
COPEL. Data e assinaturas.

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 143/2018.
Contrato: nº. 403/2018.
Dispensa: nº. 028/2018.
Partes: Município de Arapongas e SENAI - SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -
ARAPONGAS., CNPJ nº 03.776.284/0011-72, neste ato,
representado por Solange Aparecida dos Santos
Custódio, CPF nº 611.327.139-00.
Objeto: contratação de empresa para realização de 15
cursos no âmbito Programa Qualifica Brasil na
modalidade de qualificação, convênio 857225/2017 -
proposta 088603/2017 - SINCOV, em atendimento a
SEMAS.
Objeto do Termo: Considerando que o Ministério do
Trabalho, em decorrência da Nota Técnica nº 707/2018 –
DPE/SPPE/MTb, descontinuo os convênios celebrados
no âmbito do Programa Brasileiro de Qualificação Social
e Profissional – Qualifica Brasil, o presente Termo tem
por objeto a RESCISÃO AMIGÁVEL do contrato
administrativo nº 403/18, a partir de 13/11/2018, conforme
dispõe o art. 79, inciso II da Lei 8.666/93 e em
conformidade com o inciso II do parágrafo primeiro da
cláusula décima do mencionado contrato. Data e
assinaturas.
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TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 159/2018.
Contrato: nº. 425/2018.
Inexigibilidade: nº. 012/2018.
Partes: Município de Arapongas e CONTRATADA: TUA
- TRANSPORTE URBANO ARAPONGAS LTDA., CNPJ
nº 02.867.960/0001-89, neste ato, representado por Pedro
Paulo Coelho Constantino, CPF nº 216.055.878- 85.
Objeto: contratação da empresa TUA - Transporte
Urbano de Arapongas Ltda., para fornecimento de vale
transporte para utilização no Programa Qualifica Brasil,
em atendimento A SEMAS.
Objeto do Termo: Considerando que o Ministério do
Trabalho, em decorrência da Nota Técnica nº 707/2018 –
DPE/SPPE/MTb, descontinuo os convênios celebrados
no âmbito do Programa Brasileiro de Qualificação Social
e Profissional – Qualifica Brasil, o presente Termo tem
por objeto a RESCISÃO AMIGÁVEL do contrato
administrativo nº 425/18, a partir de 13/11/2018, conforme
dispõe o art. 79, inciso II da Lei 8.666/93 e em
conformidade com o inciso II do parágrafo primeiro da
cláusula décima do mencionado contrato. Data e
assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 011/2018 � Processo Adm. N º 019/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 
DIVERSAS MODALIDADES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 
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����#'����(������������#�&�)�A. C. DOS SANTOS � MATERIAL ESPORTIVO E 
ORTOPÉDICO � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.568.127/0001-77.

Item Quant Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 3 DIARIA 

Prestação de serviço em arbitragem de xadrez, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação paranaense de xadrez, equipe com 02 (dois) árbitros. Partidas de xadrez 
na modalidade relâmpago, rápido e convencional. 

330,00 990,00 

02 2 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem de futevôlei, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação de futevôlei do paraná. Equipe de 03 (três) árbitros, sendo 01 (um) 
árbitro principal 01(segundo árbitro) e 01(um) apontador. Jogos com no máximo 3 
sets e mínimo de 2 sets 

570,00 1.140,00 

03 10 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem de tênis de mesa com profissionais formados 
ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com 
a federação paranaense de tênis de mesa no ano corrente.. Equipe de 01 (um) 
árbitro por mesa. 

195,00 1.950,00 

04 10 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de ciclismo com profissionais 
formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam 
vinculo com a federação paranaense de ciclismo no ano corrente. Equipe de 
árbitros, sendo 01 (um) coordenador/arbitro, e 06 (seis) auxiliares. 

1.428,00 14.280,00 

05 6 DIARIA 

Prestação de serviços de arbitragem de badminton, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação paranaense de badminton no ano corrente, sendo 01 (um) arbitro por 
quadra. 

195,00 1.170,00 

06 6 DIARIA 
Prestação de serviços de arbitragem de atletismo, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação de atletismo do paraná no ano corrente, equipe com 05 (cinco) árbitros. 

1.060,00 6.360,00 

07 2 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de basquete street com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de basquetebol no ano corrente. 
Equipe de 01 (um) arbitro, e 01 apontador por quadra. 

270,00 540,00 

08 10 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de basquetebol, categoria 
adulto nível amador. Com profissionais formados ou cursando educação física, 
com experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
basquetebol no ano corrente. Equipe de 03 (três) árbitros e 02 (dois) mesários. 
Para arbitrar partidas de basquetebol de 40' minutos divididos em 4 períodos de 
10' minutos. 

475,00 4.750,00 

09 1 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de bolão com profissionais 
formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam 
vinculo com a federação paranaense de bolão no ano corrente. Equipe de 07 (sete) 
árbitros. 

1.480,00 1.480,00 

10 2 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de gr com profissionais 
formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam 
vinculo com a federação paranaense de ginástica no ano corrente. Equipe de 
árbitros, sendo 01 (um) coordenador técnico e 12 (doze) árbitros. 

2.700,00 5.400,00 

11 15 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de handebol, categoria adulto 
nível amador, com profissionais formados ou cursando educação física, com 
experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
handebol no ano corrente. Para arbitrar partidas de 60� minutos, divididos em 02 
(dois) período de 30� minutos. Equipe de 03 (três) árbitros, sendo 01 (um) 
coordenador/arbitro, 01 (um) auxiliar e 01 (um) anotador. 

285,00 4.275,00 

12 30 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de futebol suíço categoria 
máster, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência 
ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de futebol no ano 
corrente. Equipe formada por 01 árbitro por campo e com 01 (um) anotador, para 
arbitrar jogos de 60� minutos, dividido em 02 períodos de 30� minutos, com 
intervalo de 10� minutos entre cada período. 

174,00 5.220,00 
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13 150 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de futebol suíço categoria 
adulto nível amador, com profissionais formados ou cursando educação física, 
com experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
futebol no ano corrente. Equipe formada por 01 árbitro por campo e com 01 (um) 
anotador, para arbitrar jogos de 70� minutos, dividido em 02 períodos de 35� 
minutos, com intervalo de 10� minutos entre cada período. 

174,00 26.100,00 

14 4 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem de jiu jitsu, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação paranaense de jiu jitsu no ano corrente. Equipe de 03 (três) árbitros, 
sendo 01 (um) árbitro central e 02 (dois) árbitros de mesa, para arbitrar combates 
de tempo entre 3' e 10' minutos. 

750,00 3.000,00 

15 2 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem de judô, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação paranaense de judô no ano corrente. Equipe de 02 (dois) árbitros. 
Arbitrar combates de 5� minutos. 

235,00 470,00 

16 2 DIARIA 
Prestação de serviço de arbitragem de skate com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação de skate do Paraná no ano corrente. Equipe de 03 (três) árbitros. 

750,00 1.500,00 

17 50 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de voleibol, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação paranaense de voleibol no ano corrente. Equipe de 03 (três) árbitros, 
sendo 01 (um) árbitro principal 01(segundo árbitro) e 01(um) apontador. Jogos 
com no máximo 3 sets e mínimo de 2 sets 

290,00 14.500,00 

18 10 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem de Vôlei de Praia, com profissionais formados 
ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com 
a Federação Paranaense de Voleibol. Equipe de 03 (três) árbitros, sendo 01 (um) 
árbitro principal 01(segundo árbitro) e 01(um) apontador. Jogos com no máximo 3 
sets e mínimo de 2 sets 

450,00 4.500,00 

20 80 JOGO 
Prestação de serviço de gandula para futebol de campo. Equipe de 2 gandulas, 
para atuar em jogos de 80� minutos, dividido em 02 períodos de 40� minutos, com 
intervalo de 10� minutos entre cada período. 

145,00 11.600,00 

22 12 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de handebol, categoria sub 17 , 
com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou 
ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de handebol no ano 
corrente. Para arbitrar partidas de 50' minutos, divididos em 02 (dois) período de 
25' minutos. Equipe de 03 (três) árbitros, sendo 01 (um) coordenador/arbitro, 01 
(um) auxiliar e 01 (um) anotador. 

290,00 3.480,00 

32 12 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de basquetebol, categoria sub 
17  com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou 
ainda que possuam vinculo com a  federação paranaense de basquetebol no ano 
corrente. Equipe de 03 (três) árbitros e 02 (dois) mesários. Para arbitrar partidas de 
basquetebol de 40' minutos divididos em 4 períodos de 10' minutos. 

490,00 5.880,00 

33 10 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino sub 
17, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou 
ainda que possuam vinculo com a federação  paranaense de futebol. Equipe de 04 
árbitros, sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares (bandeirinhas) e 01 anotador. 
Para arbitrar jogos de 80' divididos em 2 períodos de 40', com 10' de intervalo 
entre cada período. 

370,00 3.700,00 

34 10 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino sub 
15, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou 
ainda que possuam vinculo com a federação  paranaense de futebol. Equipe de 04 
árbitros, sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares (bandeirinhas) e 01 anotador. 
Para arbitrar jogos de 70' divididos em 2 períodos de 35, com 10' de intervalo 
entre cada período. 

370,00 3.700,00 

35 20 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino sub 
15, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou 
ainda que possuam vinculo com a federação  paranaense de futebol. Equipe de 04 
árbitros, sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares (bandeirinhas) e 01 anotador. 
Para arbitrar jogos de 40' divididos em 2 períodos de 20, com 5' de intervalo entre 
cada período. 

370,00 7.400,00 

36 20 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino sub 
13 e sub 11, com profissionais formados ou cursando educação física, com 
experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação  paranaense de 
futebol. Equipe de 04 árbitros, sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares 
(bandeirinhas) e 01 anotador. Para arbitrar jogos de 30' divididos em 2 períodos de 
15, com 5' de intervalo entre cada período. 

350,00 7.000,00 

37 12 DIARIA 

Prestação de serviços de arbitragem de futebol 7, com qualificação e experiência, 
para arbitrar jogos de 20 minutos divididos em 02 períodos de 10 minutos cada 
sem intervalo, no período das 8:00 às 18:00 horas. Equipe com 04 (quatro) 
árbitros e 01 (um) anotador por campo onde os mesmos se revezarão na 
arbitragem dos jogos sendo 02 árbitros  e 01 anotador por jogo. No máximo 22 
jogos por campo/dia

350,00 4.200,00 
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39 150 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino 
adulto nível amador, disputados em campos da zona urbana e rural, com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação  paranaense de futebol. Equipe de 04 árbitros, 
sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares (bandeirinhas) e 01 anotador. Para 
arbitrar jogos de 90' divididos em 2 períodos de 45', com 10' de intervalo entre 
cada período. 

560,00 84.000,00 

40 50 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino 
adulto nível amador, disputados em campos da zona urbana e rural, com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação  paranaense de futebol. Equipe de 04 árbitros, 
sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares (bandeirinhas) e 01 anotador. Para 
arbitrar jogos de 90' divididos em 2 períodos de 45', com 10' de intervalo entre 
cada período. 

560,00 28.000,00 

TOTAL GERAL R$ 256.585,00 

��
������������������������"��#'%�#�&��
����
�
����#'����(������������#�&�ANDRÉIA MOLONHA ATIVIDADES DE ESPORTE E 
LAZER � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.067.988/0001-74. 

Item Quant Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

19 16 DIARIA 

Prestação de serviços de arbitragem de futebol de campo, com qualificação e 
experiência, para arbitrar jogos de 20 minutos divididos em 02 períodos de 10 
minutos cada sem intervalo, no período das 8:00 às 18:00 horas. Equipe com 06 
(seis) árbitros por campo onde os mesmo se revezarão na arbitragem dos jogos 
sendo 01 árbitro e 02 assistentes por jogo. 22 jogos 

2.170,00 34.720,00 

23 250 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino adulto nível 
amador, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência 
ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de futebol no ano 
corrente. Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 40' 
minutos, divididos em 02 dois períodos de 20' minutos, com 05' minutos de 
intervalo entre cada período. 

208,00 52.000,00 

24 30 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria feminino adulto nível 
amador, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência 
ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de futebol no ano 
corrente. Equipe com 02 árbitros  01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 40' 
minutos, divididos em 02 dois tempos de 20' minutos corridos, com 05' minutos de 
intervalo entre cada tempo. 

205,00 6.150,00 

25 50 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 17,  com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 40' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 20' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

205,00 10.250,00 

26 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria feminino sub 17, com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 40' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 20' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

205,00 4.100,00 

27 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 15,  com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 30' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 15' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

177,00 3.540,00 

28 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 13, com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 26' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 13' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

177,00 3.540,00 

29 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 11,  com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 26' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 13' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

170,00 3.400,00 
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30 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 9,  com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 24' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 12' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

170,00 3.400,00 

31 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 7,  com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 24' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 12' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

170,00 3.400,00 

38 30 DIARIA 
Prestação de serviço de gandulas para atuar no período das 8:00 às 18:00 horas 
equipe com 02 (dois) por campo. 

145,00 4.350,00 

TOTAL GERAL R$ 128.850,00 

��
������������������������"��#&%�#�&��
����
�
����#'����(������������#�&� )�P. C. LOPES MARCELINO & CIA LTDA � ME.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.486.805/0001-67. 

Item Quant Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

21 200 DIARIA 
Prestação de serviços - arbitragem para as modalidades de basquetebol, handebol, 
futebol, futsal, voleibol e voleibol de praia para a realização dos jogos escolares  
do Paraná - fase municipal e bom de bola 

250,00 50.000,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 07 de Dezembro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 056/2018 � Processo Adm. N º 097/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PORTADORES DO VÍRUS HIV, EM ATENDIMENTO A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SESAN.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público 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. 342/2018, assinada em 08 de Junho de 2018 - L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12.

Item Quant Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 615 KITS 

Cesta básica para portadores do vírus hiv contendo: - 01 pacote de açúcar cristal de 
primeira qualidade, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção - 
embalagem de 5 kg contendo informação nutricional. Validade mínima de 24 
meses a partir da data de entrega,  nome e a marca do produto, data de fabricação e 
validade e número de lote. � doce sucar. - 01 pacote de arroz agulhinha tipo 1 - 
embalagem de 05 kg - classe longo, fino, polido, sem glúten, embalagem de 
polietileno, atóxica, transparente, resistente, com o nome e marca do produto, data 
de fabricação e validade, número de lote e tabela de informação nutricional. 
Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. � norte sul. - 01 pacote 
de biscoito doce tipo maisena, embalagem de 400 g, contendo o nome e a marca 
do produto, data de fabricação e validade, número de lote e tabela de informação 
nutricional. O produto deve ser crocante, sem sabor de ranço e com odor 
característico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. � 
prodasa. - 01 unidade de chá de erva mate, tostado, antioxidante, embalagem de 
250 g, constituído de folhas novas, hastes e talos ligeiramente tostados de erva 
mate, sem coloração artificial, sem mistura com outras ervas, sãs e limpos, 100% 
puro. Não deverá conter substâncias estranhas a sua constituição normal, nem 
elementos vegetais estranhos a espécie. O produto e suas condições deverão estar 
de acordo com a nta 41 e 46 (normas técnicas para chá mate - decreto 12.486 de 
20/10/78). O produto deve estar acondicionado em embalagem primária de 
caixinhas de papelão atóxico, resistente, lacrada, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. � d� mille. - 01 unidade de extrato de tomate, concentrado, preparado com 
frutos maduros, sem pele e sementes, isentos de fermentação, massa mole, 
vermelha, sem conservadores e validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega, lata de 340 g, contendo tabela de informação nutricional, data de 
fabricação e validade, nome e marca do produto e número de lote. Deverá ter 
registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. � bonare. - 01 
pacote de farinha de milho tipo biju, de 1 ª qualidade. Não deverá apresentar 
resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem de 500 g, 
intacta, de polietileno transparente bem vedado, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. � d� mille. - 02 pacotes de farinha de trigo especial, embalagem de 01 kg, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e 
materiais estranhos. A embalagem deverá conter tabela de informação nutricional, 
data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número do lote. - 
vitoriosa. - 03 pacotes de feijão carioca tipo 1, novo, com 90 a 98% de grãos 
inteiros, limpos e secos, embalagem de 01 kg contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, número de lote, nome e marca do 
produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. � joãozinho. - 01 
pacote de fubá de milho desgerminado, extrafino, mimoso, enriquecido com ferro 
e ácido fólico. Embalagem de 01 kg, contendo tabela de informação nutricional, 
data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de lote. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. � nutrinovo. - 07 pacotes de leite 
em pó integral, instantâneo, enriquecido com vitaminas a, d e ferro, não granulado, 
embalagem de 400 g, aluminizada, intacta, bem vedada, contento tabela de 
informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e 
número de lote. � italac. - 02 pacotes de macarrão espaguete nº 08, com ovos, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de odores, sabores e 
materiais estranhos. Embalagem de 500 gr, resistente e termossoldada, contendo 
tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do 
produto e número de lote. � d� mille. - 01 unidade de margarina cremosa, com sal, 
teor lipídico de 80% a 85%. Não deve conter em sua composição gordura do tipo 
trans. Embalagem de 500 g, em pote plástico resistente, com proteção interna pós 
tampa, deverá conter tabela de informação nutricional, data de fabricação e 
validade, nome e marca do produto e número de lote. Validade mínima de 6 meses 
a partir da data de entrega. � coamo família. - 03 unidades de óleo de soja, 
refinado, embalagem de 900 ml, tipo pet, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. � leve. - 01 pacote de sal refinado e iodado, embalagem de 01 kg contendo 
tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do 
produto e número de lote. � garça. - 02 unidades de sardinha em conserva, 
preparada com pescado fresco, limpo, cozido, imersa em óleo comestível. 
Embalagem de 125 g, contendo informação nutricional, data de fabricação e 
validade, nome e marca do produto e número de lote. � palmeira. - 01 kg de carne 
bovina, acém em cubos, congelada, abatida sob inspeção sanitária, sem osso, 
contendo no máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 
3% de aponervose, livre de parasitas e qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter obrigatoriamente registro 
de inspeção sanitária. Embalagem de 01 kg, á vácuo, plástico flexível, atóxica, 
resistente, transparente, contendo o tipo de corte da carne, peso, validade e número 
de registro (sif ou sip ou certificação municipal de arapongas). � frios londrina.
- 01 kg de carne bovina, acém moído, congelada, abatida sob inspeção sanitária, 

268,30 165.004,50 
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sem osso, contendo no máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, 
máximo de 3% de aponervose, livre de parasitas e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter 
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem de 01 kg, á vácuo, 
plástico flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo o tipo de corte da 
carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação municipal de 
arapongas). � frios londrina.
- 01 kg de carne de frango, filé de frango, sem pele, congelado, proveniente de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelado e 
transportado á temperatura de -18°c e 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 deve ultrapassar 
10% do peso bruto. Embalagem de 01 kg, plástica, flexível, atóxica, resistente, 
contendo o tipo de corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip 
ou certidão municipal de arapongas). � granjeiro. - 01 kg de banana nanica, casca 
lisa, sem partes pútridas, tamanho médio, sã, limpa, sem defeitos, suficientemente 
desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade, uniformidade no 
tamanho e na cor. Não será permitido rachaduras, perfurações e cortes. � ceasa. - 
01 kg de batata inglesa lisa, tamanho médio, isenta de partes pútridas, consistência 
firme, sem indício de germinação, sem sujidades e isenta de coloração esverdeada. 
� ceasa. - 01 kg de batata doce, tamanho médio, isenta de partes pútridas, 
consistência firme, sem indício de germinação, sem sujidades. � ceasa. - 01 kg de 
beterraba, tamanho médio. Isenta de danos mecânicos, deformações e podridão. 
Coloração uniforme e consistente. � ceasa. - 01 kg de cenoura, coloração 
uniforme, sem sujidade, grupo nantes, categoria i, classe 14. Não pode apresentar 
resíduos de substâncias nocivas a saúde, acima dos limites de tolerância admitidas 
pela legislação vigente, mau estado de conservação, odor e sabor estranhos ao 
produto. � ceasa. - 01 maço de 400 g de couve manteiga, folhas íntegras, ausência 
de folhas murchas e amareladas e podridão. � ceasa. - 01 kg de laranja pera, sem 
defeitos perfurações na casca, isenta de partes pútridas, suficientemente 
desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade, uniformidade no 
tamanho e na cor. � ceasa. - 01 kg de maçã gala de 1 ª qualidade, com casca sã, 
sem rupturas e pancadas na casca. Apresentando tamanho e cor uniformes, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e madura. Deve ser fresca, 
sem danos físicos ou mecânicos, isenta de partes pútridas. � ceasa. - 01 bandeja 
com 30 unidades de ovo de galinha grande, classe a, sem rachaduras, sem manchas 
escura, validade de 20 dias a partir da data de entrega. � granja feliz. - 01 kg de 
tomate rasteiro ou saladete, formato alongado, sem partes pútridas, fresco, sem 
danos físicos ou mecânicos, consistência firme. � ceasa.

02 205 KITS 

Cesta básica para portadores do vírus hiv contendo: - 01 pacote de açúcar cristal de 
primeira qualidade, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção - 
embalagem de 5 kg contendo informação nutricional. Validade mínima de 24 
meses a partir da data de entrega, nome e a marca do produto, data de fabricação e 
validade e número de lote. � doce sucar. - 01 pacote de arroz agulhinha tipo 1 - 
embalagem de 05 kg - classe longo, fino, polido, sem glúten, embalagem de 
polietileno, atóxica, transparente, resistente, com o nome e marca do produto, data 
de fabricação e validade, número de lote e tabela de informação nutricional. 
Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. � norte sul. - 01 pacote 
de biscoito doce tipo maisena, embalagem de 400 g, contendo o nome e a marca 
do produto, data de fabricação e validade, número de lote e tabela de informação 
nutricional. O produto deve ser crocante, sem sabor de ranço e com odor 
característico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. � 
prodasa. - 01 unidade de chá de erva mate, tostado, antioxidante, embalagem de 
250 g, constituído de folhas novas, hastes e talos ligeiramente tostados de erva 
mate, sem coloração artificial, sem mistura com outras ervas, sãs e limpos, 100% 
puro. Não deverá conter substâncias estranhas a sua constituição normal, nem 
elementos vegetais estranhos a espécie. O produto e suas condições deverão estar 
de acordo com a nta 41 e 46 (normas técnicas para chá mate - decreto 12.486 de 
20/10/78). O produto deve estar acondicionado em embalagem primária de 
caixinhas de papelão atóxico, resistente, lacrada, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. � d� mille. - 01 unidade de extrato de tomate, concentrado, preparado com 
frutos maduros, sem pele e sementes, isentos de fermentação, massa mole, 
vermelha, sem conservadores e validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega, lata de 340 g, contendo tabela de informação nutricional, data de 
fabricação e validade, nome e marca do produto e número de lote. Deverá ter 
registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. � bonare.- 01 
pacote de farinha de milho tipo biju, de 1 ª qualidade. Não deverá apresentar 
resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem de 500 g, 
intacta, de polietileno transparente bem vedado, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. � d� mille. - 02 pacotes de farinha de trigo especial, embalagem de 01 kg, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e 
materiais estranhos. A embalagem deverá conter tabela de informação nutricional, 
data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número do lote. - 
vitoriosa. - 03 pacotes de feijão carioca tipo 1, novo, com 90 a 98% de grãos 
inteiros, limpos e secos, embalagem de 01 kg contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, número de lote, nome e marca do 
produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. � joãozinhoa. - 
01 pacote de fubá de milho desgerminado, extrafino, mimoso, enriquecido com 
ferro e ácido fólico. Embalagem de 01 kg, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. � nutrinovo. - 07 
pacotes de leite em pó integral, instantâneo, enriquecido com vitaminas a, d e 
ferro, não granulado, embalagem de 400 g, aluminizada, intacta, bem vedada, 
contento tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e 
marca do produto e número de lote. � italac. - 02 pacotes de macarrão espaguete 
nº 08, com ovos, enriquecido com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de 

268,30 55.001,50 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2293     PÁG:09SEGUNDA-FEIRA 10/12/2018



odores, sabores e materiais estranhos. Embalagem de 500 gr, resistente e 
termossoldada, contendo tabela de informação nutricional, data de fabricação e 
validade, nome e marca do produto e número de lote. � d� mille. - 01 unidade de 
margarina cremosa, com sal, teor lipídico de 80% a 85%. Não deve conter em sua 
composição gordura do tipo trans. Embalagem de 500 g, em pote plástico 
resistente, com proteção interna pós tampa, deverá conter tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. � coamo família. - 
03 unidades de óleo de soja, refinado, embalagem de 900 ml, tipo pet, contendo 
tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do 
produto e número de lote. � leve. - 01 pacote de sal refinado e iodado, embalagem 
de 01 kg contendo tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, 
nome e marca do produto e número de lote. � garça. - 02 unidades de sardinha em 
conserva, preparada com pescado fresco, limpo, cozido, imersa em óleo 
comestível. Embalagem de 125 g, contendo informação nutricional, data de 
fabricação e validade, nome e marca do produto e número de lote. � palmeira. -
01 kg de carne bovina, acém em cubos, congelada, abatida sob inspeção sanitária, 
sem osso, contendo no máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, 
máximo de 3% de aponervose, livre de parasitas e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter 
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem de 01 kg, á vácuo, 
plástico flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo o tipo de corte da 
carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação municipal de 
arapongas). � frios londrina. - 01 kg de carne bovina, acém moído, congelada, 
abatida sob inspeção sanitária, sem osso, contendo no máximo 6% de gordura, 
isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 3% de aponervose, livre de parasitas e 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. 
Embalagem de 01 kg, á vácuo, plástico flexível, atóxica, resistente, transparente, 
contendo o tipo de corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip 
ou certificação municipal de arapongas). � frios londrina. - 01 kg de carne de 
frango, filé de frango, sem pele, congelado, proveniente de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelado e transportado á 
temperatura de -18°c e 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 deve ultrapassar 10% do peso 
bruto. Embalagem de 01 kg, plástica, flexível, atóxica, resistente, contendo o tipo 
de corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certidão 
municipal de arapongas). � granjeiro. - 01 kg de banana nanica, casca lisa, sem 
partes pútridas, tamanho médio, sã, limpa, sem defeitos, suficientemente 
desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade, uniformidade no 
tamanho e na cor. Não será permitido rachaduras, perfurações e cortes. � ceasa. - 
01 kg de batata inglesa lisa, tamanho médio, isenta de partes pútridas, consistência 
firme, sem indício de germinação, sem sujidades e isenta de coloração esverdeada. 
� ceasa. - 01 kg de batata doce, tamanho médio, isenta de partes pútridas, 
consistência firme, sem indício de germinação, sem sujidades. � ceasa. - 01 kg de 
beterraba, tamanho médio. Isenta de danos mecânicos, deformações e podridão. 
Coloração uniforme e consistente. � ceasa.- 01 kg de cenoura, coloração uniforme, 
sem sujidade, grupo nantes, categoria i, classe 14. Não pode apresentar resíduos de 
substâncias nocivas a saúde, acima dos limites de tolerância admitidas pela 
legislação vigente, mau estado de conservação, odor e sabor estranhos ao produto. 
� ceasa. - 01 maço de 400 g de couve manteiga, folhas íntegras, ausência de folhas 
murchas e amareladas e podridão. � ceasa. - 01 kg de laranja pera, sem defeitos 
perfurações na casca, isenta de partes pútridas, suficientemente desenvolvida, com 
aspecto, aroma e sabor típicos da variedade, uniformidade no tamanho e na cor. � 
ceasa. - 01 kg de maçã gala de 1 ª qualidade, com casca sã, sem rupturas e 
pancadas na casca. Apresentando tamanho e cor uniformes, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem desenvolvida e madura. Deve ser fresca, sem danos 
físicos ou mecânicos, isenta de partes pútridas. � ceasa. - 01 bandeja com 30 
unidades de ovo de galinha grande, classe a, sem rachaduras, sem manchas escura, 
validade de 20 dias a partir da data de entrega. � granja feliz. - 01 kg de tomate 
rasteiro ou saladete, formato alongado, sem partes pútridas, fresco, sem danos 
físicos ou mecânicos, consistência firme. � ceasa.

TOTAL GERAL R$ 220.006,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 08 de Dezembro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Licitação � Processo Administrativo nº 242/18 � Inex. nº 021/18 

Processo Administrativo nº. 242/2018 � Inexigibilidade nº. 021/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 007/2018 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 402/18 de 01 de outubro de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 007/2018:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

A P VEIGA CLÍNICA MÉDICA LTDA 29.092.078/0001-65 
RUA FALCÃO, 1714, CONJUNTO PADRE BERNARDO 

MERCKEL, ARAPONGAS - PR. 
HABILITADO 

BRAZUTTI E BRAZUTTI LTDA 22.934.250/0001-31 
RUA FALCÃO, 205, CASA 01, CENTRO, ARAPONGAS 

� PR. 
HABILITADO 

FIGUEIREDO E MARINS LTDA 29.995.911/0001-88 
RUA CARACAS, 1001, APT 1201, SANTA ROSA, 

LONDRINA � PR. 
HABILITADO 

GIOVANNA BASSO DURAES � CLÍNICA DE 
SERVIÇOS MÉDICOS 

30.912.867/0001-84 
RUA OROZIMBO CAMILO DE ALMEIDA, 109, CASA 

23, RECANTO DO PITANGA, LONDRINA � PR. 
HABILITADO 

ITIMURA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20.863.417/0001-95 
RUA ANITA GARIBALDI, 145, APT 602, JARDIM 

AGARI, LONDRINA � PR. 
HABILITADO 

MURILO ANGEL JORDÃO DE SA 27.283.192/0001-47 
RUA MARGARIDA, 743, SALA 01, SOL NASCENTE, 

NAVIRAI � MS. 
HABILITADO 

N. HILLEBRAND FRANZON 30.994.779/0001-79 
RUA SENADOR SOUZA NAVES, 2831, APT 2002, 

JARDIM LONDRILAR, LONDRINA � PR. 
HABILITADO 

SAITO SERVIÇOS MÉDICOS � EIRELI  20.013.104/0001-48
RUA BOTUCATU, 90, JARDIM CHAMPAGNAT, 

LONDRINA � PR. 
HABILITADO 

      Arapongas, 07 de dezembro de 2018.  

Cristiane Franco 
Presidente
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Licitação � Processo Administrativo nº 243/18 � Inex. nº 022/18 

Processo Administrativo nº. 243/2018 � Inexigibilidade nº. 022/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 008/2018 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 402/18 de 01 de outubro de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 008/2018:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

F. ZANATTA & CIA LTDA 24.974.112/0001-01 
RUA CANARIO, 250, APT 1904, PARQUE VENEZA, 

ARAPONGAS � PR. 
HABILITADO 

GODOY � SERVIÇOS MÉDICOS � EIRELI 20.305.169/0001-67 
RUA MUTUM-DO-NORTE, 362, JARDIM PAULISTA II, 

ARAPONGAS � PR 
HABILITADO 

MURILO ANGEL JORDÃO DE SA 27.283.192/0001-47 
RUA MARGARIDA, 743, SALA 01, SOL NASCENTE, 

NAVIRAI � MS 
HABILITADO 

PONTELLO &VASCONSELLOS CLÍNICA 
MÉDICA LTDA 

19.834.502/0001-46 
RUA ESPIRITO SANTO, 1265, APT 81, CENTRO, 

LONDRINA � PR 
HABILITADO 

      Arapongas, 07 de dezembro de 2018.  

   
Cristiane Franco 

Presidente
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Licitação � Processo Administrativo nº 249/18 � Inex. nº 024/18 

Processo Administrativo nº. 249/2018 � Inexigibilidade nº. 024/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 009/2018 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 402/18 de 01 de outubro de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 009/2018:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

F. ZANATTA & CIA LTDA 24.974.112/0001-01 
RUA CANÁRIO, 250, APT 1904, PARQUE VENEZA, 

ARAPONGAS - PR. 
HABILITADO 

      Arapongas, 07 de dezembro de 2018.  

   
Cristiane Franco 

Presidente
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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