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DECRETO Nº. 040/18, DE 01 DE FEVEREIRO DE
2018

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 fevereiro de 2018, PAULO
SÉRGIO ARGATI, matrícula nº 1197464/1, para exercer
em comissão, o cargo de Diretor de Segurança Pública e
Trânsito – 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),
ficando exonerado da nomeação procedida pelo Decreto
nº 845/17 de 11/10/17.

Arapongas, 01 de fevereiro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 041/18, DE 01 DE FEVEREIRO DE
2018

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 fevereiro de 2018, CÉSAR
VINICIUS KOGUT, para exercer em comissão, o cargo
de Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito
– subsídio, 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).

Arapongas, 01 de fevereiro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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Licitação � Processo Administrativo nº 211/17 � Inex. nº 022/17 

Processo Administrativo nº. 211/2017 � Inexigibilidade nº. 022/2017 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 010/2017 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 441/17 de 03 de outubro de 2017, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 010/2017:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

B. MATARAZZO � CLINICA DE SERVIÇOS 
MEDICOS 

29.386.731/0001-07 RUA TUPI, 488, APT 401, CENTRO, LONDRINA � PR. HABILITADO 

CLINICA MEDICA MARQUES FALEIROS 
EIRELI - ME 

29.308.489/0001-45 
AVENIDA CERRO AZUL, 2649, COND VILAGIO 

BOURBON, JARDIM NOVO HORIZONTE, MARINGA � 
PR. 

HABILITADO 

J. C. A. SANTOS JUNIOR & CIA LTDA - ME 20.419.734/0001-17 RUA ARACARI, 43, VILA NOVA, ARAPONGAS � PR. HABILITADO 

MAX DE ANDRADE ALVES - ME 21.816.144/0001-90 
PC GERALDO CHACARA, 29 A, TERREOPRACA, 

CENTRO, IBIRAPUA � BA. 
HABILITADO 

PRONTOMED � SERVIÇOS MEDICOS S/S 
LTDA - EPP 

09.095.471/0001-03 
RUA JOSE FRANCISCO FERREIRA, 8, JARDIM VALE 

DO SOL, APUCARANA � PR. 
HABILITADO 

      Arapongas, 31 de janeiro de 2018.

Cristiane Franco 
Presidente 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2080     PÁG:02QUINTA-FEIRA 01/02/2018



Licitação � Processo Administrativo nº 216/17 � Inex. nº 024/17 

Processo Administrativo nº. 216/2017 � Inexigibilidade nº. 024/2017
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 012/2017 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 441/17 de 03 de outubro de 2017, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 012/2017:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

ANA PAULA B. FERDINANDES CLINICA 
MEDICA EIRELI 

25.004.971/0001-30 RUA ROLINHAS, 74, CENTRO, ARAPONGAS � PR. HABILITADO 

CLINICA MEDICA MARQUES FALEIROS 
EIRELI - ME 

29.308.489/0001-45 
AVENIDA CERRO AZUL, 2649, COND VILAGIO 

BOURBON, JARDIM NOVO HORIZONTE, MARINGA � 
PR. 

HABILITADO 

F. R. PADILHA EIRELI 29.502.315/0001-19 
RUA MATO GROSSO, 654, APT 902, CENTRO, 

LONDRINA  � PR. 
HABILITADO 

FRAGANO & OLIVEIRA S/S LTDA - ME 27.420.508/0001-03
RUA SENADOR SOUZA NAVES, 1293, CENTRO, 

LONDRINA � PR. 
HABILITADO 

J S BARROS CLINICA MEDICA LTDA - ME 25.091.045/0001-40 RUA TIETE, 585, APT 202, ZONA 07, MARINGA � PR. HABILITADO 

MAX DE ANDRADE ALVES - ME 21.816.144/0001-90 
PC GERALDO CHACARA, 29 A, TERREOPRACA, 

CENTRO, IBIRAPUA � BA. 
HABILITADO 

PRONTOMED � SERVIÇOS MEDICOS S/S 
LTDA - EPP 

09.095.471/0001-03 
RUA JOSE FRANCISCO FERREIRA, 8, JARDIM VALE 

DO SOL, APUCARANA � PR. 
HABILITADO 

      Arapongas, 31 de janeiro de 2018.  

Cristiane Franco 
Presidente
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Licitação � Processo Administrativo nº 225/17 � Inex. nº 026/17 

Processo Administrativo nº. 225/2017 � Inexigibilidade nº. 026/2017 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 014/2017 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 441/17 de 03 de outubro de 2017, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 014/2017:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

AMELIA SHOKO YAEDU & CIA LTDA - EPP 73.809.055/0001-10 
ROD PR 218, KM 01, SALA L, SEDE, ARAPONGAS � 

PR. 
HABILITADO 

      Arapongas, 31 de janeiro de 2018.

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 018/2017 � Processo Adm. N º 041/2017. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, hortifrutigranjeiros; cestas básicas para atender as 
famílias em situação de vulnerabilidade social e; matéria prima para fabricação de bebida de derivado de soja, em atendimento a Secretaria Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional � SESAN e Secretaria Municipal de Assistência Social � SEMAS. 
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. 350/2017, assinada em 16 de Maio de 2017 A G ROSSATO � DISTRIBUIDORA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 22.499.940/0001-00. 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO R$VALOR TOTAL R$

27 250 KG 
Amendoim descascado subgrupo selecionado classe médio tipo 
1 contendo informação nutricional. Embalagem 500 gr.

D�Mille 3,90 975,00 

34 1.200 PCT 
Bolacha de leite vitaminado, sem recheio. Embalagem dupla 
proteção - no mínimo 120 kcal/30gr. Contendo informação 
nutricional na embalagem. Pct de 400 gr.

Racine 2,40 2.880,00 

45 40 PCT 

Chocolate granulado aromatizado artificialmente: açúcar, cacau 
em pó, amido de milho, estabilizante leticina de soja e mono e 
diclicerídeos de ácidos graxos, gordura vegetalhidrogenada, sal 
antiumectante talco, conservante sorbato de potássio e 
aromatizante. Não contendo glúten. Contendo informação 
nutricional. Pacote de 1kg.

Dona jura 7,90 316,00 

46 300 PCT 
Coco ralado, desidratado e parcialmente desengordurado, não 
acrescido de açúcar. Pct 100gr.

D�Mille 2,15 645,00 

58 420 UND 
Fermento em pó químico (composição: amido de milho ou 
fécula de mandioca, fosfato monocalcico, bicarbonato de sódio 
e carbonato de cálcio). Embalagem com 250 gr. 

D�Mille 1,39 583,80 

59 100 CX 

Flocos de milho com açúcar, milho, açúcar, malte, sal, ácido 
ascórbico (vit. C), niacinamida (niacina), ferro reduzido (ferro), 
óxido de zinco (zinco), cloridrato de piridoxina (vit. B6), 
riboflavina (vit. B2), mononitrato de tiamina (vit. B1), 
palmitato de retinol (vit. A), ácido fólico e colabamina 
(vitamina b12). Embalagem com 300g

D�Mille 5,70 570,00 

68 800 KG 
Macarrão espaguete semolado com ovos, enriquecido com ferro 
e ácido fólico. Contendo informação nutricional na embalagem. 
No mínimo 268 kcal/80g. Pct 500g.

D�Mille 1,37 1.096,00 

69 800 PCT 
Macarrão parafuso semolado com ovos, enriquecido com ferro 
e ácido fólico, contendo informação nutricional na embalagem. 
360kcal. Pct 500g.

D�Mille 1,34 1.072,00 

73 10 UND 
Molho de soja (shoyo), contendo informações nutricional, 
embalagem 500 ml. 

Dusul 3,40 34,00 

163 150 KG 
Amido de milho 1ª qualidade. Contendo informação nutricional 
na embalagem. No mínimo 78 kcal/20 gr, cho (carboidrato) 17 
gr. Pct 1 kg.

D�Mille 2,27 340,50 

TOTAL GERAL R$8.512,30 

Ata de Registro de preços n. 351/2017, assinada em 16 de Maio de 2017 ATACADO J. BONIFÁCIO EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 24.582.776/0001-25.  

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL R$ 

25 1.100 PCT 
Achocolatado em pó, enriquecido com ferro. Contendo 
informação nutricional na embalagem. No mínimo 74 kcal/ 20 
gr, ferro 2,1. Pct 01 kg

Nutringá  5,20 5.720,00 

28 450 UND 
Amido de milho 1ª qualidade. Contendo informação nutricional 
na embalagem. No mínimo 68 kcal/20 gr, cho 17 g. Pct 500 gr

Nutringá  1,30 585,00 
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41 450 PCT 
Canjica branca, pura, despeliculada, tipo 1, contendo 
informação nutricional na embalagem, no mínimo 170 
kcal/50g. Pct de 500 gr.

Nutringá  1,26 567,00 

47 150 PCT 
Colorau colorífico, fubá urucum e óleo de soja - pcte de 500 gr. 
Contendo informação nutricional na embalagem. No mínimo 
380 kcal/100g.

Nutringá  1,40 210,00 

61 200 PCT 
Gelatina com corante natural, composto de: açúcar, gelatina 
comestível, sal refinado, aciduante, ácido cítrico, corante 
natural, sabor limão. Pct 1kg

Nutringá  7,50 1.500,00 

62 200 PCT 
Gelatina com corante natural, composto de: açúcar, gelatina 
comestível, sal refinado, aciduante, ácido cítrico, corante 
natural, sabor abacaxi. Pct 1kg

Nutringá  7,50 1.500,00 

63 200 PCT 
Gelatina com corante natural, composto de: açúcar, gelatina 
comestível, sal refinado, aciduante, ácido cítrico, corante 
natural, sabor morango. Pct 1kg

Nutringá  7,50 1.500,00 

64 200 PCT 
Gelatina com corante natural, composto de: açúcar, gelatina 
comestível, sal refinado, aciduante, ácido cítrico, corante 
natural, sabor uva. Pct 1kg

Nutringá  7,50 1.500,00 

78 260 PCT 

Pó para preparo de pudim de chocolate branco com morango, 
aroma natural de chocolate branco, morango, corante natural 
carmim. Contendo informação nutricional na embalagem -
421,23 kcal/ 100 gr. Pct 1 kg.

Nutringá  6,69 1.739,40 

79 400 PCT 
Pó para refresco sabor abacaxi c/ corante natural. Embalagem 
de 1 kg. No mínimo 79,28/200 ml. Contendo informação 
nutricional na embalagem. Embalagem de 1 kg.

Nutringá  4,50 1.800,00 

80 300 PCT 
Po para refresco sabor laranja c/ corante natural. Embalagem de 
1 kg - no mínimo 79,28/200 ml. Contendo informação 
nutricional na embalagem. Embalagem de 1 kg.

Nutringá  4,50 1.350,00 

81 300 PCT 
Po para refresco sabor uva c/ corante natural. Embalagem de 1 
kg - no mínimo 79,28/200 ml. Contendo informação nutricional 
na embalagem.

Nutringá  4,50 1.350,00 

83 2.500 UND 
Refrigerante de guaraná gaseificado, com aroma natural de 
guaraná. Não alcoólico. No mínimo 80 kcal/200 ml. Garrafa pet 
de 2 litros

Befricol 2,10 5.250,00 

169 200 PCT Chocolate em pó - achocolatado - pacote 400 g Nutringá  2,20 440,00

TOTAL GERAL  R$25.011,40 

Ata de Registro de preços n. 352/2017, assinada em 16 de Maio de 2017 CAROL COMERCIAL � EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 10.867.300/0001-26. 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL R$ 

48 300 PCT Cravo, pct. 07 gr. Contendo informação nutricional na embalagem. Catemar  0,85 255,00 

65 230 UND 
Goiabada barra contendo a polpa de fruta. Contendo informação 
nutricional. Embalagem 350gr. 

Axavante 1,63 374,90 

82 300 PCT Queijo ralado parmesão. Embalagem 50 gr. Selete 1,51 453,00 

142 50 CX 
Cocada branca: ingredientes: coco, leite condensado e açúcar 
refinado queimado. Caixa com 50 unidades.

Baronesa 17,80 890,00 

145 50 CX Doce de batata doce � caixa com 50 unidades. Clamel 17,85 892,50 

175 100 CX 
Fermento biológico fresco - (saccaharomyces cerevisiae) - para 
panificação. Refrigerado entre 2°c a 7 °c - (na entrega). Pacote de 
500 gr. Contendo data de validade - caixa com 50 pacotes. 

Itaiquara 250,00 25.000,00 

183 100 PCT 
Orégano - 1 ª qualidade. Contendo informação nutricional na 
embalagem. Embalagem de 200 gr.

Catemar 6,50 650,00 

TOTAL GERAL R$28.515,40 

Ata de Registro de preços n. 353/2017, assinada em 16 de Maio de 2017 COPROLEI � COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LEITE DE SOJA LTDA � 
ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 74.150.665/0001-18. 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO R$
VALOR TOTAL 

R$ 

03 9.000 KG 
Soja selecionada, grãos graúdos, hilo claro, própria para 
a produção do leite de soja e consumo humano.

Agropecuária Tibagi 2,49 22.410,00 

04 120 LT Anti espumante liquido para leite de soja. Real 22,95 2.754,00 

17 50 KG Bicarbonato de sódio. Bicarbon 7,00 350,00 

23 6 RL 
Fita teflon com 15 metros de comprimento x 19 mm de 
largura x 0,13 mm de espessura.

Albermaq 95,00 570,00 

195 8 PAR 
Luva térmica de grafatex de aramida com forro em 
algodão para 250° c 30 cm. 

Grafatex 24,30 194,40 

TOTAL GERAL R$26.278,40 

Ata de Registro de preços n. 354/2017, assinada em 16 de Maio de 2017 INVICTA ALIMENTOS EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 10.771.770/0001-91. 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL R$
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20 2 CX 
Fibras de limpeza pesada sintética lt, medindo 
100x260mm, cor verde. Cx 100 unidades

Bettanin  130,00 260,00 

29 2.600 PCT 

Arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, 
polido, sem glúten, contendo no mínimo 90 % 
de grãos inteiros com no máximo 14% de 
umidade, pacote de 05 kg contendo 
informação nutricional na embalagem.

Nutrimais 10,10 26.260,00 

32 300 PCT 
Batata palha frita e centrifugada. Contendo 
informação nutricional na embalagem. No 
mínimo 144 kcal/25gr. Pct 500 gr.

Sabor da batata 5,20 1.560,00 

33 800 PCT 

Bolacha de água e sal cream cracker - pct de 
400gr, fortificada com ferro e ácido fólico, 
com   glúten, 0% de gordura trans. e 
embalagem dupla. Cont. No mínimo 123 
kcal/30 gr. Contendo informação nutricional 
na embalagem.

Racine 2,40 1.920,00 

37 40 CX 

Caldo de carne unidade de 114g c/ 12 cubos. 
Composição: sal, amido, açúcar, 
maltodextrina, carne e gordura de carne 
gordura vegetal, cebola, alho, pimenta-do-
reino preta, salsa, cúrcuma, aipo marrom, 
louro, realçadores de sabor glutamato 
monossódico e inosinato dissódico e 
aromatizantes, contém glúten. Caixa com 12 
unidades

Apti 1,55 62,00 

38 40 CX 

Caldo de frango unidade de 114g c/ 12 cubos. 
Composição: sal, amido, açúcar, 
maltodextrina, carne e gordura de galinha, 
gordura vegetal, cebola, alho, pimenta-do-
reino preta, salsa, cúrcuma, aipo marrom, 
louro, realçadores de sabor glutamato 
monossódico e inosinato dissódico e 
aromatizantes, contém glúten. Caixa com 12 
und.

Apti 1,55 62,00 

50 175 PCT 
Erva doce, pct 10 g. Contendo informação 
nutricional na embalagem.

Catemar 0,59 103,25 

51 850 UND 

Ervilha em conserva, reidratada em conserva, 
peso liquido 300 gr e peso drenado 200 gr. 
Contendo informação nutricional na 
embalagem. No mínimo 133 kcal/130g

Goiás verde 1,30 1.105,00 

53 950 UND 

Extrato de tomate tradicional.  Embalagem 
com peso líquido 840 gr. Contendo 
informação nutricional na embalagem. No 
mínimo 09 kcal/15g

Quero 5,04 4.788,00 

54 160 KG 

Farinha de mandioca torrada, grupo: seca, 
subgrupo: fina beneficiada, classe: amarela 
tipo 1. Contendo informação nutricional na 
embalagem. No mínimo 185 kcal/50g. Pct 1 
kg.

Monsil 3,35 536,00 

55 25 PCT Farinha de milho temperada Yka 2,75 68,75 

60 470 KG 

Fubá de milho desgerminado, extrafino, 
mimoso, enriquecido com ferro e ácido fólico. 
Contendo informação nutricional na 
embalagem. No mínimo 180 kcal/50g. Pct 01 
kg.

Nutrinovo 1,20 564,00 

66 300 UND 
Groselha (xarope artificial sabor groselha), 1ª 
qualidade, contendo informação nutricional na 
embalagem. Garrafa pet 900 ml.

Celli 4,20 1.260,00 

70 300 UND 

Massa para lasanha - grano duro, pré-cozida 
(direto ao forno). Contendo informação 
nutricional na embalagem. 200 gr. No mínimo 
190 kcal/50g.

Renata 2,10 630,00 

72 1.000 LATA 
Milho verde em conserva, peso líquido 300 gr 
e peso drenado 200 gr. Contendo informação 
nutricional na embalagem. 142 kcal/130gr.

Goiás verde 1,35 1.350,00 

76 2.240 UND 

Óleo de soja refinado, sem colesterol, 0% 
gordura trans., sem conservantes, livre de 
parasitas e detritos. Embalado em garrafa pet 
de 900 ml. Contendo informação nutricional 
na embalagem.

Coamo 2,96 6.630,40 

77 600 PCT 
Orégano - pct mínimo de 0,5 gr. Contendo 
informação nutricional na embalagem. 

Catemar 0,59 354,00 

86 1.450 UND 

Sardinha em óleo comestível e sal, contendo 
ômega 3,0% de gordura trans., contendo 
informação nutricional na embalagem, no 
mínimo 112kcal/60g. Peso líquido 125g e peso 
drenado 83g

Palmeira 1,95 2.827,50 

89 40 LT Vinho tinto suave Pinheirense 8,00 320,00 

140 200 PCT 

Bombom bola recheado com creme de 
castanha de caju, camada
Crocante de waffer e cobertura com chocolate 
ao leite, ingredientes: açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, massa de cacau, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, soro de 
leite em pó, amendoim, gordura vegetal, 
farinha de soja, castanha de caju, manteiga de 
cacau, leite em pó integral, gordura de 
manteiga desidratada, leite em pó desnatado, 
sal, óleo vegetal, cacau, extrato de malte, 
emulsificantes: lecitina de soja, fermento 

Lacta 27,85 5.570,00 
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químico bicarbonato de sódio e aromatizante. 
Contém glúten. Pacote c/ 1 kg.

151 10 UND Adoçante dietético líquido 0,007 kcal 200ml Magro 3,84 38,40 

153 10 PCT 

Biscoito integral doce  enriquecida com ferro e 
ácido fólico farinha integral açúcar, gordura 
vegetal ,leite em pó integral, farinha de 
cevada, farinha de centeio integral, sal , amido, 
fermento químicos bicarbonato de amônio, 
bicarbode sódio, aromatizante , emulsificante 
lecitina de soja, acidulante ácido cítrico, 
antioxidante tbhk.

Águia 4,00 40,00 

154 10 UND 
Gelatina zero açúcar 7 kcal por poção-baixo 
teor de sódio 10g sabor: morango

Lowçucar 1,92 19,20 

155 10 UND 
Gelatina zero açúcar 7 kcal por poção-baixo 
teor de sódio 10g sabor: abacaxi

Lowçucar 1,92 19,20 

156 10 UND 
Gelatina zero açúcar 7 kcal por poção-baixo 
teor de sódio 10g sabor: uva

Lowçucar 1,92 19,20 

190 50 EMB 
Mistura para o preparo de pão de queijo �
contendo informação nutricional.

Amafil 6,60 330,00 

198 20 CX 

Luvas de látex para procedimentos (hospitalar) 
- não estéril, levemente pulverizada com pó 
bio -absorvível, registrada na ANVISA. Caixa 
com 100 unidades. Tamanho g.

Volk 15,30 306,00 

199 30 PCT 
Toucas descartáveis resistentes registrada na 
ANVISA. Pacote com 100 unidades  de cor 
branca.

Nobre 6,60 198,00 

200 9.000 UND 

Cesta básica contendo:

- Farinha de trigo especial pacote de 01 kg 
contendo informação nutricional, enriquecida 
com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de 
odores, sabores e materiais estranhos. 

-Farinha de milho - tipo bijú, de 1ª qualidade, 
embalada em saco plástico resistente, contendo 
500g. No seu rótulo deve conter informação 
nutricional, sobre o
Glúten, prazo de validade visível e lote.

-Biscoito salgado tipo cream cracker biscoito 
salgado tipo cream cracker validade mínima de 
12 meses a partir da data de entrega. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Embalagem de 400g.

-Fubá de milho desgerminado, extrafino, 
mimoso enriquecido com ferro e ácido fólico 
pacote 01 kg. Validade mínima de 06 meses a 
partir da data de entrega. Na embalagem 
deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, número 
de lote e tabela de informações nutricionais.

-Macarrão do tipo espaguete n. º08, grano 
duro; elaborado a partir da sêmola de trigo 
durim, enriquecida com ferro e ácido fólico, 
cor característica, livre de
Odores, sabores e materiais estranho. 
Embalagem resistente e termossoldado. 
Embalagem de 500g, de boa qualidade. 
Validade mínima de 11 meses a partir da 
Data da entrega 

-Açúcar cristal de 1ª, contendo no mínimo 
99,3% de carboidrato por porção - pacote de 5 
kg contendo informação nutricional. Data 
mínima de validade de 24
Meses a partir da data da entrega. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações 
nutricionais.

-Sal marinho - moído e iodado embalagem de 
01 kg. Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
Tabela de informações nutricionais.

-Feijão carioca novo, tipo 1, com 90 a 98% de 
grãos inteiros, limpos e secos, contendo 
informação nutricional, embalagem de 1 kg. 
Na embalagem deverá
Constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote 
e tabela de informações nutricionais. Validade 
mínima de 6 meses a
Partir da data de entrega.

Invicta alimentos 35,35 318.150,00 
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-Arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, 
polido, sem glúten, com laudo de classificação 
constando umidade máxima de 14% e 
quebrados até 9,5%. Embalagem de 
polietileno, atóxico, transparente, resistente, 
pacote de 5 kg e validade mínima de 12 meses 
a partir da data de entrega. Na embalagem 
deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, número 
de lote e tabela de informações nutricionais.

-Extrato de tomate - lata 340 grs. 

-Óleo de soja refinado 900 ml - 120 
kcal/100ml, contendo
Informação nutricional.

201 3.000 UND 

Cesta básica contendo:

- Farinha de trigo especial pacote de 01 kg 
contendo informação nutricional, enriquecida 
com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de 
odores, sabores e materiais estranhos. 

-Farinha de milho - tipo bijú, de 1ª qualidade, 
embalada em saco plástico resistente, contendo 
500g. No seu rótulo deve conter informação 
nutricional, sobre o
Glúten, prazo de validade visível e lote.

-Biscoito salgado tipo cream cracker biscoito 
salgado tipo cream cracker validade mínima de 
12 meses a partir da data de entrega. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Embalagem de 400g.

-Fubá de milho desgerminado, extrafino, 
mimoso enriquecido com ferro e ácido fólico 
pacote 01 kg. Validade mínima de 06 meses a 
partir da data de entrega. Na embalagem 
deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, número 
de lote e tabela de informações nutricionais. 

-Macarrão do tipo espaguete n.º08, grano duro; 
elaborado a partir da sêmola de trigo durim, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, cor 
característica, livre de
Odores, sabores e materiais estranho. 
Embalagem resistente e termossoldado. 
Embalagem de 500g, de boa qualidade. 
Validade mínima de 11 meses a partir da
Data da entrega 

-Açúcar cristal de 1ª, contendo no mínimo 
99,3% de carboidrato por porção - pacote de 5 
kg contendo informação nutricional. Data 
mínima de validade de 24
Meses a partir da data da entrega. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações 
nutricionais.

-Sal marinho - moído e iodado embalagem de 
01 kg . Na embalagem deverá constar o nome 
e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e
Tabela de informações nutricionais.

-Feijão carioca novo, tipo 1, com 90 a 98% de 
grãos inteiros, limpos e secos, contendo 
informação nutricional, embalagem de 1 kg. 
Na embalagem deverá
Constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote 
e tabela de informações nutricionais. Validade 
mínima de 6 meses a
Partir da data de entrega.

-Arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, 
polido, sem glúten, com laudo de classificação 
constando umidade máxima de 14% e 
quebrados até 9,5%. Embalagem de 
polietileno, atóxico, transparente, resistente, 
pacote de 5 kg e validade mínima de 12 meses 
a partir da data de entrega. Na embalagem 
deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, número 
de lote e tabela de informações nutricionais.

Invicta alimentos 35,35 106.050,00 
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-Extrato de tomate - lata 340 grs 

-Óleo de soja refinado 900 ml - 120 
kcal/100ml, contendo
Informação nutricional.

TOTAL GERAL R$481.400,90 

Ata de Registro de preços n. 355/2017, assinada em 16 de Maio de 2017  L. A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 22.203.443/0001-12. 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL R$ 

02 1.950 PCT 

Açúcar refinado branco especial livre de fragmentos 
estranhos e matéria terrosa (contendo no mínimo de sacarose 
99%, e máximo de glucose e frutose 0,40 %, sais minerais 
0,20 %, umidade 0,3% e ferro 0,001%). Acondicionado em 
embalagem de polipropileno transparente original de fábrica. 
Registro no ministério da agricultura s.i.f. Embalagem de 5 
kg

Sabor doce 10,90 21.255,00 

26 1.700 PCT 
Açúcar cristal de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção - pacote de 05 kg contendo 
informação nutricional 

Doce sucar 9,25 15.725,00 

30 30 UND 
Azeite de oliva extra virgem acidez 0,50% contendo 
informação nutricional. Embalagem com 500 ml 

Porto das 
oliveiras 

5,90 177,00 

31 100 UND 
Azeitona verde c/ caroço, inteira, tamanho médio, 
conservadas em agua e sal de coloração verde escuro, sem 
manchas. Und 500 gr.

Bom jesus 8,30 830,00 

36 1.950 PCT 

Café torrado e moído com tolerância de 1% de impurezas, 
umidade máxima de 6%, cafeína mínima de 0,7%p/p, grãos 
selecionados torrado e moído, forte, embalagem a alto vácuo, 
apresentando selo de pureza abic e informação nutricional. 
Pct de 500gr

Brasil 6,17 12.031,50 

39 400 PCT 
Canela em rama, pct 10 gr, contendo informação nutricional 
na embalagem.

Catemar 0,60 240,00 

40 400 PCT 
Canela em pó, pct de 05 gr, contendo informação nutricional 
na embalagem.

Catemar 0,60 240,00 

42 1.220 CX 
Chá mate, tostado antioxidante - caixa com 250 gr. Contendo 
informação nutricional na embalagem. No mínimo 1 
kcal/10g.

D�mille 2,38 2.903,60 

43 50 KG 

Chocolate em barra branco, contendo no mínimo 1 kg ,  com 
açúcar, manteiga de cacau, gordura vegetal, leite em pó 
desnatado, emulsificante, lecitina de soja(ins 322) poliglicerol 
e poliricinoleato( ins476)e aromatizante idêntico ao natural. 
Não contem glúten. 

Harald 20,50 1.025,00 

44 70 PCT 

Chocolate em barra meio amargo contendo no mínimo 1 kg ,  
com açúcar, manteiga de cacau, gordura vegetal, leite em pó 
desnatado, emulscificante, lecitina de soja(ins 322) 
poliglicerol e poliricinoleato( ins476)e aromatizante idêntico 
ao natural. Não contem glúten. 

Harald 18,70 1.309,00 

49 1.000 UND 
Creme de leite uht homogeneizado leve 17 a 19,9% de 
gordura, contendo informação nutricional na embalagem. 
Embalagem tetra pak de 200g.

Lider 1,60 1.600,00 

56 745 PCT 
Farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido 
fólico, tipo 01. Contendo informação nutricional na 
embalagem. No mínimo 180 kcal/50 gr pct c/ 5 kg

Badoti 7,55 5.624,75 

57 1.800 KG 
Feijão carioca - novo - tipo1, com 90% a 98% de grãos 
inteiros, limpos e secos - pct 01 kg. Contendo informação 
nutricional na embalagem.

Efraim 3,32 5.976,00 

67 900 UND 
Leite condensado 1ª qualidade, contendo informação 
nutricional na embalagem. Embalagem de no mínimo 300 g. 

Italac 3,13 2.817,00 

71 500 PCT 
Milho para pipoca. Grupo: duro, calesse: amarelo, tipo 1. 
Grãos desgerminados. Contendo informação nutricional na 
embalagem. Pct 500 gr.

Beija flor 1,85 925,00 

74 1.100 SACHÊ 
Molho de tomate tradicional, contendo informação 
nutricional, embalagem 340 grs. 

D�ajuda 1,16 1.276,00 

85 3.300 KG 
Sal refinado e iodado extra, produzido e embalado conforme 
decreto nº 80.583/77. Contendo informação nutricional na 
embalagem. Pct 1 kg.

Garça 0,64 2.112,00 

87 50 KG 
Trigo para quibe, grãos selecionados, pré-cozidos e moídos 
contendo informação nutricional na embalagem. 500 gr

Florine 2,25 112,50 

88 450 UND 
Vinagre - fermentado acético de álcool hidratado e vinho tinto 
(frasco 750 ml). Contendo informação nutricional na 
embalagem

Ales 1,22 549,00 

99 600 KG 
Peixe - filé de merluza, pct de 800 gr congelado sem água. 
Contendo data de validade, procedimento e informação 
nutricional na embalagem.

Alto mar 18,30 10.980,00 

100 1.450 KG 
Presunto de 1ª qualidade resfriado. Contendo data de validade 
e procedimento (fatiado)

Peperi 14,60 21.170,00 

101 1.450 KG 
Queijo tipo mussarela de 1ª qualidade resfriado. Contendo 
data de validade e procedimento. (fatiado)

Kinobresa 21,00 30.450,00 

104 200 KG Abacate Ceasa 1,10 220,00 
105 800 UND Abacaxi Ceasa 2,70 2.160,00 
106 300 KG Abobrinha menina Ceasa 2,00 600,00 
107 300 UND Acelga Ceasa 2,40 720,00 
108 1.050 UND Alface crespa Ceasa 1,50 1.575,00 
110 300 UND Almeirão (pão de açúcar) Ceasa 1,50 450,00 
112 2.900 UND Banana Ceasa 2,23 6.467,00 
113 200 KG Batata doce Ceasa 0,58 116,00 
115 454 KG Beterraba sem talo Ceasa 1,10 499,40 
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116 750 KG Cebola graúda do estado Ceasa 1,30 975,00 
117 680 KG Cenoura extra a Ceasa 1,10 748,00 
118 434 KG Chuchu Ceasa 1,50 651,00 
120 400 KG Couve manteiga Ceasa 1,80 720,00 
121 60 KG Gengibre Ceasa 3,95 237,00 
123 500 KG Limão Ceasa 1,35 675,00 
124 2.490 KG Maçã Fuji ou gala Ceasa 3,00 7.470,00 
125 700 KG Mamão Ceasa 2,60 1.820,00 
126 200 KG Mandioca com casca Ceasa 3,23 646,00 
128 1.146 KG Maracujá Ceasa 3,25 3.724,50 
130 300 KG Melão Ceasa 2,25 675,00 

132 3.200 DÚZIA 

Ovos de galinha, branco especial, tipo grande, produto isento 
de rachaduras, cor, odor e aspecto característicos. Casca 
limpa, áspera e fosca. Com embalagem primária atóxica. 
Possuir registro nos órgãos de inspeção sanitária. Validade 
mínima de 20 dias na entrega.

Hasegawa 3,87 12.384,00 

135 530 MAÇO Salsinha Ceasa 1,00 530,00 
136 1.800 KG Tomate extra a Ceasa 2,79 5.022,00 
137 450 KG Uva Itália Ceasa 4,50 2.025,00 
138 794 KG Vagem Ceasa 5,20 4.128,80 

173 1.125 SACO 

Farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido 
fólico, tipo 01. Possuir registro nos órgãos de inspeção 
sanitária contendo informação nutricional na embalagem. 
Embalagem plástica, saco de 50 kg cada.

Badoti 68,40 76.950,00 

174 375 SACO 

Farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido 
fólico, tipo 01. Possuir registro nos órgãos de inspeção 
sanitária contendo informação nutricional na embalagem. 
Embalagem plástica, saco de 50 kg cada.

Badoti 68,40 25.650,00 

182 150 EMB 

Margarina especial para confeitaria. Contendo óleo de milho, 
óleo vegetal hidrogenado, leite em pó desnatado, sal, corante 
beta caroteno e 75 a 80 % de lipídios. Sem colesterol. 
Estabilizante de lecitina de soja e mono diglicerídeo. 
Conservador de sorbato de potássio. Acidulante- embalagem 
de 15 kg.

Coamo 58,90 8.835,00 

TOTAL GERAL R$306.002,05 

Ata de Registro de preços n. 356/2017, assinada em 16 de Maio de 2017 LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 24.753.787/0001-20.  

ITEM QTD   UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL R$ 

05 4 GL 
Aroma abacaxi com corante, concentrado, proprio para leite de 
soja, suporta ultrapasteurizacao a 125. °c, diluicao de 1ml por 
litro, com validade de 24 meses. (galao de 5 litros) 

Aromax  155,00 620,00 

06 4 GL 
Aroma laranja com corante, concentrado, proprio para leite de 
soja, suporta ultrapasteurizacao a 125. °c, diluicao de 1ml por 
litro, com validade de 24 meses. (galao de 5 litros) 

Aromax  155,00 620,00 

07 4 GL 
Aroma milho verde com corante, concentrado, próprio para leite 
de soja, suporta ultrapasteurização à 125. °c, diluição de 01 ml 
por litro, com validade de 24 meses. (galão de 5 litros) 

Aromax  155,00 620,00 

08 4 GL 
Aroma abacate com corante, concentrado, próprio para leite de 
soja, suporta ultrapasteurização à 125. °c, diluição de 01 ml por 
litro, com validade de 24 meses. (galão de 5 litros) 

Aromax  155,00 620,00 

09 4 GL 
Aroma banana com corante, concentrado, próprio para leite de 
soja, suporta ultrapasteurização à 125. °c, diluição de 01 ml por 
litro, com validade de 24 meses. (galão de 5 litros) 

Aromax  155,00 620,00 

10 4 GL 
Aroma frutas tropicais com corante, concentrado, próprio para 
leite de soja, suporta ultrapasteurização à 125. °c, diluição de 01 
ml por litro, com validade de 24 meses. (galão de 5 litros) 

Aromax  155,00 620,00 

11 4 GL 
Aroma chocolate com corante, concentrado, proprio para leite 
de soja, suporta ultrapasteurizacao a 125. °c, diluicao de 1ml por 
litro, com validade de 24 meses 

Aromax  155,00 620,00 

12 5 GL 
Aroma goiaba com corante, concentrado, próprio para leite de 
soja, suporta ultrapasteurização à 125. °c, diluição de 01 ml por 
litro, com validade de 24 meses. (galão de 5 litros) 

Aromax  155,00 775,00 

13 5 GL 
Aroma morango com corante, concentrado, próprio para leite de 
soja, suporta ultrapasteurização à 125. °c, diluição de 01 ml por 
litro, com validade de 24 meses. (galão de 5 litros) 

Aromax  155,00 775,00 
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14 5 GL 
Aroma de uva com corante, concentrado, proprio para leite de 
soja, suporta ultrapasteurizacao a 125°c, diluicao de 1ml por 
litro, com validade de 24 meses. Galao de 5 litros 

Aromax  155,00 775,00 

15 5 GL 
Aroma mamao papaia com corante, concentrado, proprio para 
leite de soja, suporta ultrapasteurizacao a 125. °c, diluicao de 
1ml por litro, com validade de 24 meses. Galão de 5 litros. 

Aromax  155,00 775,00 

16 4 GL 
Aroma coco queimado com corante, concentrado, próprio para 
leite de soja, suporta ultrapasteurização à 125. °c, diluição de 01 
ml por litro, com validade de 24 meses. (galão de 5 litros) 

Aromax  155,00 620,00 

22 700 KG Embalagem plastica personalizada (31cmx0,7 micras) de 250ml Suhpack 25,80 18.060,00 

24 10 UND 
Cesto de nylon, tipo saco, medida 58 cm de altura, 46 de 
diâmetro por 62cm de boca com elástico. 

Alflon 167,50 1.675,00 

TOTAL GERAL R$27.795,00 

Ata de Registro de preços n. 357/2017, assinada em 16 de Maio de 2017 MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 09.664.617/0001-86. 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 
21 1 UND Escada alumínio 04 degraus Ingá 119,95 119,95 

TOTAL GERAL R$119,95 

Ata de Registro de preços n. 358/2017, assinada em 16 de Maio de 2017 MJD COMERCIAL EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 23.418.160/0001-50. 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

141 50 CX 

Canudo de leite, ingredientes: açúcar, glucose, amido modificado de 
milho , leite em pó, soro de leite,sal,corante caramelo c (ins150d), aroma 
natural doce de leite , aroma artificial de baunilha,aroma artificial de 
leite, conservante sorbato de potássio (ins 202) e canudo (farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, gordura vegetal 
hidrogenada, sal, emulsificante lecitina de soja (ins 322), fermento 
químico bicarbonato de sódio (ins 500ii), óleo vegetal de soja, aroma 
artificial de baunilha).contém glutén. Caixa com 50 unidades.

Nutribon 14,90 745,00 

144 50 CX Doce de abobora - caixa com 50 unidades. Nutribon 17,00 850,00 

146 50 CX Doce de leite, formato em tablete � caixa com 50 unidades Nutribon 11,00 550,00 

147 50 CX 
Paçoca caseira, ingredientes: açúcar, amendoim, glucose, açúcar 
invertido, creme de milho, sal e conservante sorbato de potássio (ins 
202).não contém glutén, formato tablete - caixa com 50 unidades 

Nutribon 11,00 550,00 

148 50 CX 
Pé de moleque, ingredientes: açúcar, amendoim, glucose, açúcar 
invertido, creme de milho, sal e conservante sorbato de potássio (ins 
202).não contém glutén. Formato tablete - caixa com 50 unidades 

Nutribon 11,00 550,00 

188 50 GALÃO 
Melhorador de farinha líquido (cmc � carboximetilcelulose), polissorbato 
80, vitamina c, água. Liberado pela anvisa. Contendo informação 
nutricional na embalagem. Galão de 5 litros.

Panchef 37,10 1.855,00 

TOTAL GERAL R$5.100,00 

Ata de Registro de preços n. 359/2017, assinada em 16 de Maio de 2017 RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS � EIRELI � ME., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.028.878/0001-01.  

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

84 380 PCT 
Sagu sabor uva, contendo informação nutricional na 
embalagem, mínimo de 195kcal/200ml, pacote contendo 
500g de refresco em pó e 500g de sagu.

Sinhá  4,00 1.520,00 

97 1.680 PCT 
Margarina vegetal extra cremosa, com sal, 0% gordura 
trans., no mínimo de 65% de lipídeos. Contendo informação 
nutricional na embalagem. Embalagem de 500 gr.

Delícia 3,26 5.476,80 

109 420 KG Alho Ceasa 15,89 6.673,80 

114 2.175 KG Batata inglesa Ceasa 1,90 4.132,50 
122 1.458 KG Laranja pera Ceasa 1,70 2.478,60 
127 700 KG Manga Ceasa 3,80 2.660,00 
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129 2.100 KG Melancia Ceasa 1,60 3.360,00 

134 630 UND Repolho liso especial Ceasa 2,20 1.386,00 

139 200 PCT 
Balas mastigável sortidas, ingredientes: açúcar, glucose, 
gordura vegetal hidrogenada, estabilizante lecitina de soja, 
acidulante ácido cítrico. Não contem glúten. Pct com 1kg

Prodasa 7,30 1.460,00 

143 50 CX 
Cocada escura: ingredientes: coco, leite condensado e 
açúcar refinado queimado. Caixa com 50 unidades. 

Prodasa 17,75 887,50 

149 50 PCT 
Pirulito com cabo plástico, tamanho padrão, diversos 
sabores - pct 1kg 

Prodasa 7,90 395,00 

150 50 CX 

Suspiro, ingredientes: açúcar, gelatina, glucose, corante 
artificial vermelho eritrosina (ins 127) e aromas artificiais 
de morango e coco. Não contém glúten. - caixa com 50 
unidades.

Prodasa 16,40 820,00 

152 10 KG Arroz integral tipo 1 � classe longo fino 1 kg Classe a 3,80 38,00 

157 22 CX 
Leite uht desnatado tetra pak conteúdo 1lt - contendo 
informação nutricional. Caixa com 12 unidades.

Líder 3,00 66,00 

158 10 KG 
Macarrão integral sêmola enriquecido com ferro e ácido 
fólico, farelo de trigo e fifra de trigo -spaghetti s  contendo 
informação nutricional  - pct 500gr 

Condor 4,75 47,50 

159 12 POTE 
Margarina light cremosa c/ sal contendo informação 
nutricional - pote de 500gr 

Doriana 6,00 72,00 

160 20 UND 
Refrigerante light sem adição de açúcar, sem glúten. Lata 
350 ml sabor: cola

Coca-Cola 2,50 50,00 

161 20 UND 
Refrigerante light sem adição de açúcar, sem glúten. Lata 
350 ml sabor: guaraná

Antarctica 2,50 50,00 

162 2 CX 
Ameixa seca sem caroço, contendo informação nutricional 
na embalagem � caixa 10 kg. 

Exportacion 155,00 310,00 

164 10 BALDE 
Emustab - emulsificante para confeitaria. Contendo 
informação nutricional na embalagem. Balde com 03kg. 

Emusilt 64,40 644,00 

165 20 KG 
Barra de chocolate ao leite 1ª qualidade. Contendo 
informação nutricional na embalagem. Barra de 1 kg. 

Harald 20,99 419,80 

166 10 KG 
Cereja artificial, informação nutricional na embalagem �
balde de 1 kg.

Alice 17,00 170,00 

167 60 LT 
Creme vegetal para confeitaria, tipo chantily, para cobertura 
e recheio 0% gordura trans., contendo informação 
nutricional na embalagem, embalagem tetra pack de 1 litro.

Hulalá 11,60 696,00 

168 60 KG 
Chocolate amargo em pó. Contendo informação nutricional 
na embalagem. Pacote 1 kg. Puro 100% cacau

Mavalerio 48,00 2.880,00 

170 5 SACO 
Côco ralado desidratado e parcialmente desengordurado, 
não acrescido de açúcar, contendo informação nutricional na 
embalagem - embalagem com 10 kg. 

Copracoco 144,00 720,00 

171 10 UND 
Doce de leite cremoso para confeitaria. 1ª qualidade. 
Contendo informação nutricional na embalagem. Balde de 
9,6 kg

Aurea 60,85 608,50 

172 10 UND Essência de baunilha, 1ª qualidade � frasco 960 ml. Iceberg 9,10 91,00 

176 10 UND 

Fermento quem pó químico de alta qualidade livre de 
sujidades, parasitas e larvas. (ingredientes: bicarbonato de 
sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocalcico) caixa com 
2kg

Itaiquara 32,94 329,40 

177 60 CX 
Creme para confeiteiro. Recheio para bolo e torta. Sabor 
baunilha. Cx 10 kg

Itaiquara 68,80 4.128,00 

178 5 UND 
Fondant para coberturas e decorações, indicado para 
confeitaria fina � embalagem plástica 02 kg. 

Itaiquara 17,90 89,50 

179 3 CX Fruta cristalizada, 1ª qualidade. Cx 10 kg Pérola 79,00 237,00 

180 20 KG Gergelim natural � pct 01 kg Tipaza 15,90 318,00 
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181 10 BALDE Goiabada cremosa, 1ª qualidade � balde de 4,8 kg Aurea 34,90 349,00 

184 4 UND Polpa de pêssego, 1ª qualidade. Embalagem mínimo 4 kg Simons 46,50 186,00 

185 20 UND Polpa de abacaxi para recheio, 1ª qualidade. Balde 2 kg Simons 27,00 540,00 

187 5 CX 
Uva passa preta seca sem caroço. 1ª qualidade. Contendo 
informação nutricional na embalagem - cx 10 kg. 

Exportacion 108,85 544,25 

189 120 CX 

Reforçador para panificação contendo amido de milho, 
estabilizante estearol 2 lactil, lactado de cálcio e/ou 
polissorbato 80 e melhorador de farinha. Contem glúten. 
Contendo informação nutricional na embalagem. 
Embalagem 20 kg

Itaiquara 136,70 16.404,00 

191 30 UND 
Manteiga para massa folhada em barra contendo informação 
nutricional. Barra de 02 kg

Ricca 20,50 615,00 

193 5 UND 
Sacos profissionais de confeitar bolos, resistente 
confeccionados em tecido emborrachado nº 03.

Lamana 9,00 45,00 

194 5 UND 
Sacos profissionais de confeitar bolos, resistente 
confeccionados em tecido emborrachado nº 04.

Lamana 9,50 47,50 

196 4 PAR 
Luva térmica de grafatex de aramida com forro em algodão 
para 250° c 40 cm

Lamana 33,00 132,00 

197 15 UND 
Avental pvc, de boa qualidade, resistente e comprido, de cor 
branca. Apresentando certificado de aprovação (c.a) do 
ministério do trabalho.

Cia 14,95 224,25 

TOTAL GERAL R$62.301,90 

Ata de Registro de preços n. 360/2017, assinada em 16 de Maio de 2017 SUPERCENTER COMÉRCIO ATACADISTA LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 11.875.987/0001-04.  

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

01 5.850 PCT 

Açúcar refinado branco especial livre de fragmentos estranhos e 
matéria terrosa (contendo no mínimo de sacarose 99%, e máximo de 
glucose e frutose 0,40 %, sais minerais 0,20 %, umidade 0,3% e ferro 
0,001%). Acondicionado em embalagem de polipropileno transparente 
original de fábrica. Registro no ministério da agricultura s.i.f. 
Embalagem de 5 kg

Doce Sucar 9,26 54.171,00 

TOTAL GERAL R$54.171,00 

Ata de Registro de preços n. 361/2017, assinada em 16 de Maio de 2017 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA � EIRELI � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 25.048.205/0001-78.  

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR UNITÁRIO 

R$ 
VALOR  

TOTAL R$ 

35 48 PCT Bolacha recheada - sabor chocolate - pct 140 gr. Zabet 1,47 70,56 

52 30 UND Essência de baunilha, vidro 30 ml. Mix 3,50 105,00 
TOTAL GERAL R$175,56 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 09 de Dezembro de 2017. 

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 081/2017 � Processo Adm. N º 149/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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. 560/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - BELO � OFFICE STORE LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 10.395.205/0001-77.  

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor unitário 

R$ 
Valor total 

R$ 

13 1 Und

Gaveteiro mdf 03 gavetas. Gaveteiro MDF 3 gavetas Corpo: Constituído por base, laterais em MDP com 15mm 
de espessura, revestidos em ambos os lados em laminado melamínico texturizado (BP). Com bordas revestidas 
em fita de PVC de 0,5mm na mesma tonalidade de cor do laminado. O fundo confeccionado em MDF revestidos 
em ambos os lados em laminado melamínico texturizado (BP), com 6mm de espessura. Tampo: Confeccionado e 
MDP BP com 25mm de espessura, revestidos em ambos os lados em laminado melamínico texturizado (BP). 
Bordas retas com proteção em fita de PVC de 2mm de espessura. Gavetas: Peça frontal em MDP com espessura 
de 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado (BP), e acabamento das bordas em fita PVC de 0,5mm 
de espessura. Peças lateral e posterior em MDP com espessura de 15mm na cor branco gelo. Todas as peças são 
revestidas internamente e externamente com laminado de baixa pressão. Bordas revestidas em fita melamina 
210g na cor branca. Fundo das gavetas confeccionado em HDF (high density fiberboard, ou seja, chapa de fibra 
de alta densidade) com 2,8mm de espessura com acabamento em pintura à base da água e secagem ultravioleta 
mantendo a mesma tonalidade de cor do laminado melamínico. Gavetas com corrediças metálica com roldanas 
em nylon, fixadas na lateral do gaveteiro através de parafusos auto-atarrachante. Puxadores confeccionados em 
alumínio injetado com acabamento na cor alumínio escovado, furação 128mm. Fechadura frontal com 
travamento vertical simultâneo e chave escamoteável. Rodízios com rodas de 50 mm, sem trava, duplo giro na 
cor preta em polipropileno injetado com capacidade de carga de 40Kg por peça. Medidas Finais (em milímetros). 
Largura - 494 - Profundidade � 480 Altura - 595.  Esta medida poderá variar 5% para mais ou menos. 

Móveis Belo 390,00 390,00 

25 2 Und

Mesa com 03 gavetas- mesa de escritório comum com gaveta: tampo deverá ser curvo em formato ergonômico e 
cantos arredondados, deverá ser confeccionado em mdp ou mdf com no mínimo 18mm de espessura com 
acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (bp), totalizando no mínimo 1250mm de 
comprimento e no mínimo 750mm de profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais deverá ser com perfil de 
proteção em pvc do tipo ergosoft 180° ou material similar com a mesma resistência. Tanto as bordas laterais, 
posterior e frontal recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. Painel 
frontal com medida de no mínimo 1080x340mm, confeccionado em mdp ou mdf de no mínimo 15mm de 
espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (bp), borda inferior com 
acabamento em fita de borda em pvc com espessura de no mínimo 0,5mm, fixada pelo sistema hot-melt ou 
similar. Toda a borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado 
melamínico. Estrutura de sustentação deverá ser do tipo "i" ou similar que atenda a mesma resistência, 
constituída por 01 tubo horizontal superior e 02 colunas verticais no tubo retangular com a medida de no minimo  
20x30mm chapa 20 (0,90mm) de espessura, com um fechamento do lado externo em chapa 24 (0,60mm), fixada 
ás colunas verticais por meio encaixe e fechamento interno fixado por meio de solda mig (metal inerte gás), 
formando calha para passagem de fiação. Base inferior em chapa 14 (1,90mm) estampada em formato curvo, 
apoio para sapatas em ferro chato 3/4 x 1/8 dobrado em "u" e soltado a base, ponteira 20x30mm interna no tubo 
horizontal superior e sapatas reguladoras 5/8 x 5/16 na da base inferior. Fixação do tampo a estrutura feitas 
através de parafusos auto atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de 
imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor alumínio (epóxi), com camada protetora de verniz 
para melhor proteção da pintura e efeito de metalização. Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida 
eletrostática, polimerizada em estufa a 220°c, com espessura mínima de camada  de 40 mícrons. Medidas 
aproximadas  (em milímetros): largura - 1250 / profundidade - 750 / altura - 750. Gaveteiro suspenso 03 gavetas 
puxador plástico: corpo: deverá ser constituído por laterais e frente das gavetas em mdp ou mdf com no mínimo 
15mm de espessura, revestidos em ambos os lados em laminado melamínico texturizado (bp). Com frente de 
gavetas com bordas retas revestidas em fita de pvc de no mínimo 0,5mm. Todas as bordas recebem perfeito 
acabamento respeitando a tonalidade da cor do laminado melamínico e espessura do aglomerado. Travessas: 
deverão ser confeccionadas em mdp ou mdf com no mínimo 18mm de espessura, revestido por material 
melamínico de baixa pressão (bp), com bordas revestidas em fita de pvc de no mínimo 0,5mm de espessura 
fixadas pelo sistema hot melt. Gavetas: peça frontal em mdp ou mdf com espessura mínima de 15 mm, revestida 
em laminado melamínico texturizado (bp), e acabamento das bordas em fita pvc de 0,5mm de espessura. Peças 
lateral e posterior em mdp ou mdf com espessura mínima de 15mm na cor branco gelo. Bordas revestidas em fita 
melamina 210g na cor branca. Fundo das gavetas confeccionado em hdf (high density fiberboard, ou seja, chapa 
de fibra de alta densidade) com no mínimo 2,8mm de espessura ou material similar. Gaveta com corrediça 
metálica com roldanas em nylon. Puxadores confeccionados em abs injetado com acabamento na cor 
aluminizado ou similar, furação de no mínimo 96mm. Fechadura frontal com travamento vertical simultâneo e 
chave escamoteável. Cor: a cor será escolhida na cartela de cores do licitante vencedor. Medidas aproximadas 
(em milímetros): largura - 375 / profundidade - 390 / altura - 340. Obs.: esta medida poderá variar 5% para mais 
ou menos. 

Móveis Belo 344,00 688,00 

27 15 Und

Estante em aço medindo 1980x920x60 cm com 6 bandejas chapa 20, com reforço ômega embaixo, 
coluna l3, chapa 14 para armazenagem de 120 kg por bandeja. Aço, tratado pelo processo anticorrosivo 
de fosfatização, processo de pintura em esmalte sintético. Cor: a cor será escolhida na cartela de cores do 
licitante vencedor. Garantia mínima de 12 meses. 

Vegel 475,00 7.125,00 

TOTAL GERAL R$ 8.203,00 

Ata de Registro de preços n. 561/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - CAMPOS & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ nº 22.915.514/0001-00. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor unitário 

R$ 
Valor total 

R$ 

07 8 Und

Televisão 42" polegadas. tela plana de 42" LED, resolução Full HD (1920 x 1080), conversor digital 
integrado, controle remoto (com pilhas), voltagem 110-240V, sintonia fina e busca automática por 
estações, sistema de áudio estéreo/SAP, potência de áudio mínima de 18W RMS,  entrada HDMI (uma, 
no mínimo),  entrada USB (uma, no mínimo),  ângulo de visão mínimo de 170°,  consumo de energia 
inferior a 195W, massa inferior a 16,5 kg,  cor do gabinete: preta,  cabos de energia incluídos,  garantia 
de 36 meses. 

Philips  2.640,00 21.120,00 

43 3 Und
Lixeira p/ detritos com pedal 100 l, lixeira plástica, com pedal, plástico reforçado, com pedal fixado na 
lixeira e na tampa. Capacidade 100 litros, branca, com altura de 1,04m e diâmetro de 68cm, com rodas Lar Plásticos 130,00 390,00 

TOTAL GERAL R$ 21.510,00 

Ata de Registro de preços n. 562/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ nº 07.654.231/0001-68. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor unitário 

R$ 
Valor total 

R$ 

03 2 Und
Freezer horizontal de 510 litros. Freezer horizontal, com duas portas, função freezer ou refrigerador, 
puxadores ergonômicos, não conter CFC, capacidade mínima de 510 litros, pés com rodizio, dreno para 
descongelamento, 110V ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses. 

Consul 
CHB53EBB

NA 
2.440,00 4.880,00 
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05 15 Und Pallet pequeno para soro 60 cm x 120 cm, - material de confecção - polietileno; 01 - capacidade -
mínimo de 1500 kg. Arqplast 128,00 1.920,00 

TOTAL GERAL R$ 6.800,00 

Ata de Registro de preços n. 563/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - COMERCIAL PAIÇANDU EQUIPAMENTOS EIRELI � EPP., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 14.028.158/0001-84. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor unitário 

R$ 
Valor total 

R$ 

01 8 Und Suporte para televisão 42. suporte metálico para TV LED 42": articulado em aço carbono, cor preta, 
parafusos e peças de fixação incluídos, garantia de 12 meses. Brasforma  99,00 792,00 

08 1 Und

Televisão 22" polegadas. Tela plana de 22" LED? resolução Full HD (1920 x 1080), conversor 
digital integrado, controle remoto (com pilhas), voltagem 110-240V, sintonia fina e busca 
automática por estações, sistema de áudio estéreo/SAP, potência de áudio mínima de 10W RMS, 
entrada HDMI (uma, no mínimo), ângulo de visão mínimo de 170°, consumo de energia inferior a 
115W, massa inferior a 13,2 kg,  cor do gabinete: preta, cabos de energia incluídos, garantia de 36 
meses. 

Philco 1.175,00 1.175,00 

49 1 Und
Suporte metálico para tv led 22: articulado  em aço carbono, cor preta, parafusos e peças de fixação 
incluídos, garantia de 12 meses. Brasforma 108,00 108,00 

50 1 Und

Geladeira frigobar 76 litros. Frigobar com porta de vidro 76 litros, refrigerador elétrico, cor preto, 
consumo de energia mensal 110v, porta com sistema anti-sudação, tipo degelo do refrigerador cycle 
defrost, tipo degelo do freezer cycle defrost, uma porta, uma prateleira dispositivo push back com 
duas opções de posição, largura 47,7 cm x 63,5 cm de altura, cesto aramado removível (niquelado), 
compartimento extra-frio, congelador, gaveta transparente, vidro duplo temperado. 

Consul 1.650,00 1.650,00 

TOTAL GERAL R$ 3.725,00 

Ata de Registro de preços n. 564/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - CUNHA & PRACZUM LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 10.692.055/0001-63.  

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor 

unitário R$
Valor total R$

17 6 Und

Ar condicionado split - quente e frio 12.000 btus.modos de operação: refrigeração/aquecimento. Ar condicionado, 
capacidade 12.000 btus, tipo split hi-wall, 220 volts, quente e frio, ciclo reverso, controle remoto total, baixo nível 
de ruído, nível a, selo procel, compressor tipo rotativo. Com instalação do equipamento, incluindo todos os 
materiais que se fizerem necessários, bem como toda a mão de obra. Garantia mínima de 1(um) ano a partir da 
instalação. Empresa com assistência técnica no município de arapongas comprovada pelo fabricante. Local a ser 
definido pela secretaria. 

Elgin  2.138,50 12.831,00 

44 10 Und

Lixeira p/ detritos com pedal 15 l: Lixeira plástica com pedal. 15 lts. Lixeira com tampa acionada por pedal. 
Capacidade: 15 l. Dimensão aproximadas comprimento: 32 cm/largura: 24,5 cm/altura: 36 cm. Feita em 
polipropileno. Com suporte para fixação do saco de lixo Arqplast 12,50 125,00 

TOTAL GERAL R$ 12.956,00 

Ata de Registro de preços n. 565/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - DISTRIBUIDORA LUNARDELLI LTDA � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ nº 20.595.374/0001-04.  

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor 

unitário R$
Valor total R$

15 6 Und

Refrigerador 310 litros. Geladeira duplex 310 litros. REFRIGERADOR DOMÉSTICO 
geladeira/Refrigerador, Duplex, Frost Free, Capacidade líquida mínima de 310 litros, 2 portas, 
eficiência energética tipo A, cor branca, Tensão/Voltagem 110V e Garantia mínima 12 meses; 
.Tratamento Diferenciado: Tipo I - 

Eletrolux 2.430,00 14.580,00 

37 1 Und

Guichês para 2 lugares. Guichês p/2 lugares L:2245mm P:1150mm A:1175mm Bancada de 
atendimento em MDP 15mm, 2 lugares Sistema de Montagem através de parafuso mini-fix
Dimensões: Largura2245mm -   Profundidade1150mm  Altura 1175mm 

Mobilux 905,00 905,00 

38 1 Und

Guichês para 3 lugares. Guichês p/3lugares L:3360mm P:1150mm A:1175mm
Bancada de atendimento em MDP 15mm, 3 lugares Sistema de Montagem através de parafuso mini-fix
Dimensões: Largura3360mm -  Profundidade1150mm Altura 1175mm Mobilux 1.312,00 1.312,00 

TOTAL GERAL R$ 16.797,00 

Ata de Registro de preços n. 566/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ nº 17.613.341/0001-35.  

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor unitário 

R$ 
Valor total R$

52 10 Und

Ar condicionado split - quente e frio 9.000 btus, ciclo: quente e frio. Modos de operação: refrigeração; 
aquecimento; ventilação; desumidificação. Ar condicionado, capacidade 9.000 BTUs, tipo split Hi-wall, 
220 volts, quente e frio, ciclo reverso, controle remoto total, baixo nível de ruído, nível a selo procel, 
compressor tipo rotativo. Com instalação do equipamento, incluindo todos os materiais que se fizerem 
necessários, bem como toda a mão de obra. Garantia mínima de 1(um) ano a partir da instalação. Empresa 
com assistência técnica no município de arapongas comprovada pelo fabricante local a ser definido pela 
secretaria. 

Elgin 1.994,00 19.940,00 

Ata de Registro de preços n. 567/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - G D C DA SILVA COSTA � EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 09.721.729/0001-21. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor 

unitário R$
Valor total R$
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41 1 Und

Carro de urgência. Características gerais: fabricada em aço carbono com tratamento anti-corrosão e 
pintura epóxi de alta resistência, com acabamento liso. Quatro rodízios 4", sendo dois com freios; quatro 
gavetas com chaves e divisórias para medicamentos na primeira gaveta, bandeja inferior para materiais de 
rotina e descartáveis; tampo para manipulação de medicamentos. Especificações mecânicas: dimensões 
aproximadas: altura: 1050mm; Largura: 500mm; Comprimento: 700 mm; Peso aproximado: 40 quilos. 
Acompanhar: suporte para cilindro de oxigênio, cilindro de dois tamanho D e válvula reguladora; Suporte 
giratório para monitores e cardioversores; tábua acrílica para massagem cardíaca; suporte para soro com 
altura ajustável; quatro tomadas auxiliares com cabo aproximado de 2,5 mt tipo 2P + T, com cabo 
destacável e fusível de proteção. O produto deverá ter os certificados de: boas práticas de fabricação e 
autorização de funcionamento, ambos expedidos pela ANVISA. O produto ofertado deverá em 
conformidade com o manual da ANVISA. 

Artmed-Art 
101 

2.170,00 2.170,00 

46 5 Und

Poltrona estofada reclinável. Possuir estrutura tubular confeccionada em aço oblongo tubo de aço 25 x 25 
x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 
mm. Encosto reclinável em qualquer posição acionado por meio de amortecedor à gás. Acionamento para 
o dorso e pés independentes. Estofamento em espuma super macia e não deformável. Assento extra-macio 
com molas "no-sag; encosto, apoio de braços e pernas estofados e revestidos em courvin; Possuir 
movimentos simultâneos de encosto e apoio para pernas/pés; Possibilitar diversos posicionamentos, com 
movimentações suave e precisa, posicionando conforto e segurança ao paciente; Deve permitir fácil 
assepsia (limpeza, de modo de não apresentar cantos que possam cortar ou ferir mãos (cantos vivos) e sem 
respingo de solda no acabamento; Possuir pés com ponteiras de borracha; ter acabamento em pintura 
eletrostática a pó; Dimensões aproximadas: DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: P-0,81 / L-0,81 / A-
0,50- POSIÇÃO RECLINADA: P-1,60. Com variação aceitável de mais ou menos 5%.  Apresentar 
registro na ANVISA ou Certificado de Isenção de Registro. 

Artmed-Art 
259 

859,00 4.295,00 

47 2 Und

Balança antropométrica pediátrica. Cobertura em ABS. Capacidade em máxima: 15kg; divisões de 5g. 
Concha anatômica em polipropileno com aproximadamente 500 x 300 mm injetada com tratamento anti 
germes. Pés reguláveis. Função TARA, até 15 kg. Display com 6 dígitos. Chave seletora de tensão de 
110/220V. Apresentar registro na ANVISA ou Certificado de Isenção de Registro. Garantia mínima de 12 
meses. 

Balmak 
ELP25BB 

455,00 910,00 

51 2 Und

Geladeira para vacinas. Refrigerador vertical: Finalidade vacinas, Imunobiológicos, reagentes e 
termolábeis. Especificações mínimas: equipamento vertical de formato externo e interno retangular, 
desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS. Capacidade para armazenamento 
mínimo de 280 litros uteis ou 12.500 doses de 5ml. Refrigeração por compressor hermético, selado de 
baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior 
homogeneidade na temperatura interna. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem 
trabalho adicional. Camará interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. 
Equipamento com blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica.  
Quatro gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra porta em acrílico. Porta de vidro 
triplo tipo no fog por acesso vertical. Isolamento térmico mínimo de 70mm nas paredes em poliuretano 
injetado expandido livre de CFC.  Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil 
travamento. Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema 
microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2ºC a 8ºC, com temperatura controlada 
automaticamente a 4ºC por solução diatérmica, apresentando simultaneamente a visualização das 
temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da bateria. 
Registrador gráfico ou sistema com pen drive diretamente no equipamento para registro de temperatura, 
eventos ou relatórios sem utilizar software ou computador externo. Iluminação interna temporizada em 
led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel. 
Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta 
dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância 
elétrico/eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Sistema de backup de alimentação 
por bateria recarregável para toda a rede de comando eletrônico e sistemas de alarmes, com 
monitoramento de 24 a 48 horas na falta de energia. Registro na ANVISA. Certificações ISO 13485 e 
Manual do proprietário em português. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e 
filtros. Chave geral de energia - liga desliga. Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. 
Sistema de alarme remoto à distância por discadora, com memórias de números telefônicos prefixados. 
Sistema de emergência na falta de energia (safety system) com autonomia de 48 horas por bateria 
recarregável acoplado ao corpo do produto. Saída Serial RS 232/485 com conector DB-25, software e 
interface, sistema de monitoramento por computador com emissão de relatório e controle de produto 
através de interface. Apresentar documento de Assistência Técnica credenciada do Paraná. Medidas 
Externas Aproximadas: Altura: 1800mm mínima. Largura 620mm mínima. Profundidade: 740mm 
mínima. 

Elber CSV 
280 

14.400,00 28.800,00 

TOTAL GERAL R$ 36.175,00 

Ata de Registro de preços n. 568/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA � EPP., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no CNPJ nº 84.972.926/0001-39. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor 

unitário R$
Valor total 

R$ 

06 1 Und

Berço hospitalar com grades móveis e colchão: Berço Hospitalar com Grade e colchão. Berço hospitalar com 
grade cabeceira e peseira em fórmica com cinta de aço inox e colchão. Grades laterais de abaixar em ambos 
os lados com corrediça cromada. Estrutura tubular com estrado articulado. Possibilita os movimentos Fawler 
e Trendelemburg comandados por duas manivelas escamoteáveis. Elevação de pernas através de cremalheira 
e rodízios giratórios de 3". Dimensões: Comprimento externo: 1, 58 m; Comprimento interno: 1, 50 m; 
Largura externa: 0, 73cm; Largura interna: 0,65cm; Altura até a cabeceira: 1,15m; Altura do chão ao estrado: 
0,65cm; Capacidade máxima: 90kg. 

CHS 3.166,67 3.166,67 

09 2 Und

Esfigmomanômetro adulto portátil
Aparelho de pressão convencional com fecho em presilha de alta resistência, contento braçadeira em nylon, 
tecido 100% poliamida com dupla camada de resina, impermeável para melhor higienização e partes 
cromadas metálicas. Apresentar registro na ANVISA ou Certificado de Isenção de Registro. Itens inclusos: 
pêra de borracha, aparelho de pressão com fecho em presilha, braçadeira em nylon, mostrador graduado e  01 
ano de garantia. 

G Tech 70,00 140,00 

10 4 Und

Termômetro Clinico
Características Mínimas: Para uso clínico axilar; Visor amplo para facilitar a leitura; Escala entre no mínimo 
35°C a 44°C; Precisão de 0,1º C; Sinalização acústica automática; Armazenagem do ultimo valor medido; 
Desligamento automático; Construído em material resistente; Embalagem protetora individual; Rotulagem de 
acordo com a legislação vigente com dados de identificação.Apresentar registro na ANVISA ou Certificado 
de Isenção de Registro. 

G Tech 16,04 64,16 

19 4 Und
Estetoscópio infantil simples, olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas, conjunto auricular 
em metal cromado resistente e flexível, na curvatura do tubo em "Y".  Apresentar registro na ANVISA ou 
Certificado de Isenção de Registro. 

G Tech 30,30 121,20 
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20 2 Und
Lanterna clínica Pequena específica para verificação de fotorreação de pupilas. Apresentar registro na 
ANVISA ou Certificado de Isenção de Registro. Missouri 27,15 54,30 

26 3 Und

Escada dois degraus. ESCADA (HOSPITALAR). Material: tubos de aço redondo de 1 pol de diâmetro e 1,25 
mm de espessura de parede; pés com ponteiras de borracha, pisos de borracha antiderrapante protegido por 
cantoneiras de aço inoxidável em toda volta., Pintura: tubos pintados em esmalte sintético, após tratamento 
anti-ferruginoso em triplo processo. Quantidade Degraus: dois, Medidas: piso: 22 cm de largura por 30 cm de 
comprimento por 30 cm de altura, 1º piso: 20 cm, altura total de 38 cm. 

CHS 134,95 404,85 

36 1 Und
Mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira estrutura tubular em aço redondo, 01 gaveta e 01 prateleira. Pés 
protegidos por ponteiras plásticas. Acabamento com pintura eletrostática a pó. Dimensões: 0,40m largura x 
0,40m comprimento x 0,80m altura 

CHS 382,54 382,54 

TOTAL GERAL R$ 4.333,72 

Ata de Registro de preços n. 569/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - L. 20 VIRTUAL EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ nº 03.356.363/0001-52. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor unitário 

R$ 
Valor total 

R$ 

02 33 Und

Ventilador de parede. Ventilador oscilante, grade de polipropileno, com 60 cm de diâmetro. Com 
3 (três) hélices injetada em polipropileno, protetor térmico, na cor preta, bivolt. Não enferrujam, 
fácil limpeza e silenciosos. Velocidade 1350 RPM, Potência 180 W, Peso do produto 6,7 kg, 
motor ¼ HP, vazão 13.800 m3 /h. 

Ventisol 270,00 8.910,00 

Ata de Registro de preços n. 570/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - L G DE SOUZA BARSAGLIA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 15.158.202/0001-33.  

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor unitário 

R$ 
Valor total R$

14 4 Und

Ar condicionado, capacidade 30.000 BTUs, tipo split Hi-Wall, 220 volts, quente e frio, ciclo reverso, 
controle remoto total, baixo nível de ruído, nível A, selo Procel, compressor tipo rotativo. Com instalação 
do equipamento, incluindo todos os materiais que se fizerem necessários, bem como toda a mão de obra. 
Garantia mínima de 1(um) ano a partir da instalação. Empresa com assistência técnica no município de 
arapongas comprovada pelo fabricante. Local a ser definido pela secretaria. 

Elgin 4.358,00 17.432,00 

Ata de Registro de preços n. 571/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - MORIMED COMERCIAL EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 26.499.522/0001-73. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor unitário 

R$ 
Valor total 

R$ 

28 2 Und

Otoscópio. Otoscópio com cabo de aço inoxidável para duas pilhas médias comuns, cabeçote para espéculo 
com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente, visor articulado ao 
cabeçote e móvel; 4 espéculos com encaixe de metal cromado, reutilizável e em diferentes calibres, 
embalado em estojo reforçado. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na ANVISA ou 
Certificado de Isenção de Registro. 

Riester 255,00 510,00 

Ata de Registro de preços n. 572/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA � ME., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 85.515.542/0001-50.  

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor 

unitário R$
Valor total 

R$ 

11 3 Und

Armário mdf 02 portas. Armário de madeira MDF com 2 portas 1,65cm A x 90cm C x 45cm L e fechadura.
Armário alto, medindo 0,90 x 0,45 x 1,65 m, confeccionado em madeira termo estabilizada com 18 mm de 
espessura nas laterais e partes internas (prateleiras), tampo com 25mm de espessura, com borda frontal 
arredondada em post forming. Equipado com 02 portas de giro e 04 prateleiras reguláveis. Fechadura frontal, 
com duas chaves e puxadores em PVC. Base com sapatas niveladoras de piso. Cor sólida a definir.  Esta 
medida poderá variar 5% para mais ou menos.

Primax 588,00 1.764,00 

12 1 Und

Arquivo mdf 04 gavetas. Gaveteiro 04 gavetas- ARMÁRIO ARQUIVO MDF, COM 04 GAVETAS PARA 
PASTA SUSPENSA.  Corpo: Constituído por base, laterais em MDP com 15mm de espessura, revestidos em 
ambos os lados em laminado melamínico texturizado (BP). Com bordas revestidas em fita de PVC de 0,5mm 
na mesma tonalidade de cor do laminado. O fundo confeccionado em MDF com 15mm de espessura com a 
mesma tonalidade de cor do laminado melamínico.  Tampo: Reto confeccionado em MDP BP com 25mm de 
espessura revestidos em ambos os lados em laminado melamínico texturizado (BP). Bordas laterais e frontais 
retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2mm de espessura.  Gavetas: Peça frontal em MDP com 
espessura de 15mm,  revestidos em ambos os lados em laminado melamínico texturizado (BP). Com bordas 
retas revestidas com fita de proteção em PVC com 0.5mm de espessura. Peças lateral e posterior em MDP 
com espessura de 15mm . Bordas revestidas em fita melamina 210g na cor branca. Fundo das gavetas 
confeccionado em HDF  ou seja, chapa de fibra de alta densidade, com 2,8mm de espessura com acabamento 
em pintura à base da água e secagem ultravioleta mantendo a mesma tonalidade de cor do laminado 
melamínico. Gavetão para pasta suspensa com corrediças telescópicas e esferas de aço, fixadas na lateral do 
gaveteiro através de parafusos auto-atarrachante. Puxadores confeccionados em aluminio injetado com 
acabamento na cor aluminio escovado, furação 128mm. Fechadura frontal com travamento vertical 
simultâneo e chave escamoteável.  Suporte para Pasta Suspensa: com opção de arquivamento lateral para 
pasta, estrutura metálica confeccionada em Ferro Chato 3/4x1/8 dobrado com fixação feita por meio de 
parafusos auto atarrachantes. Rodapé:  Metálica confeccionada em estrutura em aço carbono 1008/1012, 
secção retangular com dimensões L.475 - P.450 -  A.35mm espessura da chapa 20  nas laterais e chapa 18 
dobrada em formato "L" na parte frontal e traseira, com sapatas niveladora metálica 20mm. Toda a estrutura 
metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na 
cor aluminio (Epóxi) quando aluminizada é aplicada camada protetora de verniz para melhor proteção da 
pintura e efeito metalizado. Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada 
em estufa a 220°C. Obs.: Esta medida poderá variar 5% para mais ou menos.- Largura - 495- Profundidade -
500- Altura - 1355. Cor a ser definida. Enviar catalogo com foto. 

Primax 848,00 848,00 

16 3 Und

Arquivo em aço com 4 gavetas, com rodízios deslizantes para pastas suspensas tamanho oficio em chapa 26 
(0,48mm), tratadas e fosfatizadas com fechadura que trava simultaneamente as 4 gavetas. Medidas padrão 
A1,34m L0,47m P0,71m. Pintura epóxi cinza royal. Esta medida poderá variar 5% para mais ou menos. 

Vegel 
AIOEF4E 

498,50 1.495,50 
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21 2 Und

Banqueta giratória/mocho - assento/ encosto: confeccionado com compensado multi-laminado moldado 
automaticamente com 12 mm de espessura. É estofado com espuma injetada de densidade 45kg/m3 flexível 
de alta resistência, espessura de 95mm no assento e 35mm no encosto, revestido por vinil na parte posterior, 
bordas protegidas por pvc tipo "s", e por final é revestido com tecido.
Base: a base possui 3 partes sendo cada uma delas: - cabeça: confeccionado com chapa de aço de 3 mm 
(chapa 11) e ferro liso redondo 5/16 com um puxador na extremidade. A chapa é estampada para dar 
resistência e soldada pelo sistema mig (metal inerte gás). Possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão 
em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150 c. - pistão: 
acionado através de um "botão" localizado na parte superior da aranha, os pistões possuem o sistema de 
regulagem a gás (pneumático). São confeccionados com tubos, molas, arruelas de aço, para maior resistência. 
Possui telescópio de 01estagio para melhor acabamento. - aranha: confeccionado com tubo quadrado 25 x 25 
chapa 18 (1,2 milímetros de espessura) e tubo redondo 2" chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), também 
são soldados pelo sistema de solda mig. Possui 5 "patas" e em cada extremidade, são fixadas buchas 25 x 25 e 
rodízios. Rodízios pu. Sua estrutura metálica possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos 
de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150 c e para melhor 
acabamento, é utilizado capa para aranha confeccionados em polipropileno. Dimensões: 450 x 420mm. 
Encosto: 400 x 300mm. Cor: couríssimo pvc preto. Nr-17 norma regulamentadora - ergonomia assinada por 
engenheiro de segurança do trabalho ou assinada por médico do trabalho. Esta medida poderá variar 5% para 
mais ou menos. 

Renascer 
RN09010P

469,00 938,00 

22 6 Und

Cadeira estofada fixa sem braço. Assento e encosto: confeccionado com compensado multilaminado de no 
mínimo 12 milímetros de espessura moldado anatomicamente. É estofado com espuma injetada de densidade 
45kg/m³ flexível de alta resistência e por final revestido com tecido courvin. A borda frontal do assento 
deverá ser curvada para melhor circulação sanguínea seguindo assim normas ergonômicas. Deverão nas 
bordas ser utilizados perfil de pvc extrusado tipo "s" de no mínimo 17 mm para total proteção. Junção: deverá 
ser confeccionado em chapas de aço de no mínimo 3/16, possui formato em "L" com nervura de reforço. 
Estrutura: deverá ser confeccionado com tubo redondo de no mínimo 7/8 chapa 18. Cor: a cor será escolhida 
na cartela de cores do licitante vencedor. Medida aproximada de assento: 47 x 42 (cm). Medida aproximada 
de encosto: 36 x 42 (cm). Esta medida poderá variar em 5% para mais ou para menos. 

Primax 
PMX EXEC 

FIXA 
188,00 1.128,00 

23 6 Und

Cadeira estofada giratória com braço. Assento: confeccionado com compensado multilaminado de 12 
milímetros de espessura e moldado anatomicamente, são estofados utilizando espuma injetada com densidade 
de 45kg/m³ e por fim é revestido com tecido courvin. A borda frontal do assento é curvada para melhor 
circulação sanguínea seguindo assim normas ergonômicas. Para melhor acabamento nas bordas são utilizados 
perfil de pvc tipo "s" de 17 milímetros para total proteção. Encosto: confeccionado com compensado 
multilaminado de 12 milímetros de espessura e moldado anatomicamente, são estofados utilizando espuma 
injetada com densidade de 40kg/m³ e por fim é revestido com tecido. Para melhor acabamento, são colocados 
espuma e corino na parte traseira do encosto e nas bordas são utilizados perfil de pvc tipo "s" de 17 
milímetros para total proteção. Junção: ligação entre o assento e o encosto feita através de lâmina de metal 
(chapa de aço 3/16) em forma de "l", com 110 mm de largura por 5 mm de espessura,  com regulagem 
horizontal (de profundidade), fixada através de porcas de garra. Base: a base possui 3 partes sendo cada uma 
delas: - cabeça: confeccionado com chapa de aço de 3 milímetros de espessura (chapa 11) e ferro liso 
redondo 5/16. A chapa é estampada para dar resistência e soldada pelo sistema mig (metal inerte gás). Possui 
tratamento antiferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó 
epóxi, curada a estufa a 150°c. - pistão: acionado através de um "botão" localizado na parte superior, os 
pistões possui o sistema de regulagem a gás (pneumático). São confeccionados com tubos, molas, arruelas de 
aço, para maior resistência. Possui telescópico para melhor acabamento. - aranha: confeccionado com tubo 
quadrado 25 x 25 chapa 16 (1,5 milímetros de espessura) e tubo redondo 2" chapa 14 (1,9 milímetros de 
espessura), também são soldadas pelo sistema de solda mig. Possui 5 "patas" e em cada extremidade, são 
fixadas buchas e rodízios. Sua estrutura metálica possui tratamento antiferrugem a base de imersão em 
banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°c e para melhor 
acabamento, é utilizado capa para aranha confeccionados em polipropileno. Braços: braços com estrutura em 
tubo oblongo 16x30, são revestido por apoio de braço injetado em integral skin. Cor: a cor será escolhida na 
cartela de cores do licitante vencedor. 

Primax 
PMX 

EXEC/SK 
412,00 2.472,00 

31 6 Und
Descanso para pés. Descanso ergonômico para pés, dimensões 45x30cm, com revestimento 
emborrachado antiderrapante, com 03 níveis de regulação que se adéqüe a necessidade do usuário, 
base da plataforma antiderrapante e anti-risco. 

Multivisao 
REG 

80,00 480,00 

39 2 Und

Mesa escritório em L. Tampo L com formato ergonômico e cantos arredondados, confeccionado em MDP ou MDF 
com no mínimo 18mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), 
totalizando no mínimo 1180 x 1180mm de comprimento e 320mm de profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais 
com perfil de PVC tipo "T" ou similar. Tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento 
respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. Painel frontal com medida de no mínimo 1240x340mm, 
confeccionado em MDP ou MDF com no mínimo 15mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado 
melamínico texturizado (BP), borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm ou 
similar, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade 
de cor do laminado melamínico.  
Estrutura de sustentação deverá ser do tipo "I" ou similar que atenda a mesma resistência, constituída por 01 tubo 
horizontal superior e 02 colunas verticais no tubo retangular com a medida de no mínimo 20x30mm chapa 20 
(0,90mm) de espessura, com um fechamento do lado externo em chapa 24 (0,60mm), fixada ás colunas verticais por 
meio encaixe e fechamento interno fixado por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), formando calha para passagem 
de fiação. Base inferior em chapa 14 (1,90mm) estampada em formato curvo, apoio para sapatas em ferro chato ¾ x 
1/8 dobrado em "U" e soldado a base, ponteira 20x30mm interna no tubo horizontal superior e sapatas reguladoras 5/8 
x 5/16 na da base inferior. Fixação do tampo a estrutura feitas através de parafusos auto atarrachantes. Toda a estrutura 
metálica possui tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor 
alumínio (Epóxi), com camada protetora de verniz para melhor proteção da pintura e feito de metalização. Pintura da 
estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de 
camada de 40 mícrons. Cor: a cor será escolhida na cartela de cores do licitante vencedor. Medidas Aproximadas (em 
milímetros): Largura - 1180 x 1180/ Profundidade - 620 / Altura - 750. Obs.: Esta medida poderá variar 5% para mais 
ou menos.

Primax 
PMX 

TRML1212
419,00 838,00 

TOTAL GERAL R$ 9.963,50 

Ata de Registro de preços n. 572/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 14.918.622/0001-08. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor 

unitário R$
Valor total 

R$ 
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24 3 Und
Biombo duplo articulado, estrutura tubular em aço, cortina em plástico branco, pés com ponteiras plástica e 
pintura eletrostática a pó epox. Dimensões aprox: 1,25 m largura aberto x 1,77 m altura e 0,66 m de largura 
fechado. 

Renascer  298,00 894,00 

30 3 Und
Mesa para exame clinico adulto. Estrutura em tubo de aço redondo de 31,75 x 1,2mm - Leito estofado 
revestido em courvim na cor preta, com cabeceira regulável através de cremalheira - Pés com ponteiras. 
Dimensões: 1,90 x 0,60 x 0,80m. Cor preta. 

Renascer 428,50 1.285,50 

33 1 Und

Carro para transporte de material de limpeza. Carro para transporte de material de limpeza, funcional; 
Confeccionado em polipropileno contendo uma bolsa de vinil com zíper com capacidade mínima de 90 litros. 
Possuindo três prateleiras e suporte para vassouras; Com rodízios. Garantia mínima de 12 meses. 

Perfect 600,00 600,00 

35 3 Und
Mesa auxiliar em inox sem rodízio. Mesa auxiliar inox 40x40x80 sem rodízios c/prateleira, com tampo e 
prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo de 1 x 1.25mm com ponteiras de borracha. Dimensões 
0,40x0.40x0.80 sem rodas. 

Renascer 344,00 1.032,00 

TOTAL GERAL R$ 3.811,50 

Ata de Registro de preços n. 574/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI � EPP., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 27.821.705/0001-26. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor unitário 

R$ 
Valor total R$

18 30 Und

Ar condicionado split - quente e frio 9.000 btus, ciclo: quente e frio. Modos de operação: 
refrigeração; aquecimento; ventilação; desumidificação. Ar condicionado, capacidade 9.000 
BTUs, tipo split Hi-Wall, 220 volts, quente e frio, ciclo reverso, controle remoto total, baixo 
nível de ruído, nível a, selo procel, compressor tipo rotativo. Com instalação do equipamento, 
incluindo todos os materiais que se fizerem necessários, bem como toda a mão de obra. 
Garantia mínima de 1(um) ano a partir da instalação. Empresa com assistência técnica no 
município de arapongas comprovada pelo fabricante local a ser definido pela secretaria. 

Elgin 1.994,00 59.820,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 01 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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