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DECRETO Nº 536/18, DE 23 DE JULHO DE 2018

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos das Leis sob nºs
3.589 e 3.590, de 05 de janeiro de 2009, a UNIFICAÇÃO
dos Lotes de terras situados na Gleba Patrimônio
Arapongas, neste Município e Comarca de Arapongas
– Paraná, de propriedade de JOÃO PERDIGÃO, assim
descritos:

- Lote sob nº 100-A/99/98-B-3/4-13, com área de 323,87
m², conforme matrícula sob nº 23.208, Data sob nº 07, da
quadra nº 142, com área de 600,00 m² e Data sob nº 08, da
quadra nº 142, com área de 600,00 m², ambos matriculados
sob nº 7.598, todas do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em um único Lote sob nº 100-A/99/98-B-3/4-
13/7/8, com área total de 1.523,87 m², em conformidade
com projetos e memoriais descritivos inclusos ao
processo 017294/2018.

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

Arapongas, 23 de julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

RICARDO K. KOIKE
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 537/18, DE 23 DE JULHO DE 2018

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

DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o DESMEMBRAMENTO da
Data de terras sob nº 22, quadra 5, com área de 793,92 m²,
situado na Vila Triângulo, neste Município e Comarca,
de propriedade de JOÃO RICARDO PEREIRA RUDNISK
E OUTROS, matriculada sob nº 2.564, do 2º Serviço

Registral desta Comarca de Arapongas – Paraná, em 02
(duas) novas Datas sob nºs: data nº 22, com área de
448,89 m² e data nº 22/A, com área de 345,03 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 017931/2018.

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

Arapongas, 23 de julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

RICARDO K. KOIKE
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 221/2017.
Contrato: nº. 076/2018 – 1º Termo Aditivo.
Pregão: nº. 116/2017.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE
PAPÉIS HÉRCULES LTDA – ME, CNPJ nº 01.049.482/
0001-37, representada por Evandro de Hércules, CPF n°
028.176.569-38.
Objeto: registro de preços para aquisição de material
de expediente e papelaria para atender todas as
secretarias, em atendimento a Secretaria Municipal de
Administração - SEMAD.
Objeto do Termo Aditivo: Revisão do preço unitário
dos seguintes itens previstos na ata de registro de
preços n.º 076/2018, conforme relação: Item 79: Papel
sulfite A4 (210x297mm), branco, alcalino, 75 g/m², mínimo
10 resmas por caixa com 500 folhas; Quantidade 750;
Marca Magnum; Valor Unitário preço atual R$ 131,60;
preço revisado R$ 148,35. Item 80: Papel sulfite A4
(210x297mm), branco, alcalino, 75 g/m², mínimo 10
resmas por caixa com 500 folhas; Quantidade 250; Marca
Magnum; Valor Unitário preço atual R$ 131,60; preço
revisado R$ 148,35. A revisão dos preços tem seu
fundamento no artigo 65, II, alínea “d”, e § 5º da Lei n.º
8.666/93 e art. 11 do Decreto Municipal n.º 091/16, bem
como no item 6.1.1.7 da ata de registro de preços. Data
e assinaturas.

PORTARIA Nº 330/18, DE 30 DE JULHO DE 2018

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI, Secretário de
Administração do Município de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando:

- o contido na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
Decreto-Lei nº. 5.452, de 1° de maio de 1943 e alterações
posteriores;

R E S O L V E:
Art. 1° - DECLARAR, a concessão de 30 (trinta) dias de
férias, acrescidas de 1/3 (um terço), previsto no art. 7°,
XVII, da Constituição Federal, à empregada pública Marli
Regina Benedita Lima, matrícula nº 105376/1, ocupante
do emprego de Auxiliar de Enfermagem - PSF, sendo o
período de fruição de 20/07/2018 a 18/08/2018, referente
ao período aquisitivo 2016/2017.

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

Arapongas, 30 de julho de 2018.

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

HENRIQUE GARCIA FILETTI
Diretor de Recursos Humanos
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DECRETO Nº 551/18, DE 30 DE JULHO DE 2018 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar, no orçamento do Município de 
Arapongas, para o exercício de 2018. 

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

 D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2018, com base no art. 4º, da Lei Municipal nº. 4.610, de 10 de novembro de 2017, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais): 

 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
 09.01 � Fundo Municipal de Saúde 

103010003.2.032/3.3.90.30.00 � Material de Consumo.................................................. ............................................... R$ 230.000,00 
 Fonte de Recurso 372 
 10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 10.03 � Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental 
123610019.2.054/3.3.90.31.00 � Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Despot. E outras................................................. . R$   20.000,00 
  Fonte de Recurso 104 
  15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 
  15.01 � Manutenção Serv. Secr. Municipal de Esporte 
278120003.2.075/3.3.90.36.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Física................................................. .......... R$   12.000,00 
  Fonte de Recurso 000 
  

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma 
do disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação parcial das dotações orçamentárias, a 
saber: 

 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
 09.01 � Fundo Municipal de Saúde 

103010003.2.032/3.3.90.39.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Jurídica.................................................. ...... R$ 230.000,00 
 Fonte de Recurso 372 
 10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 10.03 � Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental 
123610019.2.054/3.3.90.30.00 � Material de Consumo.................................................. ............................................... R$   20.000,00 
 Fonte de Recurso 104 
  15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 
  15.01 � Manutenção Serv. Secr. Municipal de Esporte 
278120003.2.075/3.3.90.14.00 � Diárias � Pessoal Civil....... ................................................. ...................................... R$   12.000,00 
  Fonte de Recurso 0000 
  

Art. 3º - Considerando disposto nas Leis nº.  4.606, de 17/10/2017 e 4.570, de 29/06/2017 e ao fato de que a 
abertura do crédito adicional suplementar a que se refere o art.1º deste decreto tem como fonte de recurso a anulação parcial da 
dotação da mesma atividade orçamentária, os ajustes efetuados não alteram os objetivos e as metas estabelecidos no Anexo I da 
Lei nº. 4.606, de 17/10/2017 do Plano Plurianual 2018 a 2021 e no Anexo V da Lei 4.570, de 29/06/2016 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2018. 

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 30 de julho de 2018. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

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

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 085/2018 � Processo Adm. N º 147/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

BRAVONUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.231.202/0001-38, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 428/2018. 

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

24 240 Unidade 

Fórmula infantil de seguimento em pó, a partir de 6 meses, adicionada 
de prebióticos 0,4 a 0,8g/100ml. Contém lc-pufas dha e ara e 
nucleotídeos. Densidade calórica 67 a 68 kcal/100ml. Possui 12% de 
proteínas lácteas (relação caseína/proteínas do soro 50:50 ou 60:40). 
Embalagem 400g. 

Aptamil 2/Danone 15,00 3.600,00 

25 24 Unidade 

Fórmula infantil de seguimento em pó, a partir de 10 meses, adicionada 
de prebióticos 0,4 a 0,8g/100ml. Contém lc-pufas dha e ara e 
nucleotídeos. Densidade calórica 67 a 68 kcal/100ml. Possui 12% de 
proteínas lácteas (relação caseína/proteínas do soro 40:50 ou 60:50). 
Embalagem 800g. 

Aptamil 3/Danone 33,80 811,20 

TOTAL GERAL R$ 4.411,20 

L.A. FARIA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 429/2018. 

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

01 80 
Quilogram
a 

Abacate de primeira qualidade, deverá estar com a casca lisa, verde, 
apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, 
isento de sujidades, parasitas e larvas. 

Ceasa 4,55 364,00 

02 100 
Quilogram
a 

Alho bulbo in natura, nacional,de primeira qualidade, compacto e firme, 
sm lesões de origem, livre de resíduos, tamanho e cor uniforme, bem 
desenvolvido, isento de sujidade e parasitas. 

Ceasa 15,75 1.575,00 

03 100 
Quilogram
a 

Batata inglesa lisa - tamanho  médio a grande 
Isenta de partes pútridas; consistência firme; sem indício de germinação; 
sem sujidade e isenta de coloração esverdeada 

Ceasa 2,50 250,00 

04 200 Unidade 

Brócolis tipo ramoso, in natura. Tamanho e coloração uniformes, 
consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo de 7 
(sete) dias antes do vencimento. Folhas firmes sem áreas amareladas, sem 
sujidades. 

Ceasa 4,98 996,00 

05 200 Unidade 

Couve-flor selecionada, fresca. De ótima qualidade, compacta, firme, 
coloração uniforme, aroma, cor, atípicos da espécie, em perfeito estado 
de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a 
conformação e a aparência. Deve estar isenta de sujidades, parasitas, 
rachaduras, cortes e perfurações. 

Ceasa 5,70 1.140,00 

06 200 Unidade 

Couve-manteiga - folhas integras, ausência de folhas murchas e podridão
Transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso. Mínimo 
de 400 gramas. Ceasa 2,50 500,00 

07 800 
Quilogram
a 

Laranja pera, inteiras, frescas, não apresentar  problemas com coloração 
não  características, estar machucada, perfurada, muito madura e nem 
muito verde. 

Ceasa 2,05 1.640,00 

08 360 
Quilogram
a 

Limão taiti não apresentar alteração de coloração não característica, estar 
machucado, perfurado e muito maduro. Ceasa 3,15 1.134,00 

09 80 
Quilogram
a 

Manga tommy- textura firme, mas amadurecido 
Ausência de danos mecânicos, murcha, podridão, manchas e presença de 
doenças. 

Ceasa 3,90 312,00 

10 1.400 
Quilogram
a 

Melancia grupo comum, coloração do fundo da casca verde, coloração da 
polpa vermelha, presença de sementes, listras grossas, categoria i. Peso 
mínimo de 10 kg a unidade. 

Ceasa 1,70 2.380,00 

11 100 
Quilogram
a 

Pepino fujinara deve ser fresco, isento de substâncias terrosas, ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. Não são 
tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: 
desidratação, ferimento, oco, podridão e virose. 

Ceasa 3,03 303,00 

12 150 Unidade 
Repolho - tamanho e coloração verde e uniforme. Produto selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas, sem raízes. 

Ceasa 2,70 405,00 

13 100 
Quilogram
a 

Tomate italiano ou rasteiro -  coloração vermelha uniforme, pele lisa, 
firme e brilhante. 
Ausência de danos mecânicos, murcha, podridão, manchas e presença de 
doenças. 

Ceasa 3,75 375,00 

14 40 
Quilogram
a 

Vagem inteiras, frescas, cor verde uniforme e sem saliência.  Ausência de 
danos mecânicos, murcha com pontas escuras, podridão, manchas e 
presença de doenças. 

Ceasa 4,75 190,00 
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15 1.200 
Quilogram
a 

Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada. O produto deve ser 
manipulado em condições higiênicas, abatidos sob inspeção sanitária, 
devendo ser resfriado e transportado à temperatura de 6 a 10ºc. 
A carne de frango deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. Embalagem: o produto deverá ser embalado em embalagem 
plástica flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1 kg. Contendo o tipo 
do corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou 
certificação municipal de arapongas). 

Granjeiro sif/poa 
4087 

6,45 7.740,00 

16 120 
Quilogram
a 

Filé de tilápia, limpa, clara, sem pele, escamas, espinha e vísceras. 
Deverá apresentar-se congelado, na temperatura de no máximo -8%c no 
momento do recebimento pelas escolas, sem adição de conservantes ou 
aditivos. O produto final não deve conter materiais estranhos à sua 
composição e deverá estar isento de micro organismos capazes de 
constituir perigo a saúde do consumidor. Deve estar livre de odores e 
sabores estranhos. Os produtos de origem animal devem possuir o 
carimbo do serviço de inspeção federal (sif), serviço de inspeção do 
paraná (sip), serviço de inspeção municipal (sim) e estar em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. Deve estar 
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg, 
com carimbo de inspeção e validade mínima de 06 (seis) meses a contar 
da data da entrega 

Copacol sif 516 28,30 3.396,00 

17 200 Litros 

Iogurte de fruta,sabor morango. Embalagem deve ser de1 l e envasado 
com material atóxico primário adequado para as condições previstas de 
armazenamento e que garanta a hermeticidade da embalagem e proteção 
apropriada contra contaminação. Com identificação do produto, marca do 
fabricante, informações nutricionais, prazo de validade e capacidade, 
número do registro no ministério da agricultura/ sif/ dipoa e carimbo de 
inspeção do sif, sisp ou sim. O produto deve ser entregue em transporte 
refrigerado. 

Unibaby 4,65 930,00 

18 1.056 Unidade 

Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 80% a 85%. Não deve conter 
em sua composição gordura do tipo trans. 
Embalada em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna pós 
tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo de validade/lote e
informação nutricional. Validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. 

Coamo família 4,95 5.227,20 

19 200 
Quilogram
a 

Mussarela fatiada, resfriada. 
Embalagem: plástica flexível, atóxica, resistente, transparente contendo 
500g. Peso unitário (fatia): 15 a 20g. Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação e prazo de validade. 

Kinobresa 22,40 4.480,00 

20 200 
Quilogram
a 

Presunto cozido sem capa de gordura fatiado - resfriado, contendo pernil 
suíno magro, sal, glicose, estabilizantes, antioxidantes e conservadores. 
Peso unitário (uma fatia) = 15 a 20 g. Embalagem: o produto deverá ser 
embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, 
transparente contendo 500g. . Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação e prazo de validade. 

Peperi 19,20 3.840,00 

21 480 Unidade 

Requeijão cremoso tradicional - sem adição de amido, elaborado com 
leite, creme de leite e ingredientes naturais. 
Aspecto liso, sem formação de crosta na superfície, sem grumos e 
dessoramento. Consistência pastosa. Cor: branca, homogênea. 
Odor/sabor característico. Embalado em copo plástico hermeticamente 
fechado com peso líquido de 200 gramas, rótulo contendo valor 
nutricional, fabricante, validade e lote. Validade mínima de 40 dias a 
contar da entrega. 

Unibaby 4,70 2.256,00 

22 300 Unidade 

Biscoito de polvilho salgado 1ª qualidade: pacote de 200g. Produto a base 
de polvilho, gordura vegetal, ovos, sal refinado, leite em pó e farinha 
integral de soja. 
Formato tipo argola pequena. Não conter glúten. Serão rejeitados 
biscoitos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. O 
produto e suas condições deverão estar de acordo com a nta 48 (normas 
técnicas para biscoito e bolachas - decreto 12.486 de 20/10/78) o produto 
deve estar acondicionado em embalagem primaria plástica, atóxica, 
resistente, lacrada e embalagem secundaria de caixas de papelão 
reforçado. 

Cassini 6,20 1.860,00 

23 360 Unidade 

Fórmula infantil de partida em pó, de 0 a 6 meses, adicionada de 
prebióticos 0,4 a 0,8g/100ml. Contém lc-pufas dha e ara e nucleotídeos. 
Relação caseína: soro 40:60 ou 30:70. Densidade calórica 66 a 77 
kcal/100ml. 100% lactose. Lata 400 g. 

Aptamil 1 14,30 5.148,00 

26 48 Unidade 

Vinagre de álcool claro - fermentado acético de álcool, frasco de 750 ml. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

Vitalia 2,35 112,80 

27 20 Pacote 

Creme de confeiteiro, mistura para preparo de creme de confeiteiro para 
cobertura e recheio, aromatizado artificialmente, contendo açúcar, amido 
modificado de mandioca sal, aromatizante e corante sintético idêntico ao 
natural beta-caroteno. Embalagem de 1 kg, contendo informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. 

Itaiquara 11,80 236,00 
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29 750 
Quilogram
a 

Carne bovina, acém, em cubos - resfriada,   abatida sob inspeção 
sanitária, sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. 
A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo 
conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o tipo do corte 
da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação 
municipal de arapongas). 

Frios londrina sif 
3698 

16,80 12.600,00 

30 620 
Quilogram
a 

Carne bovina, acém, moído - resfriada,  abatida sob inspeção sanitária, 
sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, 
sem sebo, máximo de 03% de aponervose. 
A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo 
conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o tipo do corte 
da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação 
municipal de arapongas). 

Frios londrina sif 
3698 

16,90 10.478,00 

31 450 
Quilogram
a 

Carne bovina, coxão mole, em bife de 80g - resfriada,  abatida sob 
inspeção sanitária, sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, 
isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. 
A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo 
conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o tipo do corte 
da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação 
municipal de arapongas). 

Frios londrina sif 
3698 

21,80 9.810,00 

32 100 
Quilogram
a 

Carne de frango - peito - resfriado, o produto deve ser manipulado em 
condições higiênicas, sob inspeção sanitária, devendo ser resfriado e 
transportado à temperatura de 6 a 10ºc. A carne de frango deve 
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante 
que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Embalagem: o produto 
deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, 
em pacotes de 1 kg, contendo o tipo de corte da carne, peso, validade e 
número de registro (sif ou sip ou certificação municipal de arapongas). 

Granjeiro sif/poa 
4087 

7,30 730,00 

33 100 
Quilogram
a 

Pernil suíno em cubos - resfriado 
Pernil suíno em cubos - resfriado sem osso e sem couro,  sadios, abatidos 
sob inspeção veterinária, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. A carne deve 
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante 
que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter 
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem: o produto 
deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente contendo de 1kg, contendo o tipo do corte da 
carne, peso, validade e número de registro (sim, sif ou sip). 

Frios londrina sif 
3698 

11,00 1.100,00 

34 100 
Quilogram
a 

Salsicha hot dog - produto preparado com carnes e condimentos, 
perfeitamente triturados e misturados. 
Características sensoriais: textura, cor, sabor e odor característicos. O 
produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa ou partes 
flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. 
Fonte de vitamina a, ferro e zinco. Peso líquido unitário = 50g, sendo 
tolerada uma variação de até 5% para mais ou para menos. Deve 
apresentar porcentagem de água ou gelo não superior a 10% em peso. 
Embalagem: à vácuo, em saco de polietileno atóxico de baixa densidade, 
resistente, transparente contendo 1 kg.  A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura 
sif/sip e carimbo de inspeção do sif. Deverá apresentar validade mínima 
de 20 dias a partir da data de entrega. 

Copavel 6,20 620,00 

TOTAL GERAL R$ 82.128,00 

Valor Total: R$ 86.539,20 (oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.  
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades 
da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 30 de julho 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 091/2018 � Processo Adm. N º 157/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SALGADOS, ÁGUA, SUCOS E REFRIGERANTES, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

FELIZARDO BASANA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.237.298/0001-12, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
433/2018. 

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

01 400 CENTO 

Salgados distribuídos em centos, com peso mínimo de 2,5 quilos por cento. Salgados tipo: 
kibe frito; risolis de carne; coxinha de frango; pastel de carne, frango e queijo, frito ou 
assado; bolinha de queijo; cigarretes de presunto ou mortadela; esfiha fechada assada de 
carne ou frango; empadinha de frango, palmito, carne ou queijo; mini pizza de queijo e 
presunto, entre outros a escolher. � Oficina do Pão. 

51,00 20.400,00 

L.A. FARIA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 434/2018. 

Item Quant. Unid. Descrição 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

02 100 CAIXA Água mineral natural, sem gás, copo plástico 200ml, caixa com 48 unidades. � santa inês. 20,40 2.040,00 

03 3.000 UNIDADE
Refrigerante Pet 2 litros, vários sabores (laranja, limão, guaraná, etc). Deverá apresentar 
validade mínima de 02 meses a partir da data de entrega. � Schincariol 

4,85 14.550,00 

04 2.000 UNIDADE

Suco de nectar da fruta - vários sabores: laranja, pêssego, uva, caju, abacaxi 
Composto líquido com vitamina estabilizante, antioxidante e conservante, vitaminas, 
açúcar, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de 
frutas, acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, validade mínima 5 meses a 
contar da data de entrega. � serigy  

5,30 10.600,00 

TOTAL GERAL R$ 27.190,00 

Valor Total: R$ 47.590,00 (quarenta e sete mil, quinhentos e noventa reais). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.  
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades 
da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 30 de julho de 2018. 

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

PORTARIA nº. 328/18, de 26 de julho de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista da solicitação nº. 862/18, da EDUCAÇÃO; 

R E S O L V E: 

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

  
Matrícula Nome Classe Local Portaria 

Designação 
Data da 

Dispensa 
83844/1 Josemar Silmara Galiani 

Viana 
C CMEI São Miguel 057/18, de 

09/02/18 
26/07/2018 

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

Arapongas, 26 de julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito

PAULO VALÉRIO 
Secretário Municipal de Educação

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

       Diretoria de Recursos Humanos

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná
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