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COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
026/2018

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº
76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 750, nesta
cidade, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr.
Sérgio Onofre da Silva, portador da carteira de identidade
RG no 3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no
477.980.099-49, residente e domiciliado neste Município
torna público nos termos do art. 24, inciso XIII da Lei nº
8666/93, a dispensa de licitação visando a contratação
de empresa para análise ambiental, emissão de laudo
sobre as condições físicas dos cursos d’água existentes
na zona urbana de Arapongas e elaboração de termo de
referência para contratação de projetos básico e
executivo para recuperação das áreas, em atendimento
a SEASPMA, com fulcro nas informações constantes
na requisição ao compras nº 834/2018, emitida em 06/06/
2018.

Arapongas, 08 de junho de 2018.
Ratifico a Dispensa conferida nos termos acima.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n. º 123/2018.
Inexigibilidade: n. º 010/2018.
Contrato: n. º 341/2018.
Partes: Município de Arapongas e VIAÇÃO GARCIA
LTDA., CNPJ nº 78.586.674/0001-07, representada por
Estefano Boiko Junior, CPF nº. 869.157.119-53.
Objeto: contratação direta da empresa Viação Garcia –
Ltda., para fornecimento de passagens rodoviárias para
atendimento de pessoas em situação de rua atendidas
pelo Centro POP Vida Nova em atendimento a Secretaria
Municipal de Assistência Social.V0alor: R$ 2.526,00 (dois
mil, quinhentos e vinte e seis reais).Prazo de Vigência:
12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no Artigo n. º 25, I,
da Lei Federal n. º 8.666/93.Autorizado pelo Prefeito
Municipal na data de 18/05/2018.
Data e Assinaturas.



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ARAPONGAS � PR 

RESOLUÇÃO 016/2018 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - CMDCA, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal 

4.164/2013, bem como o disposto em seu Regimento Interno, considerando o 

deliberado pela Plenária em reunião realizada na data de 07/06/2018, 

RESOLVE: 

Art. 1º. NOMEAR, para compor comissão temática específica 

intitulada �Comissão de Organização da VII Conferência Municipal Sobre 

Direitos da Criança e do Adolescente�, os seguintes Conselheiros: 

NOME FUNÇÃO 

SILVANA COELHO COORDENADOR 

GABRIELA APARECIDA  ALVES DA ROCHA RELATORA 

CRISTIANI NOBRE CABRAL MEMBRO 

Art. 2º - A Presente Comissão terá por responsabilidade a 

condução dos trabalhos de organização e realização da VII Conferência 

Municipal Sobre Direitos da Criança e do Adolescente, observadas as 

instruções e prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

Art. 3° -  Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo 

ser publicada. 

Arapongas, 07 de junho de 2018. 

________________________________ 

Ismailda Ferreira de Lima da Silva 

Presidente
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SESAN.
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: 

L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
342/2018. 

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

01 615 KITS 

Cesta básica para portadores do vírus hiv contendo:

- 01 pacote de açúcar cristal de primeira qualidade, contendo no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção - embalagem de 5 kg contendo informação nutricional. 
Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega,  nome e a marca do 
produto, data de fabricação e validade e número de lote. � doce sucar.

- 01 pacote de arroz agulhinha tipo 1 - embalagem de 05 kg - classe longo, fino, 
polido, sem glúten, embalagem de polietileno, atóxica, transparente, resistente, 
com o nome e marca do produto, data de fabricação e validade, número de lote e 
tabela de informação nutricional. Validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega. � norte sul.

- 01 pacote de biscoito doce tipo maisena, embalagem de 400 g, contendo o nome 
e a marca do produto, data de fabricação e validade, número de lote e tabela de 
informação nutricional. O produto deve ser crocante, sem sabor de ranço e com 
odor característico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. � 
prodasa.  

- 01 unidade de chá de erva mate, tostado, antioxidante, embalagem de 250 g, 
constituído de folhas novas, hastes e talos ligeiramente tostados de erva mate, sem 
coloração artificial, sem mistura com outras ervas, sãs e limpos, 100% puro. Não 
deverá conter substâncias estranhas a sua constituição normal, nem elementos 
vegetais estranhos a espécie. O produto e suas condições deverão estar de acordo 
com a nta 41 e 46 (normas técnicas para chá mate - decreto 12.486 de 20/10/78). O 
produto deve estar acondicionado em embalagem primária de caixinhas de papelão 
atóxico, resistente, lacrada, contendo tabela de informação nutricional, data de 
fabricação e validade, nome e marca do produto e número de lote. � d� mille.

- 01 unidade de extrato de tomate, concentrado, preparado com frutos maduros, 
sem pele e sementes, isentos de fermentação, massa mole, vermelha, sem 
conservadores e validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, lata de 
340 g, contendo tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, 
nome e marca do produto e número de lote. Deverá ter registro no ministério da 
agricultura e/ou ministério da saúde. � bonare.

- 01 pacote de farinha de milho tipo biju, de 1 ª qualidade. Não deverá apresentar 
resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem de 500 g, 
intacta, de polietileno transparente bem vedado, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. � d� mille.

- 02 pacotes de farinha de trigo especial, embalagem de 01 kg, enriquecida com 
ferro e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e materiais estranhos. A 
embalagem deverá conter tabela de informação nutricional, data de fabricação e 
validade, nome e marca do produto e número do lote. - vitoriosa.

- 03 pacotes de feijão carioca tipo 1, novo, com 90 a 98% de grãos inteiros, limpos 
e secos, embalagem de 01 kg contendo tabela de informação nutricional, data de 
fabricação e validade, número de lote, nome e marca do produto. Validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega. � joãozinho.

- 01 pacote de fubá de milho desgerminado, extrafino, mimoso, enriquecido com 
ferro e ácido fólico. Embalagem de 01 kg, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. � nutrinovo.

- 07 pacotes de leite em pó integral, instantâneo, enriquecido com vitaminas a, d e 
ferro, não granulado, embalagem de 400 g, aluminizada, intacta, bem vedada, 
contento tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e 
marca do produto e número de lote. � italac.

- 02 pacotes de macarrão espaguete nº 08, com ovos, enriquecido com ferro e 
ácido fólico, cor característica, livre de odores, sabores e materiais estranhos. 
Embalagem de 500 gr, resistente e termossoldada, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. � d� mille. 

268,30 165.004,50 
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- 01 unidade de margarina cremosa, com sal, teor lipídico de 80% a 85%. Não 
deve conter em sua composição gordura do tipo trans. Embalagem de 500 g, em 
pote plástico resistente, com proteção interna pós tampa, deverá conter tabela de 
informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e 
número de lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. � coamo 
família.

- 03 unidades de óleo de soja, refinado, embalagem de 900 ml, tipo pet, contendo 
tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do 
produto e número de lote. � leve.  

- 01 pacote de sal refinado e iodado, embalagem de 01 kg contendo tabela de 
informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e 
número de lote. � garça.

- 02 unidades de sardinha em conserva, preparada com pescado fresco, limpo, 
cozido, imersa em óleo comestível. Embalagem de 125 g, contendo informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. � palmeira.

- 01 kg de carne bovina, acém em cubos, congelada, abatida sob inspeção 
sanitária, sem osso, contendo no máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem 
sebo, máximo de 3% de aponervose, livre de parasitas e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter 
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem de 01 kg, á vácuo, 
plástico flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo o tipo de corte da 
carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação municipal de 
arapongas). � frios londrina.

- 01 kg de carne bovina, acém moído, congelada, abatida sob inspeção sanitária, 
sem osso, contendo no máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, 
máximo de 3% de aponervose, livre de parasitas e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter 
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem de 01 kg, á vácuo, 
plástico flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo o tipo de corte da 
carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação municipal de 
arapongas). � frios londrina.

- 01 kg de carne de frango, filé de frango, sem pele, congelado, proveniente de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelado e 
transportado á temperatura de -18°c e apresentar-se livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O 
líquido drenado durante o descongelamento (água e sangue) não deve ultrapassar 
10% do peso bruto. Embalagem de 01 kg, plástica, flexível, atóxica, resistente, 
contendo o tipo de corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip 
ou certidão municipal de arapongas). � granjeiro.

- 01 kg de banana nanica, casca lisa, sem partes pútridas, tamanho médio, sã, 
limpa, sem defeitos, suficientemente desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor 
típicos da variedade, uniformidade no tamanho e na cor. Não será permitido 
rachaduras, perfurações e cortes. � ceasa.

- 01 kg de batata inglesa lisa, tamanho médio, isenta de partes pútridas, 
consistência firme, sem indício de germinação, sem sujidades e isenta de coloração 
esverdeada. � ceasa.  

- 01 kg de batata doce, tamanho médio, isenta de partes pútridas, consistência 
firme, sem indício de germinação, sem sujidades. � ceasa.

- 01 kg de beterraba, tamanho médio. Isenta de danos mecânicos, deformações e 
podridão. Coloração uniforme e consistente. � ceasa.

- 01 kg de cenoura, coloração uniforme, sem sujidade, grupo nantes, categoria i, 
classe 14. Não pode apresentar resíduos de substâncias nocivas a saúde, acima dos 
limites de tolerância admitidas pela legislação vigente, mau estado de conservação, 
odor e sabor estranhos ao produto. � ceasa.

- 01 maço de 400 g de couve manteiga, folhas íntegras, ausência de folhas murchas 
e amareladas e podridão. � ceasa.

- 01 kg de laranja pera, sem defeitos perfurações na casca, isenta de partes 
pútridas, suficientemente desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade, uniformidade no tamanho e na cor. � ceasa.

- 01 kg de maçã gala de 1 ª qualidade, com casca sã, sem rupturas e pancadas na 
casca. Apresentando tamanho e cor uniformes, com polpa firme e intacta, devendo 
ser bem desenvolvida e madura. Deve ser fresca, sem danos físicos ou mecânicos, 
isenta de partes pútridas. � ceasa.
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- 01 bandeja com 30 unidades de ovo de galinha grande, classe a, sem rachaduras, 
sem manchas escura, validade de 20 dias a partir da data de entrega. � granja 
feliz.

- 01 kg de tomate rasteiro ou saladete, formato alongado, sem partes pútridas, 
fresco, sem danos físicos ou mecânicos, consistência firme. � ceasa.

02 205 KITS 

Cesta básica para portadores do vírus hiv contendo:

- 01 pacote de açúcar cristal de primeira qualidade, contendo no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção - embalagem de 5 kg contendo informação nutricional. 
Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega,  nome e a marca do 
produto, data de fabricação e validade e número de lote. � doce sucar.

- 01 pacote de arroz agulhinha tipo 1 - embalagem de 05 kg - classe longo, fino, 
polido, sem glúten, embalagem de polietileno, atóxica, transparente, resistente, 
com o nome e marca do produto, data de fabricação e validade, número de lote e 
tabela de informação nutricional. Validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega. � norte sul.

- 01 pacote de biscoito doce tipo maisena, embalagem de 400 g, contendo o nome 
e a marca do produto, data de fabricação e validade, número de lote e tabela de 
informação nutricional. O produto deve ser crocante, sem sabor de ranço e com 
odor característico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. � 
prodasa.  

- 01 unidade de chá de erva mate, tostado, antioxidante, embalagem de 250 g, 
constituído de folhas novas, hastes e talos ligeiramente tostados de erva mate, sem 
coloração artificial, sem mistura com outras ervas, sãs e limpos, 100% puro. Não 
deverá conter substâncias estranhas a sua constituição normal, nem elementos 
vegetais estranhos a espécie. O produto e suas condições deverão estar de acordo 
com a nta 41 e 46 (normas técnicas para chá mate - decreto 12.486 de 20/10/78). O 
produto deve estar acondicionado em embalagem primária de caixinhas de papelão 
atóxico, resistente, lacrada, contendo tabela de informação nutricional, data de 
fabricação e validade, nome e marca do produto e número de lote. � d� mille.

- 01 unidade de extrato de tomate, concentrado, preparado com frutos maduros, 
sem pele e sementes, isentos de fermentação, massa mole, vermelha, sem 
conservadores e validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, lata de 
340 g, contendo tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, 
nome e marca do produto e número de lote. Deverá ter registro no ministério da 
agricultura e/ou ministério da saúde. � bonare.

- 01 pacote de farinha de milho tipo biju, de 1 ª qualidade. Não deverá apresentar 
resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem de 500 g, 
intacta, de polietileno transparente bem vedado, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. � d� mille.

- 02 pacotes de farinha de trigo especial, embalagem de 01 kg, enriquecida com 
ferro e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e materiais estranhos. A 
embalagem deverá conter tabela de informação nutricional, data de fabricação e 
validade, nome e marca do produto e número do lote. - vitoriosa.

- 03 pacotes de feijão carioca tipo 1, novo, com 90 a 98% de grãos inteiros, limpos 
e secos, embalagem de 01 kg contendo tabela de informação nutricional, data de 
fabricação e validade, número de lote, nome e marca do produto. Validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega. � joãozinho.

- 01 pacote de fubá de milho desgerminado, extrafino, mimoso, enriquecido com 
ferro e ácido fólico. Embalagem de 01 kg, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. � nutrinovo.

- 07 pacotes de leite em pó integral, instantâneo, enriquecido com vitaminas a, d e 
ferro, não granulado, embalagem de 400 g, aluminizada, intacta, bem vedada, 
contento tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e 
marca do produto e número de lote. � italac.

- 02 pacotes de macarrão espaguete nº 08, com ovos, enriquecido com ferro e 
ácido fólico, cor característica, livre de odores, sabores e materiais estranhos. 
Embalagem de 500 gr, resistente e termossoldada, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. � d� mille. 

- 01 unidade de margarina cremosa, com sal, teor lipídico de 80% a 85%. Não 
deve conter em sua composição gordura do tipo trans. Embalagem de 500 g, em 
pote plástico resistente, com proteção interna pós tampa, deverá conter tabela de 
informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e 

268,30 55.001,50 
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número de lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. � coamo 
família.

- 03 unidades de óleo de soja, refinado, embalagem de 900 ml, tipo pet, contendo 
tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do 
produto e número de lote. � leve.  

- 01 pacote de sal refinado e iodado, embalagem de 01 kg contendo tabela de 
informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e 
número de lote. � garça.

- 02 unidades de sardinha em conserva, preparada com pescado fresco, limpo, 
cozido, imersa em óleo comestível. Embalagem de 125 g, contendo informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. � palmeira.

- 01 kg de carne bovina, acém em cubos, congelada, abatida sob inspeção 
sanitária, sem osso, contendo no máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem 
sebo, máximo de 3% de aponervose, livre de parasitas e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter 
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem de 01 kg, á vácuo, 
plástico flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo o tipo de corte da 
carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação municipal de 
arapongas). � frios londrina.

- 01 kg de carne bovina, acém moído, congelada, abatida sob inspeção sanitária, 
sem osso, contendo no máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, 
máximo de 3% de aponervose, livre de parasitas e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter 
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem de 01 kg, á vácuo, 
plástico flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo o tipo de corte da 
carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação municipal de 
arapongas). � frios londrina.

- 01 kg de carne de frango, filé de frango, sem pele, congelado, proveniente de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelado e 
transportado á temperatura de -18°c e apresentar-se livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O 
líquido drenado durante o descongelamento (água e sangue) não deve ultrapassar 
10% do peso bruto. Embalagem de 01 kg, plástica, flexível, atóxica, resistente, 
contendo o tipo de corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip 
ou certidão municipal de arapongas). � granjeiro.

- 01 kg de banana nanica, casca lisa, sem partes pútridas, tamanho médio, sã, 
limpa, sem defeitos, suficientemente desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor 
típicos da variedade, uniformidade no tamanho e na cor. Não será permitido 
rachaduras, perfurações e cortes. � ceasa.

- 01 kg de batata inglesa lisa, tamanho médio, isenta de partes pútridas, 
consistência firme, sem indício de germinação, sem sujidades e isenta de coloração 
esverdeada. � ceasa.  

- 01 kg de batata doce, tamanho médio, isenta de partes pútridas, consistência 
firme, sem indício de germinação, sem sujidades. � ceasa.

- 01 kg de beterraba, tamanho médio. Isenta de danos mecânicos, deformações e 
podridão. Coloração uniforme e consistente. � ceasa.

- 01 kg de cenoura, coloração uniforme, sem sujidade, grupo nantes, categoria i, 
classe 14. Não pode apresentar resíduos de substâncias nocivas a saúde, acima dos 
limites de tolerância admitidas pela legislação vigente, mau estado de conservação, 
odor e sabor estranhos ao produto. � ceasa.

- 01 maço de 400 g de couve manteiga, folhas íntegras, ausência de folhas murchas 
e amareladas e podridão. � ceasa.

- 01 kg de laranja pera, sem defeitos perfurações na casca, isenta de partes 
pútridas, suficientemente desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade, uniformidade no tamanho e na cor. � ceasa.

- 01 kg de maçã gala de 1 ª qualidade, com casca sã, sem rupturas e pancadas na 
casca. Apresentando tamanho e cor uniformes, com polpa firme e intacta, devendo 
ser bem desenvolvida e madura. Deve ser fresca, sem danos físicos ou mecânicos, 
isenta de partes pútridas. � ceasa.

- 01 bandeja com 30 unidades de ovo de galinha grande, classe a, sem rachaduras, 
sem manchas escura, validade de 20 dias a partir da data de entrega. � granja 
feliz.
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- 01 kg de tomate rasteiro ou saladete, formato alongado, sem partes pútridas, 
fresco, sem danos físicos ou mecânicos, consistência firme. � ceasa.

TOTAL GERAL R$ 220.006,00 

Valor Total: R$ 220.006,00 (duzentos e vinte mil e seis reais). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 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, 08 de junho de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2165     PÁG:07SEGUNDA-FEIRA 11/06/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 016/2018 � Processo Adm. N º 027/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES (TROFÉUS E MEDALHAS) PARA AS COMPETIÇÕES 
MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 
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Ata de Registro de preços n. 133/2018, assinada em 08 de Março de 2018 - ANDRÉ LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 04.611.754/0001-39, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 50 UNIDADE Troféus 1º lugar, 36 cm de alt. Base preta plástica: 7,5 x 5,5, c/ tubo plástico 
vermelho e estatueta de vitoria. Vitoria  40,15 2.007,50 

02 50 UNIDADE Troféus 2º lugar, com 30 cm de alt. Base preta plástica: 7,5 x 5,5, c/ tubo 
plástico vermelho e estatueta de vitoria. Vitoria 36,58 1.829,00 

03 50 UNIDADE 
Troféus de 3º lugar, 27 cm de alt. Base preta plástica: 7,5 x 5,5, c/ tubo 
plástico vermelho e estatueta de vitoria. Vitoria 34,51 1.725,50 

04 8 UNIDADE Troféus 1º lugar, 45 cm de alt. Base preta plástica: 13,2 cm x 15,3 cm, c/ 
estatueta de baralho de 14 cm. Vitoria 49,08 392,64 

05 8 UNIDADE Troféus 2º lugar, 40 cm de alt. Base preta plástica: 12,1 cm x 15,3 cm, c/ 
estatueta de baralho de 14 cm Vitoria 49,47 395,76 

06 16 UNIDADE Troféus 3º e 4º lugar, 37 cm de alt. Base preta plástica: 10,2 cm x 15,3 cm, c/ 
estatueta de baralho de 14 cm. Vitoria 43,28 692,48 

07 50 UNIDADE 
Troféus de acrílico de 3mm com aplique 2mm, 45cm de altura e 22cm de 
largura sobreposto em base de acrílico de 10mm, com recorte e impressão a 
lazer. 

Criar Mix 114,22 5.711,00 

08 50 UNIDADE 
Troféus de acrílico de 3mm com aplique 2mm, 35cm de altura e 20cm de 
largura sobreposto em base de acrílico de 10mm, com recorte e impressão a 
lazer. 

Criar Mix 102,33 5.116,50 

09 50 UNIDADE 
Troféus de acrílico de 3mm com aplique 2mm, 25cm de altura e 18cm de 
largura sobreposto em base de acrílico de 10mm, com recorte e impressão a 
lazer. 

Criar Mix 81,49 4.074,50 

10 1 UNIDADE 

Troféu 1º lugar, 1,96 cm de altura. Base plástica sextavada dourada, 26,5 x 
43 cm, acima desta sobre a base preta com 4 águias e mais uma sobre base 
preta com taça sextavada dourada texturizada, acima deste estatueta de 
jogador, nos intervalos das bases, 16 cones dourados e 16 pirâmides dourada.

Vitoria 721,35 721,35 

11 1 UNIDADE 

Troféu 1º lugar, 1,87 cm de altura. Base plástica sextavada dourada, 26,5 x 
43 cm, acima desta sobre a base preta com 4 águias e mais uma sobre base 
preta com taça sextavada dourada texturizada, acima deste estatueta de 
jogador, nos intervalos das bases, 16 cones dourados e 16 pirâmides dourada.

Vitoria 672,26 672,26 

12 1 UNIDADE 

Troféu 1º lugar, 1,80 cm de altura. Base plástica sextavada dourada, 26,5 x 
43 cm, acima desta sobre a base preta com 4 águias e mais uma sobre base 
preta com taça sextavada dourada texturizada, acima deste estatueta de 
jogador, nos intervalos das bases, 16 cones dourados e 16 pirâmides dourada

Vitoria 615,75 615,75 

13 3 UNIDADE 

Troféu 1º lugar, 1,43 cm de altura. Base plástica sextavada dourada, 26,5 x 
43 cm, acima desta sobre base preta com 4 águias e taça sextavada dourada 
texturizada,  acima desta estatueta de jogador, no intervalo da base e taça, 8 
cones dourados e 8 pirâmides dourada 

Vitoria 577,09 1.731,27 

14 3 UNIDADE 

Troféu 1º lugar, 1,39 cm de altura. Base plástica sextavada dourada, 26,5 x 
43 cm, acima desta sobre base preta com 4 águias e taça sextavada dourada 
texturizada,  acima desta estatueta de jogador, no intervalo da base e taça, 8 
cones dourados e 8 pirâmides dourada 

Vitoria 547,32 1.641,96 

15 6 UNIDADE 

Troféu 1º lugar, 1,36 cm de altura. Base plástica sextavada dourada, 26,5 x 
43 cm, acima desta sobre base preta com 4 águias e taça sextavada dourada 
texturizada,  acima desta estatueta de jogador, no intervalo da base e taça, 8 
cones dourados e 8 pirâmides dourada 

Vitoria 523,54 3.141,24 

16 3 UNIDADE 
Troféu 1º lugar, 1,44 cm de altura, base plástica sextavada preta, 26,5 x 43 
cm, acima desta sobre base preta com 4 águias e taça dourada estatueta de 
jogador, entre as bases 16 cones dourados.

Vitoria 571,13 1.713,39 

17 3 UNIDADE 
Troféu 1º lugar, 1,36 cm de altura, base plástica sextavada preta, 26,5 x 43 
cm, acima desta sobre base preta com 4 águias e taça dourada estatueta de 
jogador, entre as bases 16 cones dourados.

Vitoria 550,00 1.650,00 

18 3 UNIDADE 
Troféu 1º lugar, 1,19 cm de altura, base plástica sextavada preta, 26,5 x 43 
cm, acima desta sobre base preta com 4 águias e taça dourada estatueta de 
jogador, entre as bases 16 cones dourados.

Vitoria 520,00 1.560,00 

19 2 UNIDADE 
Troféu de 1º lugar 1,03 cm altura, base plástica sextavada dourada, 26,5 x 43 
cm, acima desta 5 cones prateados, sobre este 5 jogadores taça dourada e 
prateada. 

Vitoria 250,00 500,00 

20 2 UNIDADE 
Troféu de 2º lugar 93 cm altura, base plástica sextavada dourada, 26,5 x 43 
cm, acima desta 5 cones prateados, sobre este 5 jogadores taça dourada e 
prateada. 

Vitoria 235,00 470,00 

21 2 UNIDADE 
Troféu de 3º lugar 87 cm altura, base plástica sextavada dourada, 26,5 x 43 
cm, acima desta 5 cones prateados, sobre este 5 jogadores taça dourada e 
prateada. 

Vitoria 219,00 438,00 
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22 2 UNIDADE 
Troféu de 1º lugar, 1,36 cm de altura, base plástica sextavada preta, 26,5 x 43 
cm, acima desta, 4 cones prateados com pés dourados e taça dourada com 
estatueta de vitória. 

Vitoria 520,00 1.040,00 

23 2 UNIDADE 
Troféu de 2º lugar, 1,28 cm de altura, base plástica sextavada preta, 26,5 x 43 
cm, acima desta, 4 cones prateados com pés dourados e taça dourada com 
estatueta de vitória. 

Vitoria 495,00 990,00 

24 2 UNIDADE 
Troféu de 3º lugar, 1,20 cm de altura, base plástica sextavada preta, 26,5 x 43 
cm, acima desta, 4 cones prateados com pés dourados e taça dourada com 
estatueta de vitória. 

Vitoria 490,00 980,00 

25 20 UNIDADE Troféu 1º lugar 39 cm altura, base plástica preta, cone dourado e prateado 
com tampa dourada e estatueta de vitória. Vitoria 41,00 820,00 

26 20 UNIDADE Troféu 2º lugar 36 cm altura, base plástica preta, cone dourado e prateado 
com tampa dourada e estatueta de vitória. Vitoria 39,00 780,00 

27 20 UNIDADE Troféu 3º lugar 32 cm altura, base plástica preta, cone dourado e prateado 
com tampa dourada e estatueta de vitória. Vitoria 35,50 710,00 

28 12 UNIDADE 
Troféu de artilheiro 39 cm, base oval preta, acima desta estatueta de futebol 
30 cm. Vitoria 40,00 480,00 

29 12 UNIDADE Troféu de goleiro 34 cm, base oval preta, acima desta estatueta de futebol 30 
cm. Vitoria 40,00 480,00 

30 12 UNIDADE Troféu destaque 22 cm, base oval preta, acima desta estatueta de bola de 
futebol grande. Vitoria 31,50 378,00 

31 20 UNIDADE Troféu 1º lugar 40 cm, base quadrada preta, acima desta, cone prata e 
estatueta de vitória. Vitoria 41,50 830,00 

32 20 UNIDADE Troféu 2º lugar 35 cm, base quadrada preta, acima desta, cone prata e 
estatueta de vitória. Vitoria 39,00 780,00 

33 20 UNIDADE Troféu 3º lugar 31 cm, base quadrada preta, acima desta, cone prata e 
estatueta de vitória. Vitoria 35,50 710,00 

34 2 UNIDADE Troféu 1º lugar, 86 cm de altura, base sextavada marron, acima desta, tubo 
dourado e taça dourada com estatueta de jogador. Vitoria 178,00 356,00 

35 2 UNIDADE 
Troféu 2º lugar, 78 cm de altura, base sextavada marron, acima desta, tubo 
dourado e taça dourada com estatueta de jogador. Vitoria 166,00 332,00 

36 2 UNIDADE Troféu 3º lugar, 69 cm de altura, base sextavada marron, acima desta, tubo 
dourado e taça dourada com estatueta de jogador. Vitoria 152,45 304,90 

37 10 UNIDADE Troféu 1º lugar, 78cm de altura, base sextavada dourada, acima desta tubo 
em v com ponta e bola dourada acetinada, acima desta estatueta de vitória. Vitoria 166,00 1.660,00 

38 10 UNIDADE 
Troféu 2º lugar, 66cm de altura, base sextavada dourada, acima desta tubo 
em v com ponta e bola dourada acetinada, acima desta estatueta de vitória. Vitoria 148,00 1.480,00 

39 10 UNIDADE Troféu 3º lugar, 55cm de altura, base sextavada dourada, acima desta tubo 
em v com ponta e bola dourada acetinada, acima desta estatueta de vitória. Vitoria 119,00 1.190,00 

40 6 UNIDADE Troféu 1º lugar, 39 cm de altura, base plástica sextavada preta, acima desta, 
cone dourado e estatueta de bola. Vitoria 42,50 255,00 

41 6 UNIDADE Troféu 2º lugar, 33 cm de altura, base plástica sextavada preta, acima desta, 
cone dourado e estatueta de bola. Vitoria 39,00 234,00 

42 6 UNIDADE Troféu 3º lugar, 30 cm de altura, base plástica sextavada preta, acima desta, 
cone dourado e estatueta de bola. Vitoria 35,00 210,00 

43 90 UNIDADE 
Troféu de 1º lugar, 2º lugar e 3º lugar, aproximado 25 cm de altura em mdf 
3mm e aplique de diversas modalidade em mdf 2mm, base de madeira preta Criar Mix 45,00 4.050,00 

44 90 UNIDADE 
Troféu de 1º lugar, 2º lugar e 3º lugar, aproximado em 25 cm de altura, 
confeccionado em resina polietica com temas diversos de modalidade base 
em madeira envelhecida. 

Big Sports 45,00 4.050,00 

TOTAL DO LOTE 01 R$ 59.900,00 

LOTE 02 � MEDALHAS  

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 1.200 UNIDADE 
Medalhas retangular de acrílico de 3mm, com tamanho de 7x5cm adesivada 
frente e verso com logo personalizada fita de cetim azul. Criar Mix 4,90 5.880,00 

02 1.500 UNIDADE 
Medalhas (dourada, prateada, bronze) 45 mm diâmetro c/ área adesivada de 
25 mm, 2 mm de espessura c/ logo personalizada (medalhas em zaamak) c/ 
fita de cetim azul. 

Vitoria 2,65 3.975,00 

03 2.000 UNIDADE Medalhas 1º, 2º e 3º lugar, 43 cm diâmetro c/ área adesivada de 25 mm, 1 
mm de espessura, c/ logo personalizada c/ fita de cetim azul. Vitoria 2,65 5.300,00 

04 300 UNIDADE 
Medalha em zamak, dourada, prateada e bronzeada - 10cm com 4mm de 
espessura � c/ área adesivada c/ logo personalizada, e fita de gorgorão de 2 
cm verde, branca e amarela. 

Vitoria 10,90 3.270,00 

05 300 UNIDADE 
Medalha em zamak, dourada, prateada e bronzeada 8cm com 4 mm de 
espessura - c/ área adesivada c/ logo personalizada, e fita de gorgorão de 2 
cm verde, branca e amarela. 

Vitoria 8,50 2.550,00 

06 300 UNIDADE 
Medalha em zamak, dourada, prateada e bronzeada 6cm com 2 a 3 mm de 
espessura - c/ área adesivada c/ logo personalizada, e fita de gorgorão de 2 
cm verde, branca e amarela. 

Vitoria 7,40 2.220,00 
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07 300 UNIDADE 
Medalha em zamak, dourada, prateada e bronzeada 4,5 cm com 4 mm de 
espessura - c/ área adesivada c/ logo personalizada, e fita de gorgorão de 2 
cm verde, branca e amarela. 

Vitoria 3,65 1.095,00 

08 400 UNIDADE Medalha 50 mm com área adesivada frente e verso com resina, com fita de 
cetim azul. Crespar 3,30 1.320,00 

09 600 UNIDADE 

Medalhas em liga metálica de zamak com acabamento de superfície nos 
banhos ouro, prata e bronze com tamanho entre 6 e 7cm, peso entre 170g a 
180g . Brasão do município de arapongas gravado no metal em alto e baixo 
relevo com aplicação de resina epóxi colorida. Fita em gorgorão com 2,5 cm 
de largura e 80cm de comprimento, nas cores azul, branco, amarelo ou 
verde, conforme solicitação do gestor. 

Invicta 9,90 5.940,00 

10 500 UNIDADE 

Medalhas em liga metálica de zamak com acabamento de superfície nos 
banhos ouro, prata e bronze com tamanho entre 4 e 5cm, peso entre 160g a 
170g . Brasão do município de arapongas gravado no metal em alto e baixo 
relevo com aplicação de resina epóxi colorida. Fita em gorgorão com 2,5 cm 
de largura e 80cm de comprimento, nas cores azul, branco, amarelo ou 
verde, conforme solicitação do gestor. 

Invicta 7,90 3.950,00 

TOTAL DO LOTE 02 R$ 35.500,00 

TOTAL GERAL R$ 95.400,00 

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

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

ADL2006 274270A000069460 27/3/2018 60412 R$ 195.23

AFF7347 274270A000066840 29/3/2018 55417 R$ 195.23

AKL6421 274270A000066835 29/3/2018 73662 R$ 130.16

ALT6700 274270A000066445 20/3/2018 54600 R$ 130.16

AMR2939 274270A000066832 27/3/2018 55417 R$ 195.23

ATZ2605 274270A000069459 27/3/2018 54600 R$ 130.16

AXV5403 274270A000069458 27/3/2018 73662 R$ 130.16

BAZ1742 274270A000066834 27/3/2018 60412 R$ 195.23

BBC8144 274270A000066842 29/3/2018 54600 R$ 130.16

BGC2294 274270A000066841 29/3/2018 55417 R$ 195.23

DKV2248 274270A000066836 29/3/2018 55414 R$ 195.23

EVT0315 274270A000066833 27/3/2018 54600 R$ 130.16

JTK4794 274270A000069126 26/3/2018 55413 R$ 195.23

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

ABE3885 274270A000070161 23/5/2018 55411

ABX4442 274270A000070201 18/5/2018 73662

AFL9953 274270A000070106 19/5/2018 65300

AHE3313 274270A000070103 15/5/2018 76331

AIY0360 274270A000070202 18/5/2018 73662

AMG6499 274270A000070162 23/5/2018 55411

APH1658 274270A000070102 15/5/2018 60502

APT9946 274270A000070205 22/5/2018 73662

ATH2923 274270A000070154 21/5/2018 55411

AUA3642 274270A000070164 23/5/2018 60501

AVM2184 274270A000070203 18/5/2018 73662

AVM5807 274270A000070104 15/5/2018 76331

AVS7641 274270A000070108 19/5/2018 51930

AWE0670 274270A000070166 23/5/2018 73662

AXI7883 274270A000070107 19/5/2018 70561

AXV3640 274270A000070158 23/5/2018 55417

AYJ9314 274270A000070160 23/5/2018 55417

AYP7915 274270A000070163 23/5/2018 55411

BAB6648 274270A000070155 23/5/2018 54870

BBQ3715 274270A000070159 23/5/2018 55417

BEA5678 274270A000069403 22/5/2018 73662

BEE3880 274270A000070208 22/5/2018 73662

CCG2457 274270A000070204 22/5/2018 73662

DDI1149 274270A000070153 21/5/2018 55417

DSM7298 274270A000070206 22/5/2018 73662

EBC8386 274270A000070105 15/5/2018 51930

GAA7707 274270A000070207 22/5/2018 73662

KWE6859 274270A000070157 23/5/2018 55417

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de 

trânsito, dispondo V. S.ª  oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-

ARAPONGAS até 23/07/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 19/07/2018.
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MLY4082 274270A000070101 15/5/2018 55680

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

ABV5236 274270A000069861 22/5/2018 51851

ABV5236 274270A000069862 22/5/2018 65300

ADX0595 274270A000069854 20/5/2018 51851

AEQ2170 274270A000069857 20/5/2018 51851

AHK3644 116100E008039666 21/5/2018 57380

AHK3644 116100E008039665 21/5/2018 60412

AHN8035 274270A000069866 22/5/2018 51851

ALB4071 116100E008039664 21/5/2018 62700

AMY8321 274270A000069864 22/5/2018 76332

AND8733 274270A000069808 24/5/2018 73662

ANO7212 274270A000069920 16/5/2018 76332

ANR4294 116100E007723419 17/5/2018 60501

AOA5673 116100E007722725 22/5/2018 60501

AOO4351 116100E008039669 21/5/2018 60501

APO9910 274270A000068775 22/5/2018 55417

APU2211 274270A000070251 23/5/2018 54521

APV3908 274270A000069922 22/5/2018 55417

APZ1053 274270A000069855 20/5/2018 51851

ARF6107 274270A000068776 22/5/2018 55414

ARY4581 274270A000068778 22/5/2018 73662

ASG8288 274270A000069809 26/5/2018 60501

ASJ3309 116100E007725462 18/5/2018 70481

ASX9201 274270A000069863 22/5/2018 76332

ASY5573 274270A000069924 22/5/2018 55414

ATD2852 116100E007725372 16/5/2018 54870

ATW2593 274270A000065214 24/5/2018 60501

AWB2597 116100E007722724 22/5/2018 57200

AWR2446 274270A000069865 22/5/2018 73662

AXC2936 116100E007961826 20/5/2018 59910

AXJ0073 116100E008039551 16/5/2018 73150

AYD8231 116100E008039667 21/5/2018 56731

AYD8231 116100E008039668 21/5/2018 70991

BBH4156 274270A000069926 22/5/2018 73662

BZE6187 274270A000068777 22/5/2018 55414

CBJ5471 116100E007725641 20/5/2018 57380

CIK7413 274270A000069858 20/5/2018 51851

CIK7413 274270A000069859 20/5/2018 65300

DEB9303 274270A000068779 26/5/2018 65300

DOL9363 116100E008039429 19/5/2018 55250

EIV1222 274270A000068774 16/5/2018 73662

ELW7317 116100E007725371 16/5/2018 54870

EMG1279 274270A000069921 22/5/2018 76332

IHZ2415 116100E007723553 18/5/2018 54870

IQZ0854 116100E007725645 20/5/2018 58191

KRZ5455 274270A000069853 16/5/2018 76332

LCJ1416 274270A000069860 20/5/2018 51851

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 20/07/2018.
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LNC3259 274270A000069856 20/5/2018 51851

QNI2218 274270A000069927 22/5/2018 76332

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

BBO3283 274270NIC0005254 5/6/2018 50020 R$ 293.47

DAX6125 274270NIC0005253 5/6/2018 50020 R$ 195.23

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

AEU3719 274270A000069810 28/5/2018 60501

AGY6161 274270A000069962 5/6/2018 76252

AHV3906 274270A000069867 28/5/2018 73662

ALR0274 116100E007961130 3/6/2018 54521

AMC9590 116100E007725919 31/5/2018 70561

AMR2944 116100E007724364 3/6/2018 60501

ANK7849 274270A000070216 28/5/2018 73662

ANS8107 116100E007722168 31/5/2018 70561

ANS8107 116100E007722169 31/5/2018 60501

APW1705 116100E007725646 2/6/2018 57380

ARL9987 274270A000070222 5/6/2018 73662

ARN0263 274270A000069963 5/6/2018 76252

ASL0624 274270A000069814 30/5/2018 60412

ATL5334 274270A000069817 3/6/2018 65300

AWB4960 274270A000070221 1/6/2018 73662

AWG4592 274270A000069932 30/5/2018 60501

AWR3986 274270A000070214 26/5/2018 73662

AXE8055 274270A000070218 28/5/2018 73662

AXM5620 116100E008039150 3/6/2018 65300

AXP9342 274270A000070220 30/5/2018 60412

AXS1149 274270A000069811 30/5/2018 65300

BAA4342 274270A000069931 30/5/2018 60501

BAR0816 274270A000070210 22/5/2018 73662

EIF9770 274270A000069933 30/5/2018 73662

EUV7160 274270A000069930 30/5/2018 51930

EVM2617 274270A000069816 1/6/2018 60501

FDV5545 274270A000070212 22/5/2018 73662

HRS3535 274270A000069934 30/5/2018 51930

HSD6941 274270A000069961 5/6/2018 76252

IRV0500 274270A000069928 28/5/2018 76332

JGE6861 274270A000069815 30/5/2018 60501

MKA2825 274270A000069965 5/6/2018 55417

MNV0430 274270A000070213 26/5/2018 73662

MXJ3758 274270A000070219 1/6/2018 55417

QMA2980 274270A000070211 26/5/2018 73662

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 23/07/2018.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de 

trânsito, dispondo V. S.ª  oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-

ARAPONGAS até 26/07/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.
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Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

AAC6116 274270A000066949 2/4/2018 73662 R$ 130.16

AIO1118 116100E007961369 2/4/2018 57200 R$ 195.23

AIU7967 274270A000069263 30/3/2018 60412 R$ 195.23

AJX5810 116100E007722573 28/3/2018 57380 R$ 293.47

ALX1699 116100E007725353 29/3/2018 55760 R$ 130.16

AMK4152 274270A000069726 26/3/2018 54521 R$ 195.23

ASE8642 116100E007722571 27/3/2018 57380 R$ 293.47

ATF1069 274270A000066849 31/3/2018 73662 R$ 130.16

ATM3573 274270A000066943 2/4/2018 55411 R$ 195.23

AUZ5712 274270A000066946 2/4/2018 73662 R$ 130.16

AWL5115 274270A000066947 2/4/2018 73662 R$ 130.16

AXJ7484 274270A000066950 2/4/2018 55417 R$ 195.23

AYD4435 274270A000069724 24/3/2018 58350 R$ 195.23

AYD4435 274270A000069723 24/3/2018 61220 R$ 293.47

AZK7331 274270A000069722 24/3/2018 54600 R$ 130.16

BAN0621 274270NIC0005256 6/6/2018 50020 R$ 195.23

BDO0075 116100E007961368 1/4/2018 60501 R$ 293.47

BGX2210 116100E008039502 29/3/2018 70561 R$ 293.47

CRD3303 274270A000066847 31/3/2018 55414 R$ 195.23

DRE3026 274270NIC0005257 6/6/2018 50020 R$ 293.47

EPF6488 274270NIC0005255 6/6/2018 50020 R$ 130.16

IKK1922 116100E007722569 27/3/2018 57380 R$ 293.47

MBO4615 274270A000066942 2/4/2018 55411 R$ 195.23

NJE9864 274270A000066941 2/4/2018 55414 R$ 195.23

NYE5472 274270A000066850 31/3/2018 60501 R$ 293.47

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

AYO8122 116100E007724352 26/3/2018 59670 R$ 1467.35

AZM2209 274270A000066945 2/4/2018 55411 R$ 195.23

BCH1405 116100E008039281 27/3/2018 60412 R$ 195.23

KBM1462 274270A000069461 31/3/2018 60501 R$ 293.47

LUZ2302 116100E008039279 27/3/2018 54870 R$ 195.23

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de 

trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-

ARAPONGAS até 30/07/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de 

trânsito, dispondo V. S.ª  oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-

ARAPONGAS até 30/07/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.
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