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DECRETO Nº 399/18, DE 06 DE JUNHO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no Processo de
Rescisão Contratual, protocolado sob o nº 14276, de 05/
06/2018;

R E S O L V E:
Art. 1º - Rescindir, a pedido, aos 23 de maio de 2018, o
Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado, sob
regime celetista, firmado na data de 13/05/2010 com
KELLY CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES,
matrícula nº 104795/1, ocupante do emprego público de
Agente de Combate às Endemias, do Programa de
Combate às Endemias, lotado na Secretaria Municipal
de Saúde.

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

Arapongas, 06 de junho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

MOACIR PALUDETTO JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO Nº 407/18, DE 11 DE JUNHO 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 da Lei sob nº 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 1/B-C/2/1, com área de 130.680,00
m², situado na Gleba Três Bocas, neste Município e
Comarca, de propriedade de FRANCISCO ANESIO
FERNANDES, matriculado sob nº 20.774, do 1º Serviço
Registral desta Comarca de Arapongas – Paraná, em 02
(dois) novos lotes sob nºs: lote nº 1/B-C/2/1, com área
de 98.280,00 m² e lote nº 1/B-C/2/1/A, com área de
32.400,00 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 013941/2018.

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

Arapongas, 11 de junho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 408/18, DE 12 DE JUNHO 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 do Artigo 43, da Lei
sob nº 3.589, de 05 de janeiro de 2009, o
DESMEMBRAMENTO do Lote de terras sob nº 01, com
área de 275,00 m², quadra C, situado no Jardim Santo
Antonio ll, neste Município e Comarca, de propriedade
de ADRIANA VENDRAMETTO BORGES, conforme
matrícula sob nº 10215, do 1º Serviço Registral de
Arapongas Pr., em 02 (dois) novos lotes, sob os nºs:
lote nº 01, com área de 137,50 m² e lote nº 01/A, com área
de 137,50 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 014274/2018.

Art. 2º - Fica Revogado o Decreto sob nº 1155/11, de 08
de dezembro de 2011, em todos os seus termos.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 12 de junho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 013 /2018 –
CONCORRÊNCIA N°. 002/2018 – CONTRATO 151/2018.
Ante o erro de digitação no extrato de contrato, publicado
no dia 23/03/2018 no Diário Oficial do Município de
Arapongas, na Tribuna do Norte e no Diário oficial do
Paraná.
Onde se lê: R$ 765.168,66 (setecentos e sessenta e cinco
mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e seis
centavos).
Leia-se: Valor: R$ 392.777,41 (trezentos e noventa e dois
mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e um
centavos).
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE CONTRATO N° 338/2018

CONTRATANTE: Município de Arapongas, Estado do
Paraná, com sede à Rua Garças, inscrito no CGC/MF n°
76.958.966/0001-06, neste ato representado pelo (a)
Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato
e funções, SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, portador da
Cédula de Identidade RG n° 3.438.984-5/SSP-PR e do
CPF/MF n° 477.980.099-49, e
CONTRATADA: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES
EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP.,
CNPJ nº 22.838.943/0001-20.
OBJETO: contratação de empresa especializada para
construção de três complexos de infraestrutura urbana
em cumprimento ao convênio n.° 478/2017 - junto ao
Serviço Social Autônomo Paranacidade - SEDU/PR.
VALOR:   R$ 372.391,25 (trezentos e setenta e dois mil
trezentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos).
As despesas com a execução do objeto deste Contrato
correrão a conta 278120002.1.036/4.4.90.51.02.99-Fontede
Recurso 000-456 e 278120002.1.036/4.4.90.51.02.99-Fonte
de Recurso 868-614.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias contados a partir do
11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do
Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido
no cronograma físico-financeiro.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 dias.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 15 de março
de 2018.
FORO: Comarca de Arapongas, Estado do Paraná.
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EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS/PR.

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS
PÚBLICOS Nº. 02/2018

PARTES: Ministério do Desenvolvimento Agrário -
MDA, por meio do Instituto Nacional de Colonização e
reforma Agrária - INCRA, através da Superintendência
Regional no Estado do Paraná, por intermédio do
Município de Arapongas/PR, e a COPRAN - Cooperativa
de Comercialização e Reforma Agrária União Camponesa.
DO OBJETO: O presente termo visa fomentar o Programa
Nacional de Fomento à Agroindustrialização e
Comercialização - Terra Sol, mediante recursos liberados
pelo Governo Federal ao Município de Arapongas/PR
para aquisição de equipamentos para o fim de
Potencializar a Agroindústria do Leite, por meio da
estruturação da produção de Laticínio da Cooperativa
de Comercialização e Reforma Agrária Camponesa -
COPRAN, conforme minuta de Convênio Siconv
nº.823852/2015.
DA VIGÊNCIA: O Prazo de duração do Termo de Cessão
de Uso terá início a partir da data de sua assinatura, com
término em 31 (trinta e um) de maio de 2038, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos,
havendo interesse das partes.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito do Município de Arapongas

ALENCAR HERMES
Presidente da COPRAN

PORTARIA Nº. 247/18, DE 11 DE JUNHO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:
- o contido na petição protocolada sob o nº. 4559/18, de
21/02/18;

R E S O L V E:
CONCEDER a NATHALIA ARRUDA FERRARI,
matrícula nº. 1197382/1, ocupante do cargo de Professor
de Educação Infantil – 40 horas, de provimento efetivo,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, AUXILIO
AO FILHO DEFICIENTE, na proporção de 30% (trinta
por cento) do salário mínimo instituído pelo Município,
de conformidade com o art. 195 da Lei nº. 4.451, de 25/
01/2016 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),
a contar de 01/06/2018.

Arapongas, 11 de junho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ARAPONGAS � PARANÁ 

Praça Pio XII, 290 � Centro CEP: 86.701-000 � Arapongas � Paraná 
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmas@arapongas.pr.gov.br 

(Digitado por Jacson M. R. de Moura) 

EDITAL 005/2018

A Comissão de Eleição, nomeada pela Resolução CMAS nº 003/2018, de 04 de 
abril de 2018, com a finalidade de coordenar e realizar o processo eleitoral para 
eleição de 01 (um) conselheiro suplente, representante de entidades de  
trabalhadores do setor, para composição da gestão 2017/2019 do Conselho 
Municipal de Assistência Social, em razão da vacância do cargo em eleição 
realizada no exercício de 2017, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 3.767/2010 e alterações, bem como o Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Assistência Social, RESOLVE: 

Art. 1° - DIVULGAR o resultado da eleição prevista no 

Edital CMAS 001/2018 e alterações, quais seja: 

NOME DA ENTIDADE VOTOS 

BEATRIZ PRADO DA SILVA DOMINGOS 
(ASSISTENTE SOCIAL) 

11 

MAYARA AYUMI KATO 
(PSICÓLOGA) 

07 

Art. 2º - Considerado o resultado acima, fica eleita como 
representante de entidades de trabalhadores suplente, para composição do 
Conselho Municipal de Assistência Social, gestão 2017/2019, a candidata Beatriz 
Prado da Silva Domingos, sendo que a candidata Mayara Ayumi Kato será 
convocada a assumir a vaga de conselheira suplente no caso de vacância do 
cargo, observado o respectivo segmento. 

Art. 3º - Eventuais impugnações poderão ser 

protocoladas por qualquer interessado, nos termos do Edital CMAS 001/2018 e 

alterações. 

Art. 4° -  Publique-se. 

Arapongas, 12 de junho de 2018. 

_______________________________

Ana Paula da Silva B. Pochwatka

Coordenadora da Comissão Eleitoral 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 091/2017 � Processo Adm. N º 171/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. 
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. 655/2017, assinada em 12 de Dezembro de 2017 - BIG BALL SPORTS � MATERIAL ESPORTIVO LTDA � ME., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.510.631/0001-68.  
 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

01 150 UND 
Bola de borracha iniciação n° 03 sem válvula, circunferência: 17-18 cm, peso: 48 a 
58g, diâmetro: 55 a 57 mm, cores diversas.  Silme 2,50 375,00 

02 75 UND 
Bola de borracha iniciação n° 05 � sem válvula; circunferência: 24,5 � 25,5 cm; 
peso: 80 a 90g; diâmetro: 79 a 81 mm; cores diversas.  Silme 4,10 307,50 

03 75 UND 
Bola de borracha iniciação n° 06 � sem válvula; circunferência: 31 � 34 cm; 
peso: 115 a 135g; diâmetro: 100 a 107 mm, cores diversas.  Silme 5,10 382,50 

04 75 UND 
Bola de borracha iniciação n° 08 � sem válvula; circunferência: 38 � 40 cm; 
peso: 140 a 160 g; diâmetro: 100 a 107 mm, cores diversas. Silme 6,90 517,50 

05 75 UND 
Bola de borracha iniciação n° 10 � sem válvula; circunferência: 47 � 50 cm; 
peso: 225 a 270 g; diâmetro: 150 a 160 mm, cores diversas Silme 10,40 780,00 

06 75 UND 
Bola de borracha iniciação n° 12 � sem válvula; circunferência: 56 � 58 cm; 
peso: 330 a 350 g; diâmetro: 178 a 184 mm, cores diversas Silme 14,50 1.087,50 

07 50 UND 
Bola de voleibol � bola de vôlei com peso e medidas oficiais, com soft play 
technology; costurada a máquina, câmara em butil; composição: 80% pvc � 20% 
microfibra de pu; circunferência: 65 � 67 cm. Peso: 280 g. 

Wilson 44,00 2.200,00 

08 80 UND 
Bola futsal sub 7 e sub 9 � bola de futebol de salão infantil matrizada em 
tamanho e peso oficiais da categoria sub 7 e sub 9. Miolo substituível. 
Circunferência: 49 cm. Peso 280 g.  

Allpha 28,20 2.256,00 

09 80 UND 
Bola de basquete tamanho mirim � fabricada em borracha, modelo oficial de 
cbb. Material emborrachado circunferência: 73mm. Peso: 560g. Magussy 31,50 2.520,00 

10 100 UND 

Bolas oficiais de handebol, tamanho infantil, costurada, matrizada, com 32 
gomos, confeccionada com pvc, câmara airbility, miolo slip system 
removível e lubrificado, diâmetro 49-51 cm, peso 230-270 gramas, bola 
oficial aprovada pela confederação brasileira de handebol. 

Winner 43,50 4.350,00 

11 30 UND 
Bola futebol campo � bola oficial de futebol de campo confeccionada em 
microfibra e costurada a mão. Miolo substituível. Costurada a mão. 
Acabamento em microfibra. Circunferência: 68-70cm. 

Dalponte 39,00 1.170,00 

12 50 UND 

Bomba de encher bola: tecnologia double action, que permite enchimento nos 
dois sentidos, com muito menos força ao bombear. Acompanha mangueira e 
uma agulha. Agulha em liga de zinco com tampa de borracha. Mangueira de 
ar em borracha com nylon e liga de zinco. Composição: tubo: policarbonato / 
haste: acrilato nitrílica butadieno estireno / t handle: polipropileno / fechos: 
acrilato nitrílica butadienoestireno.) 

Magussy 14,70 735,00 

13 100 PAR 

Pares de bets o taco é de madeira maciça (pinus) natural. Dimensões - 4,5 cm 
na parte inferior, 3,5 cm na empunhadura e 75 cm de comprimento. Contém 
no jogo duas casinhas (três varetas de aprox 20cm de comprimento, 
interligadas entre si) 

Belfix 22,00 2.200,00 

14 70 UND Apitos + aneleira + bocal de silicone + cordão Gold 20,00 1.400,00 

15 100 KT 

Kit de frescobol: kit para jogo de frescobol composto por 02 raquetes , 
confeccionadas em mdf de 2 cm de espessura, com empunhadura anatômica 
em pvc, acompanha 01 bolinha de frescobol nº 3 e 01 sacola/mochila 
transparente. Material composição mdf, formato oval, altura 46 cm, largura 
da raquete 20 cm, comprimento da raquete 43 cm, diâmetro de 6 cm. 

Belfix 17,00 1.700,00 

17 50 UND 
Saco porta bolas � de lona plástica resistente, com fechamento por zíper, para 
armazenamento de 6 unidades. Possuir alça. Big Ball 24,50 1.225,00 

18 28 UND 
Cartão de árbitro futsal ou futebol � cartão oficial de árbitros em pvc de 1mm 
flexível aceita anotações a lápis, posteriormente apagáveis.  Scalibu 8,00 224,00 

22 10 UND 
Centopéia colorida sanfonada � dimensões: 4m comprimento por 50cm 
diâmetro. Dunk 160,00 1.600,00 

23 2 UND 
Troféu futsal � troféu com aproximadamente 17cm de altura base quadrada com 
7,6cm de largura em polímero na cor preta, estatueta fixa de jogador de futebol 
metalizada na cor dourada, plaqueta em latão para gravação.    

Jebs 13,50 27,00 

24 3 UND 
Troféu artilheiro com base quadrada � com 11cm de largura em polímero na cor 
peta, sobre esta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada, estatueta 
superior de chuteira, plaqueta em latão para gravação.  

Jebs 16,00 48,00 
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25 3 UND 
Troféus dourados 28cm, base preta plástica: 7,6cm x 6,5cm, c/ estatueta 
de goleiro de 14cm de alt.  

Jebs 22,00 66,00 

26 3 UND 

Troféu xadrez � peso mínimo: 1.400kg. Troféu com 25cm de altura, com base 
quadrada em polímero na cor preta com 7,7 cm de largura, sobre esta base dois 
suportes metalizados na cor dourada, com a largura de 5,5cm, estatueta superior 
xadrez. Demais componentes metalizados na cor dourada, acompanha gravação em 
adesivo.  

Jebs 22,00 66,00 

27 3 UND 
Troféu voleibol vitória � 31cm altura, base na cor preta, sobre a base suporte 
metalizados na cor dourada, estatueta de jogador de voleibol.  Jebs 25,00 75,00 

28 9 UND 

Troféu de atletismo 25cm altura � troféu com base quadrada com 11cm de 
largura em polímero na cor preta, sobre esta base suporte em polímero 
metalizado na cor dourada. Estatueta superior atletismo. Plaqueta em latão 
para gravação. 

Jebs 22,00 198,00 

29 1.700 UND 

Medalha estampada de honra ao metro em metal (latão), com 30 mm de 
diâmetro e 2 mm de espessura, com adesivos no verso e gravação de 
logomarca da secretaria solicitante, fita de cetim na cor verde, medindo 80cm 
de comprimento  e cm de largura nas cores ouro, prata e bronze.  

Crespar 1,20 2.040,00 

30 225 UND 
Medalhas (dourada, prateada, bronze), 45 mm diâmetro com área adesivada 
de 25mm, 2mm de espessura com logo personalizada (medalhas em zamak) 
com fita de cetim azul.  

Crespar 1,80 405,00 

TOTAL GERAL R$ 27.955,00 

 

Ata de Registro de preços n. 656/2017, assinada em 12 de Dezembro 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$ 

21 30 UND 
Centro de diversão 4 em 1 � composto por 7 compartimentos (2 barracas, 
4 túneis e 1 rotunda).  

Brink + 246,00 7.380,00 

TOTAL GERAL R$ 7.380,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 12 de Junho 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 101/2017 � Processo Adm. N º 193/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, 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. 635/2017, assinada em 20 de Dezembro de 2017 - A G ROSSATO � DISTRIBUIDORA � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.499.940/0001-00. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

06 400 CX 

Chá de erva mate queimado, embalagem com 250g - erva 
mate queimado constituído de folhas novas, de espécimes 
vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor 
verde amarronzada escura, com aspecto cor cheiro e sabor 
próprio, isento de sujidades e larvas. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

D�Mille 6,25 2.500,00 

07 300 PCT 

Farinha de trigo branca especial, 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. 

Vitoriosa 2,48 744,00 

08 300 PCT 

Farinha de mandioca, 1ª qualidade, embalada em saco 
plástico resistente, pacote de 500g. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

Jajú 3,45 1.035,00 

12 300 PCT 

Sal refinado, com pacotes com 1kg cada. Na embalagem 
deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

Pop 1,20 360,00 

13 250 UN Vinagre de álcool claro - fermentado acético de álcool, frasco 
de 750 ml - contendo informação nutricional. Heinig 1,96 490,00 

14 600 PCT 

Macarrão tipo espaguete. Embalagem de 1kg, de boa 
qualidade. 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 
11 meses a partir da data da entrega. 

D�Mille 4,25 2.550,00 

15 500 PCT 

Macarrão do tipo fusilli (parafuso). Embalagem de 1kg, de 
boa qualidade. 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 
11 meses a partir da data da entrega. 

D�Mille 5,20 2.600,00 

16 120 PCT 

Fubá tipo mimoso, embalagem com 1kg. 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 06 meses a 
partir da data de entrega 

Nutrinovo 1,97 236,40 

17 120 PCT 

Colorau, embalagem com 500g.  Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

D�Mille 3,70 444,00 

18 180 PCT 

Orégano, embalagem com 100g.  Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

D�Mille 4,20 756,00 

21 50 PCT Fermento em pó, embalagem de 100g. Prazo de validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. D�Mille 2,60 130,00 

24 400 LATA 

Milho verde, 1ª qualidade, embalagem de 200g (drenado). O 
produto e suas condições devem estar de acordo com a NTA � 
31 (normas técnicas para hortaliças em conserva � decreto 
12.486 de 20/10/78). 

Goiás Verde 1,92 768,00 
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25 220 LATA 

Ervilha, 1ª qualidade, embalagem de 200g (drenado). O 
produto e suas condições devem estar de acordo com a NTA � 
31 (normas técnicas para hortaliças em conserva � decreto 
12.486 de 20/10/78). 

Goiás Verde 1,92 422,40 

54 800 PCT 

Mistura para bolo, sabores variados. Embalagem com 450g, 
deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

Apti 3,60 2.880,00 

TOTAL GERAL R$ 15.915,80 

 
Ata de Registro de preços n. 636/2017, assinada em 20 de Dezembro de 2017 - CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.654.231/0001-68.  
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

05 1.000 PCT 

Café torrado e moído embalado a vácuo. Embalagem de 500g 
e conter o selo de pureza da abic. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Prazo mínimo de validade de 03 meses, a partir 
da data de entrega. 

Café Brasil 8,43 8.430,00 

53 850 PCT 

Biscoito doce, tipo maisena, embalagem plástica contendo 
400g. Isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas.  
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela 
de informações nutricionais. Prazo mínimo de validade de 06 
meses, a partir da data de entrega. 

Liane 4,06 3.451,00 

57 300 LATA 

Sardinha em conserva, preparada com pescado fresco, limpo, 
cozido. Imersa em óleo comestível. Embalagem com 125g 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega 

Palmeira 3,30 990,00 

TOTAL GERAL R$ 12.871,00 

 
Ata de Registro de preços n. 637/2017, assinada em 20 de Dezembro de 2017 - COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 81.234.429/0001-45. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

31 1.600 KG 

Carne bovina. Patinho, em tiras - congelada, proveniente de 
machos da espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária, 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 de 1kg, contendo o tipo do corte da 
carne, peso, validade e número de registro (sim, sif ou sip). 

Frios londrina 
sif 3698 

22,79 36.464,00 

32 1.600 KG 

Carne bovina, acém, em cubos - congelada, proveniente de 
machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária, 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 de 1kg, contendo o tipo do corte da 
carne, peso, validade e número de registro (sim, sif ou sip). 

Frios londrina 
sif 3698 

17,70 28.320,00 

TOTAL GERAL R$ 64.784,00 

 
Ata de Registro de preços n. 638/2017, assinada em 20 de Dezembro de 2017 - J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.351.505/0001-57. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 
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01 500 PCT 

Arroz agulhinha tipo 1 - classe a, 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. 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 12 meses a partir da data de entrega. 

Norte Sul 14,70 7.350,00 

03 850 PCT 

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. 

Trivial 4,92 4.182,00 

TOTAL GERAL R$ 11.532,00 

 
Ata de Registro de preços n. 639/2017, assinada em 20 de Dezembro de 2017 - L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor 
Unitário R$ 

Valor Total R$ 

28 1.500 KG 
Pernil suíno em cubos, sem osso e sem couro, resfriado, 
embalagem de 1 kg. 

Rainha da Paz Sif 
2914 

12,68 19.020,00 

29 1.000 KG 

Carne de frango - filé de frango, sem pele. O produto deve ser 
manipulado em condições higiênicas, provenientes de animais 
sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser 
congelado e transportado à temperatura de -18ºc ou inferior. A 
carne de frango deve 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 deverá ultrapassar 10% 
do peso bruto. Embalagem: o produto deverá ser embalado em 
embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 
1 a 2 kg, contendo o tipo de corte da carne, peso, validade e 
número de registro (sim, sif ou sip). 

Granjeiro 
SIF/POA 4087 

11,50 11.500,00 

30 1.600 KG 

Carne de frango - coxa sobrecoxa, desossada e sem pele. O 
produto deve ser manipulado em condições higiênicas, 
provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária, devendo ser congelado e transportado à 
temperatura de -18ºc ou inferior. A carne de frango deve 
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 deverá ultrapassar 10% do peso bruto. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, em pacotes de 1 a 2 kg,contendo o tipo do 
corte da carne, peso, validade e número de registro (sim, sif ou 
sip). 

Granjeiro 
SIF/POA 4087 

7,45 11.920,00 

33 1.400 KG 

Carne bovina, acém, moído - congelada, proveniente de 
machos da espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária, 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 (sim, sif ou sip). 

Frigodasko SIP 
0028PR 

17,34 24.276,00 

34 600 KG 

Lingüiça toscana de primeira, pura de carne suína, 
resfriada, sem pimenta, embalagem de 5 kg. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, número de lote, 
tabela de informações nutricionais e número de registro 
(sim, sif ou sip). 

Aurora SIF 828 11,50 6.900,00 
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35 600 KG 

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. Peso 
líquido unitário = 50g (cinqüenta gramas), sendo tolerada 
uma variação de até 5% para mais ou para menos. Deve 
apresentar porcentagem de água ou gelo não superior a 
10% (dez por cento) em peso. Embalagem: à vácuo, em 
saco de polietileno atóxico de baixa densidade, resistente, 
transparente contendo 3kg. 

Nobre SIF 828 7,40 4.440,00 

36 700 KG Cebola, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 2,80 1.960,00 

37 600 KG Chuchu, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 3,22 1.932,00 

38 500 KG Abóbora menina, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 3,58 1.790,00 

39 350 KG Beterraba, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 3,52 1.232,00 

40 1.500 KG Tomate, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 3,83 5.745,00 

41 1.200 MAÇO 
Cheiro verde de 1ª qualidade, deve ser fresco, com uma 
cor verde profundo e aparência viçosa. Os maços não 
podem ter folhas que estão murchas ou amarelas. 

Ceasa 2,10 2.520,00 

42 500 UND Acelga de 1ª qualidade isenta de partes pútridas. Ceasa 3,58 1.790,00 

43 350 UND Couve-flor, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 4,60 1.610,00 

44 530 UND Repolho verde com aproximadamente 1Kg cada, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. Ceasa 2,93 1.552,90 

45 400 KG Pepino caipira, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 2,60 1.040,00 

46 600 KG Cenoura, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 2,69 1.614,00 

47 1.800 KG 
Batata tipo inglesa extra de 1ª qualidade, isenta de partes 
pútridas. 

Ceasa 2,85 5.130,00 

48 400 KG Vagem, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 7,39 2.956,00 

49 350 KG 

Alho in natura, inteiro, descascado, com sabor e aroma 
característicos do produto, isento de mofo, odores 
estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso liquido. Embalagem: pacote de 1 kg. 

Ceasa 20,65 7.227,50 

50 300 KG  Berinjela, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 3,53 1.059,00 

55 150 KG 

Mussarela em pedaço, resfriada. 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. 

Kinobresa 27,20 4.080,00 

56 150 KG 

Presunto em pedaço, resfriado. 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 23,45 3.517,50 

58 450 MAÇO Couve, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 2,83 1.273,50 

59 300 KG Limão taiti, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 4,27 1.281,00 

60 180 KG Pimentão verde, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 4,29 772,20 

TOTAL GERAL R$ 128.138,60 

 
Ata de Registro de preços n. 640/2017, assinada em 20 de Dezembro de 2017 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.664.617/0001-86. 
 

Item Quant. Unid Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 
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02 400 PCT 

Açúcar cristal de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção - pacote de 5 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. Data mínima de validade de 24 
meses a partir da data da entrega. 

D�Ouro 11,35 4.540,00 

19 350 UN 

Caldo para tempero nos sabores galinha e carne. Caixa 
com 6 cubos de 57g cada.  Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

Apti 3,25 1.137,50 

52 850 PCT 

Biscoito salgado, tipo cream cracker pacote com 400g.  
Isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas.  
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 12 
meses a partir da data de entrega 

Racine 4,04 3.434,00 

TOTAL GERAL R$ 9.111,50 

 
Ata de Registro de preços n. 641/2017, assinada em 20 de Dezembro de 2017 - RIO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PROMOÇÃO 
DE EVENTOS EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.626.072/0001-98. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

10 1.200 FRASCO 

Óleo de soja refinado, embalagem com 900ml. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. 

Leve 3,67 4.404,00 

27 250 BJ Ovos de granja grande classe a, com 30 unidades cada. Samessiana 9,44 2.360,00 

TOTAL GERAL R$ 6.764,00 

 
Ata de Registro de preços n. 642/2017, assinada em 20 de Dezembro de 2017 - SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 24.142.114/0001-34. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

04 300 PCT 

Feijão preto, tipo 1 - classe preto, em sacos plásticos, transparentes, 
isento de sujidades, não violados, resistentes, acondicionados em 
fardos lacrados, pacote 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. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega 

Efraim 5,11 1.533,00 

09 250 PCT 

Farinha de milho, 1ª qualidade, embalada em saco plástico 
resistente, pacote de 500g. Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de 
lote e tabela de informações nutricionais. 

D�Mille 3,18 795,00 

20 3.700 PCT 

Suco em pó adoçado - diversos sabores, embalagem com 
aproximadamente 25g.  Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

Wilson 1,00 3.700,00 

22 400 PCT 

Pimenta do reino, embalagem com 200g.  Na embalagem 
deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

SMA 12,30 4.920,00 

51 75 CX 

Leite integral, esterilizado, longa vida, em embalagens de 
1 litro, e reembalados em caixas de papelão com 12 
unidades. A embalagem deve conter o registro no 
ministério da agricultura, nome e marca do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela 
de informações nutricionais. 

Lider 32,64 2.448,00 

TOTAL GERAL R$ 13.396,00 

 
Ata de Registro de preços n. 643/2017, assinada em 20 de Dezembro de 2017 - SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA � EIRELI � ME., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 25.048.205/0001-78.. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 
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11 800 LATA 

Extrato de tomate concentrado, embalagem com 340g.  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 12 
meses a partir da data de entrega, sem conservadores. O 
produto devera ter registro no ministério da agricultura 
e/ou ministério da saúde. 

Bonare 3,26 2.608,00 

23 300 UN 

Maionese, com ômega 3, sem gorduras trans e glúten. 
Embalagem com 500g (pote ou sachê), 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 06 meses a partir da data 
de entrega. 

Soya 5,46 1.638,00 

26 500 UN 

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, 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 contar da data de entrega. 

Delícia 4,99 2.495,00 

TOTAL GERAL R$ 6.741,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 12 de Junho de 2018. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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EEDDIITTAALL NNºº 0044//22001188

De conformidade com o disposto no item 7.5, do Edital nº 01/18, de 
Convocação de Eleição, A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL DO IPPASA, 
instituída pelo Decreto nº 249/18, TORNA PÚBLICO: 

1 O resultado final das eleições de representantes dos participantes 
e beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, no Conselho 
Municipal de Previdência - CMP e Conselho Fiscal - CF, de que trata 
respectivamente o inciso II dos artigos 104 e 108 da Lei Municipal nº 3.225/05. 

2 CANDIDATOS REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES E 
BENEFICIÁRIOS DO RPPS NO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA � 
CMP, DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE � GRUPO 1. 

Classificação TITULARES Nº Votos 
1º LEANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA 95 
2º VALDINEI JULIANO PEREIRA 93 

Classificação SUPLENTES Nº Votos 
3º CRISTIANI GONCALVES MORENO DA 

ROCHA 
62 

4º DEISE NUNES SANCHES 58 
5º LUIS CARLOS BARBOSA 32 
6º MARCOS DYONIZIO COLTRE 25 
7º ADEILSON ALVARINO 23 
7º  JANE TACARI 23 
9º VILMARA SOCORRO DE MORAES FREIRE 15 

2.1 De 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) servidores que votaram 
neste grupo foram apurados 426 (quatrocentos e vinte e seis) votos válidos, 17 
(dezessete) votos em branco e 11 (onze) votos nulos. 

3 CANDIDATO REPRESENTANTE DOS PARTICIPANTES E 
BENEFICIÁRIOS DO RPPS NO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA � 
CMP, DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. 

Classificação TITULAR Nº Votos 
1º JUAREZ PEREIRA VIEIRA 29 

3.1 De 37 (trinta e sete) participantes e beneficiários que votaram neste 
grupo foram apurados 29 (vinte e nove) votos válidos, 08 (oito) votos em branco. 

4 CANDIDATOS REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES E 
BENEFICIÁRIOS DO RPPS NO CONSELHO FISCAL � CF. 

Classificação TITULARES Nº Votos 
1º ADEILSON ALVARINO 114 
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2º MARCOS CESAR COSSO 79 
Classificação SUPLENTES Nº Votos 

3º SUELY LOPES CATARINO 64 
4º SOLANGE DE FATIMA GRIGOLETTO 

STRAPARAVA 
60 

5º VILMARA SOCORRO DE MORAES FREIRE 36 
6º EDSON ZUZA FIGUEIREDO 30 
6º MARCOS DYONIZIO COLTRE 30 
8º JANE TACARI 21 
9º ALFEU PALMA FILHO 17 

4.1 De 489 (quatrocentos e oitenta e nove) participantes e beneficiários 
que votaram neste grupo foram apurados 451 (quatrocentos e cinquenta e um) 
votos válidos, 35 (trinta e cinco) votos em branco e 03 (três) votos nulos. 

Arapongas, 12 de junho de 2018. 

ALVARO VERONEZ FILHO

Presidente da Comissão Especial Eleitoral 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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