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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 055/2018

Objeto: Aquisição de mangueira industrial acoplada para
caminhão, em atendimento a Secretaria Municipal de
Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente -
SEASPMA, conforme especificações e anexos
constantes no respectivo Edital. Encerramento do
recebimento dos envelopes até 09h15min do dia 17 de
Maio de 2018 e abertos a partir das 09h30min, do mesmo
dia, no mesmo local. O edital completo poderá ser obtido
em sua integra no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/
licitacao.

Arapongas, 02 de maio de 2018.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 056/2018

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, conforme especificações e anexos
constantes no respectivo Edital. Encerramento do
recebimento dos envelopes até 09h15min do dia 18 de
Maio de 2018 e abertos a partir das 09h30min, do mesmo
dia, no mesmo local. O edital completo poderá ser obtido
em sua integra no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/
licitacao.

Arapongas, 02 de maio de 2018.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 057/2018

Objeto: Registro de Preços para aquisição de refeição
do tipo marmitex e refrigerante, para todas as secretarias,
em atendimento a Secretaria Municipal de Administração
- SEMAD, conforme especificações e anexos constantes
no respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 13h15min do dia 18 de Maio de 2018 e
abertos a partir das 13h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 02 de maio de 2018.

Ivana Yumi Saito Pereira
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 058/2018

Objeto: Aquisição de 01 (uma) carreta agrícola, através
do convênio n° 291/2017 que celebram o estado do
Paraná, por sua Secretaria de Estado da Agricultura e
do Abastecimento – SEAB e o município de Arapongas,
em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura,
Serviços Públicos e Meio Ambiente - SEASPMA,
conforme especificações e anexos constantes no
respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 13h15min do dia 17 de Maio de 2018 e
abertos a partir das 13h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 02 de maio de 2018.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 047/2017.
Contrato: nº. 325/2017 – 1º Termo Aditivo.
Pregão: nº. 022/2017.
Partes: Município de Arapongas e J G A COMÉRCIO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA LTDA –
ME., CNPJ nº 05.014.732/0001-54, representada por José
Gilberto Alves, CPF nº. 709.791.469-68 e Marcelo Ataíde
de Oliveira, CPF nº. 550.880.669-530.
Objeto: contratação de empresa especializada para
realizar manutenção preventiva e corretiva com instalação
e reinstalação de aparelhos e equipamentos
odontológicos, autoclaves e compressores, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: com base no processo
administrativo n.º 9747 de 11/04/2018, acordam as partes,
nos termos do artigo 57, II da Lei Federal n°. 8.666/93, em
prorrogar o prazo de execução e vigência do contrato
por 12 (doze) meses, contados a partir de 04 de maio de
2018, mantendo-se o valor mensal de R$ 6.650,00 (seis
mil, seiscentos e cinquenta reais), totalizando para o
período o valor de R$ 79.800,00 (setenta e nove mil e
oitocentos reais). Data e assinaturas.



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) 

 

 

RESOLUÇÃO 004/2018 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social � CMAS, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 3.767 de 24/05/2010 e alterações, 

bem como seu Regimento Interno, considerando o contido no Ofício SEMAS 

422/2018, bem como o deliberado pela Plenária em reunião realizada na data de 

03/05/2018, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - APROVAR a desistência do Município de Arapongas 

referente ao Termo de Adesão ao Serviço Especializado em Abordagem Social e 

Serviço de Acolhimento Institucional Para Pessoas em Situação de Rua (Deliberação 

CEAS 045/2017), bem como respectiva devolução dos recursos percebidos, 

conforme orientações técnicas repassadas pelo Governo do Estado do Paraná. 

 

 Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo ser 

publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

Sala de sessões, 03 de maio de 2018. 

 

 

 

 

__________________ 

Marcelle Alves 

Presidente 
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DECRETO Nº 298/18, DE 02 DE MAIO DE 2018 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no 
orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 
2018 e a ajustar as programações estabelecidas no Plano 
Plurianual 2018 a 2021 no Anexo I da Lei nº. 4.606, de 
17/10/2017 e no Anexo V da Lei 4.570, de 29/06/2017 - Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 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.5° da Lei Munici pal nº. 4.610, de 10 de novembro de 2017, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 880,88 (oitocentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos). 

  
 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

 07.02 � Fundo Municipal de Assistência Social 

288460000.0.008/3.3.30.93.00 � Indenizações e Restituições............................... ....................................................... R$        880,88 

 Fonte de Recurso 701 

  
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 

disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de 
arrecadação do exercício de 2018 da fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

701 Programa Liberdade Cidadã 880,88 

  
Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 

provenientes de excesso de arrecadação constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 
físicas programadas para o exercício de 2018 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.606, de 17/10/2017 do 
Plano Plurianual 2018 a 2021, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021
02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS
ESPECIAIS 

0000 PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

0.008 Atividade: Restituições e Devoluções de
Convênios/Programas 
Fonte de Recurso 701 � Valor Suplem.

3.3.30.93.00 � Indenizações e Restituições R$ 1,00   880,88 - - -

Principais serviços e ou produtos

0001 Restituir/devolver saldos de convênios e 
outros  

Outros 
Produtos 

01 - - - 

Houve aumento da meta física 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 
excesso de arrecadação constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o 
montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2018 nas atividades orçamentárias 
estabelecida no Anexo V  da Lei nº. 4.570, de 29/06/2017, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, ficam re-programadas na 
forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO:  07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO                    ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018
02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0000 PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

0.008 Atividade: Restituições e Devoluções de Convênios/Programas

Fonte de Recurso 701 � Valor Suplem.
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3.3.30.93.00 � Indenizações e Restituições R$ 1,00   880,88

Principais serviços e ou produtos

0001 Restituir/devolver saldos de convênios e outros  Outros Produtos 01 

Houve aumento da meta física 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 02 de maio de 2018. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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DECRETO Nº 299/18, DE 02 DE MAIO DE 2018 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, no 

orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 

2018 e a ajustar as programações estabelecidas no Plano 

Plurianual 2018 a 2021 no Anexo I da Lei nº. 4.606, de 

17/10/2017 e no Anexo V da Lei 4.570, de 29/06/2017 - Lei de 

Diretrizes Orçamentárias 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.5° da Lei Munici pal nº. 4.610, de 10 de novembro de 2017, Crédito Adicional Suplementar no 

valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

  

 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

 07.02 � Fundo Municipal de Assistência Social 

288460000.0.008/3.3.30.93.00 � Indenizações e Restituições............................... ....................................................... R$     7.000,00 

 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 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, o superávit financeiro do exercício de 2017 

das fontes de recursos abaixo especificados: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR

000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores 7.000,00 

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 

provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 

físicas programadas para o exercício de 2018 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.606, de 17/10/2017 do 

Plano Plurianual 2018 a 2021, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021

02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS
ESPECIAIS 

0000 PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

0.008 Atividade: Restituições e Devoluções de
Convênios/Programas 
Fonte de Recurso 000 � Valor Suplem.

3.3.30.93.00 � Indenizações e Restituições R$ 1,00   7.000 - - -

Principais serviços e ou produtos

0001 Restituir/devolver saldos de convênios e 
outros  

Outros 
Produtos 

01 - - - 

Houve aumento da meta física 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 

superávit financeiro constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o montante 

das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2018 nas atividades orçamentárias estabelecida no 

Anexo V da Lei nº. 4.570, de 29/06/2017, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, ficam re-programadas na forma abaixo 

descrita: 

ORGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018

02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0000 PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

0.008 Atividade: Restituições e Devoluções de Convênios/Programas
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Fonte de Recurso 000 � Valor Suplem.

3.3.30.93.00 � Indenizações e Restituições R$ 1,00   7.000

Principais serviços e ou produtos

0001 Restituir/devolver saldos de convênios e outros  Outros Produtos 01 

Houve aumento da meta física 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 02 de maio de 2018. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
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DECRETO Nº 300/18, DE 02 DE MAIO DE 2018 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, no 

orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 

2018 e a ajustar as programações estabelecidas no Plano 

Plurianual 2018 a 2021 no Anexo I da Lei nº. 4.606, de 

17/10/2017 e no Anexo V da Lei 4.570, de 29/06/2017 - Lei de 

Diretrizes Orçamentárias 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.5° da Lei Munici pal nº. 4.610, de 10 de novembro de 2017, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 134.087,65 (cento e trinta e quatro mil, oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). 

  
 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

 07.02 � Fundo Municipal de Assistência Social 

288460000.0.008/3.3.30.93.00 � Indenizações e Restituições............................... ....................................................... R$ 107.451,55 

 Fonte de Recurso 701 

 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 09.01 � Fundo Municipal de Saúde 
103010003.2.032/4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente............................................................. .......... R$   26.636,10 
 Fonte de Recurso 339 

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 
disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, o superávit financeiro do exercício de 2017 
das fontes de recursos abaixo especificados: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR

701 Programa Liberdade Cidadã 107.451,55 

339 C.E.F. Estr.Rede Serv.Atenção Básica - Equipamentos 26.636,10 

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 
provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 
físicas programadas para o exercício de 2018 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.606, de 17/10/2017 do 
Plano Plurianual 2018 a 2021, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021

02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS
ESPECIAIS 

0000 PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

0.008 Atividade: Restituições e Devoluções de
Convênios/Programas 
Fonte de Recurso 701 � Valor Suplem.

3.3.30.93.00 � Indenizações e Restituições R$ 1,00   107.451,55 - - -

Principais serviços e ou produtos

0001 Restituir/devolver saldos de convênios e 
outros  

Outros 
Produtos 

01 - - - 

Houve aumento da meta física 

ÓRGÃO: 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  

PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021

01 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 FUNÇÃO: SAÚDE

301 SUBFUNÇÃO:  ATENÇÃO BÁSICA

0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO

2.032 Atividade: Manutenção dos Serviços da
Secretaria de Saúde 
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Fonte de Recurso 339 � Valor Suplem.

4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material 

Permanente

R$ 1,00 26.636,10 - - -

Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os serviços administrativos da 
secretaria 

Apoio 
Administrativo 

01 - - - 

Houve aumento da meta física 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 

superávit financeiro constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o montante 

das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2018 nas atividades orçamentárias estabelecida no 

Anexo V da Lei nº. 4.570, de 29/06/2017, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, ficam re-programadas na forma abaixo 

descrita: 

ORGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018

02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0000 PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

0.008 Atividade: Restituições e Devoluções de Convênios/Programas

Fonte de Recurso 701 � Valor Suplem.

3.3.30.93.00 � Indenizações e Restituições R$ 1,00   107.451,55

Principais serviços e ou produtos

0001 Restituir/devolver saldos de convênios e outros  Outros Produtos 01 

Houve aumento da meta física 

ORGÃO: 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018

01 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 FUNÇÃO: SAÚDE

301 SUBFUNÇÃO:  ATENÇÃO BÁSICA

0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO

2.032 Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde

Fonte de Recurso 339 � Valor Suplem.

4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente R$ 1,00 26.636,10

Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os serviços administrativos da secretaria Apoio 
Administrativo 

01 

Houve aumento da meta física 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 02 de maio 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 121/2017 � Processo Adm. N º 237/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR O CARDÁPIO DA MERENDA 
ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O ANO DE 2018, 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: 

A G ROSSATO � DISTRIBUIDORA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.499.940/0001-00, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 212/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

01 7.125 UNIDADE 

Achocolatado em pó - açúcar, cacau em pó, enriquecido com 
vitaminas e sais minerais. 

Fácil dissolução, aspecto, cor, odor e sabor característicos. - 
embalagem contendo 01 kg. Data de validade de 12 meses a 
partir da data de entrega. Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Chocoteen  5,15 36.693,75 

03 800 PACOTE 

Amendoim cru descascado, selecionado, miúdo, tipo1, 
embalagem 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 2,92 2.336,00 

04 1.000 UNIDADE 

Amido de milho - amido de milho em pó, fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, de 
parasitas, sujidades e larvas. 

Embalagem plástica de polietileno leitoso, resistente, 
hermeticamente fechado, contendo no máximo 1 kg de produto 
e validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

D�Mille 1,81 1.810,00 

13 1.500 UNIDADE 
Chocolate em pó solúvel. Chocolate em pó solúvel � para uso 
culinário, 32% de cacau, embalagem de 200g,  contendo 
informação nutricional e prazo de validade na embalagem. 

Apti 3,09 4.635,00 

14 2.400 UNIDADE 

Coco ralado - amêndoa de coco desidratado com 60% de teor 
mínimo de gordura. Embalagem de 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. Validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

D�Mille 1,45 3.480,00 

15 2.000 UNIDADE 

Colorau - colorífico, fubá, urucum e óleo de soja - 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. Validade mínima de 24 
meses a partir da data de entrega. 

D�Mille 1,63 3.260,00 

19 2.000 UNIDADE 

Farinha de milho - tipo bijú, de 1ª qualidade 

Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro 
não característico. Embalagem deve estar intacta, 
acondicionadas em pacotes de polietileno transparente bem 
vedado, contendo 500g. No seu rótulo deve conter informação 
nutricional, sobre o glúten, prazo de validade visível e lote. 

D�Mille 1,65 3.300,00 

23 2.000 UNIDADE 

Fermento químico em pó - embalagem de 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. Prazo de validade não inferior a 6 
meses a partir da data de entrega. 

D�Mille 1,22 2.440,00 

30 3.500 UNIDADE 

Milho de pipoca premium, classe amarelo, grupo duro, tipo 1 
embalagem em saco de polietileno de 500g. Isento de odores 
estranhos ou qualquer substância nociva. Rótulo com 
informação nutricional, data de validade e lote. Informação 
sobre glúten. Prazo mínimo de validade de 06 meses a partir 
da data de entrega. 

D�Mille 1,39 4.865,00 

90 160 UNIDADE 

Achocolatado diet instantâneo, sem adição de açúcar 
embalagem de no mínimo 210g, contendo informação 
nutricional. Certificado pela anad. Prazo mínimo de validade 
de 06 meses a partir da data de entrega. 

Apti 8,00 1.280,00 

105 2.375 UNIDADE 

Achocolatado em pó - açúcar, cacau em pó, enriquecido com 
vitaminas e sais minerais. 

Fácil dissolução, aspecto, cor, odor e sabor característicos. - 
embalagem contendo 01 kg. Data de validade de 12 meses a 
partir da data de entrega. Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Chocoteen 5,25 12.468,75 
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TOTAL GERAL R$ 76.568,50 

ALONSO & SANTANA � COMÉRCIO DE FRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.988.907/0001-97, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

65 31.500 QUILOGRAMA 

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). 

Frigoestrela 
SIF 2924 

13,99 440.685,00 

70 5.250 QUILOGRAMA 

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 

CVALE SIF 
3300 

26,20 137.550,00 

73 6.000 QUILOGRAMA 

Linguiça toscana de primeira 

Lingüiça toscana de primeira, pura de carne suína, resfriada, 
sem pimenta, embalagem de 01 kg. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

ALIBEM SIF 
915 

9,20 55.200,00 

TOTAL GERAL R$ 633.435,00 

BRAVONUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.231.202/0001-
38, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 214/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

24 80 UNIDADE 

Fórmula infantil em pó semi elementar, hipoalergênica para 
lactentes de 0 a 12 meses, com proteína extensamente 
hidrolisada de soro do leite,com dha , ara, e tcm. Indicado nos 
casos de alergia a proteína do leite de vaca e/ou soja, isento de 
lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten, aproximadamente 
400 g. 

Pregomin 
Pepti/Danone 

107,80 8.624,00 

115 650 UNIDADE 

Fórmula Infantil de seguimento para a transição da alimentação 
a partir do 10º mês, em pó adicionada de prebióticos 0,4 a 
0,8/100ml. Contém LcPUFAS ácidos graxos de cadeia longa -
ácidos araquidônico(ARA) e decosahexaenoico (DHA) e 
nucleotideos. Atende a todas as recomendações do Codex 
Alimentarius FAO/OMS e RDC nº44/2011 fornece nutrientes 
em quantidades adequadas. Fonte de carboidrato de lactose 
e/ou maltodextrina. Percentual de proteína láctea  (soro 50-70%  
e caseína entre 30-50%) . Embalagem 800g 

Aptamil 3 / 
Danone 

40,50 26.325,00 

TOTAL GERAL R$ 34.949,00 

CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.654.231/0001-68, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 215/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

37 15.000 UNIDADE 

Chips de banana verde salgada, pacote individual de 50 g, 
100% natural, crocante, sem glúten, sem gorduras trans e sem 
conservantes, contendo informações nutricionais, data de 
validade e lote. 

Nutryvitta 2,50 37.500,00 

COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 81.234.429/0001-45, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 216/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

72 3.000 QUILOGRAMA 

Lingüiça tipo calabresa - carne suína pura e limpa, de 1ª 
qualidade 
Apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de toucinho 
e condimentos naturais em proporções adequadas ao tipo 
calabrês submetida ao processo de cura, embalada a vácuo em 
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, 
resistente, que garanta a integridade do produto até o momento 
do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, quantidade do produto, número 

Nobre SIF 726 10,90 32.700,00 
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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. Embalagem de 01 kg. 

85 6.000 QUILOGRAMA 

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 

10,90 65.400,00 

126 1.750 QUILOGRAMA 

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 

Frepeixes SIF 
2167 

26,90 47.075,00 

127 2.000 QUILOGRAMA 

Linguiça toscana de primeira 
Lingüiça toscana de primeira, pura de carne suína, resfriada, 
sem pimenta, embalagem de 01 kg. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

Nobre SIF 726 10,90 21.800,00 

132 2.000 QUILOGRAMA 

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 

10,90 21.800,00 

TOTAL GERAL R$ 188.775,00 

J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.351.505/0001-57, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 217/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

05 9.000 UNIDADE 

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

Nutrimais  9,00 81.000,00 

18 1.500 UNIDADE 

Farinha de mandioca torrada fina, de 1ª qualidade. Grupo: seca. 
Subgrupo: fina. Classe: amarela. Tipo: tipo i. 
Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro 
não característico. Embalagem deve estar intacta, 
acondicionadas em pacotes de polietileno transparente bem 
vedado, contendo 500g.  Contendo informação nutricional, 
sobre glúten, prazo de validade visível e lote. 

Amafil 2,00 3.000,00 

25 5.000 QUILOGRAMA 

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

Nutrinovo 1,00 5.000,00 

33 2.000 UNIDADE 

Orégano, contendo informação nutricional na embalagem. 
Deverá ser constituído por folhas de espécimes vegetais 
genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, cor 
verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. - embalagem 
contendo 10g 

Catemar 1,00 2.000,00 

35 3.000 UNIDADE 
Vinagre de álcool claro - 
Fermentado acético de álcool, frasco de 750 ml - contendo 
informação nutricional. 

Chemim 1,07 3.210,00 

94 20 UNIDADE 
Cereal matinal de milho sem açúcar 
Enriquecido com vitaminas e sais minerais, isento de gordura, 
pacote 200 g contendo informação nutricional - 108 cal/30g 

Gold Flackes 8,50 170,00 

97 5.900 UNIDADE 

Leite zero lactose, semidesnatado, indicado para todos os níveis 
de intolerância 
Embalagem tetra pak de 01 litro, contendo informação 
nutricional na embalagem. Prazo mínimo de validade de 1 ano 
a partir da data de entrega. 

Lider 3,10 18.290,00 

102 70 UNIDADE 
Pó para gelatina diet para dietas com restrição de açúcar. 
Sem adição de açúcar, fonte de vitaminas e sais minerais, sabor 

Lowçúcar 1,50 105,00 
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morango ou uva de embalagem de 10g, contendo informação 
nutricional 

103 70 UNIDADE 
Pó para pudim diet sabor morango sem adição de açúcar, 
Fonte de vitaminas e sais minerais zn e se, embalagem de 30g, 
contendo informação nutricional 

Lowçúcar 1,50 105,00 

107 3.000 UNIDADE 

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

Nutrimais 9,00 27.000,00 

TOTAL GERAL R$ 139.880,00 

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° 
218/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

02 8.250 PACOTE 

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

Doce Sucar 6,93 57.172,50 

07 17.250 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 4,01 69.172,50 

09 16.500 UNIDADE 

Biscoito doce, tipo maisena, coco e leite. Embalagem plástica 
contendo 400 g. Livre de lactose. Isento de mofo, odores 
estranhos e substâncias nocivas. Rótulo com informação 
nutricional, data de validade e lote. Informação sobre glúten. 
Prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de 
entrega. 

Liane 2,79 46.035,00 

10 4.000 UNIDADE 

Cereal matinal esférico de milho sabor chocolate pacote de 01 
kg enriquecido com vitaminas e sais minerais. 
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. 

Gold Flakes 7,05 28.200,00 

11 4.000 UNIDADE 

Cereal matinal laminado de milho adoçado pacote de 01 kg. 
Enriquecido com vitaminas e sais minerais. 
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. 

Gold Flakes 6,48 25.920,00 

12 5.000 UNIDADE 

Chá de erva mate tostado antioxidante - caixa de 200g, 
contendo informação nutricional. Produto 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 devera conter substancias estranha à sua constituição 
normal, nem elementos vegetais estranhos à 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, lacradas. 

União 2,38 11.900,00 

16 3.000 UNIDADE 

Erva doce, constituída de flores sãs, secas e limpas, aspecto de 
cor, cheiro e sabor próprios. 
Pacote de 10g. Contendo composição nutricional na 
embalagem. 

Catemar 0,59 1.770,00 

17 6.000 UNIDADE 

Ervilha em conserva - embalagem tetra pak, peso líquido de 
280g e peso drenado: 200g. 1ª qualidade. Ervilha em grãos 
inteiros selecionados. O produto deve apresentar: cor 
apropriada ao produto; sabor e odor próprios dos ingredientes, 
devendo o produto estar isento de sabores e odores estranhos; 
textura apropriada; uniformidade de tamanho e formato; 
ausência de defeitos tais como cascas, sementes, unidades 
manchadas ou descoloridas, resíduos de vegetais e outros; ph 
adequado à composição e natureza do produto. 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). 

Quero 1,58 9.480,00 

20 10.000 UNIDADE 

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

Vitoriosa 1,32 13.200,00 

21 18.000 PACOTE 

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 

Soberano 2,25 40.500,00 
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e tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 

22 1.100 UNIDADE 

Feijão preto tipo 1 � classe preto, em sacos plásticos, 
transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega, pacote de 01 kg.

Soberano 2,75 3.025,00 

28 22.500 UNIDADE 

Macarrão do tipo fusilli (parafuso); grano duro 
Elaborado a partir da sêmola de trigo durim, enriquecida com 
ferro e ácido fólico, cor característica, livre de odores, sabores 
e materiais estranho. Embalagem resistente e termossoldado. 
Embalagem de 500g, de boa qualidade validade mínima de 11 
meses a partir da data da entrega. 

Floriane 2,77 62.325,00 

32 17.250 UNIDADE 
Óleo de soja refinado 900 ml - 120 kcal/100ml, contendo 
informação nutricional. 

Leve 2,88 49.680,00 

38 2.000 UNIDADE 

Folha de louro em folhas secas, obtido de espécimes vegetais 
genuínos, folhas sãs, limpas e secas, de coloração verde 
pardacenta, com aspecto, cor e sabor próprios, isento de 
materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico, embalagem com no mínimo 10 
gramas. 

Catemar 1,05 2.100,00 

42 4.500 UNIDADE 
Macarrão formato de bichinho, semolado, com ovos, contendo 
informação nutricional na embalagem. Pacote de 500 g, prazo 
mínimo de validade de 10 meses a partir da data de entrega. 

Paganini 1,37 6.165,00 

43 15.000 UNIDADE 

Massa de pizza (mini) pré assada, com aproximadamente 13 
cm de diâmetro, embaladas em saco plástico transparente. 
Ingredientes: farinha de trigo, água, sal e fermento seco, sem 
adição de aditivos. Livre de odores e sabores estranhos, 
contendo data de validade. 

Picinini 
Brotinho 

0,44 6.600,00 

45 15.000 UNIDADE 

Muffins de chocolate com cobertura de gotas de chocolate. 
Peso líquido da unidade de 40 g. Em formas própria e 
embalados individualmente, sem adição de corantes, contendo 
informação nutricional na embalagem. 

Belive 1,69 25.350,00 

47 3.300 UNIDADE 

Alface crespa com folhas grandes e crespas 
Textura macia, mas consistente, sem formação de cabeça, 
coloração verde, ausência de danos físicos, insetos e lesões 
provocadas por doenças; transportadas em sacos plásticos 
transparentes de primeiro uso. Unidade mínimo de 300 g 

Ceasa 1,95 6.435,00 

49 18.000 QUILOGRAMA 
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 1,00 18.000,00 

52 9.000 QUILOGRAMA 

Cebola seca - grupo 1, subgrupo amarela, tipo extra. Não 
podem apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, 
acima dos limites de tolerâncias admitidas pela legislação 
vigente; mau estado de conservação; odor e sabor estranhos ao 
produto. 

Ceasa 1,33 11.970,00 

54 12.000 UNIDADE 
Couve-manteiga - folhas integras, ausência de folhas murchas e 
podridão transportadas em sacos plásticos transparentes de 
primeiro uso. Mínimo de 400 gramas. 

Ceasa 2,00 24.000,00 

59 90.000 QUILOGRAMA 
Melancia - grupo comum, coloração do fundo da casca verde, 
Coloração da polpa vermelha, presença de sementes, listras 
grossas, categoria i. 

Ceasa 1,23 110.700,00 

63 3.000 QUILOGRAMA 

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

Ceasa 1,40 4.200,00 

66 9.000 QUILOGRAMA 

Carne bovina, acém, em cubos - resfriada 
Carne bovina, acém, em cubos - resfriada,  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 14,45 130.050,00 

67 18.750 QUILOGRAMA 

Carne bovina. Acém, em tiras - resfriada 
Carne bovina. Acém, em tiras - resfriada, 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 14,39 269.812,50 

68 22.500 QUILOGRAMA 

Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada 
Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada. O produto deve 
ser manipulado em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, 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 

Granjeiro 3,85 86.625,00 
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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). 

69 18.750 QUILOGRAMA 

Carne de frango - tipo sassami. 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 7,10 133.125,00 

75 10.000 UNIDADE 

Creme vegetal com sal pote plástico, peso líquido de 500g, 
feito com óleos vegetais de girassol e linhaça, rico em ácidos 
gordos (ômega 3 e 6), enriquecidas com vitaminas a, d e e. 
ingredientes: água, óleo vegetal, vitaminas e, a e d, 
emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e 
polirricinoleato poliglicerol, conservadores benzoato de sódio e 
sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizante 
(aroma idêntico ao natural de manteiga), sequestrante edta 
cálcio dissódico, antioxidantes tbhq e bht e corantes urucum e 
cúrcuma. não contêm glúten.  deve conter data de fabricação, 
prazo de validade e número do lote. Prazo mínimo de validade 
de 11 meses a partir da data de entrega. (BECEL OU 
MELHOR QUALIDADE) 

Qualy 4,19 41.900,00 

76 4.500 QUILOGRAMA 

Mussarela fatiada, resfriada. Embalagem: o produto deverá ser 
embalado à vácuo em 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 16,50 74.250,00 

77 700 QUILOGRAMA 

Mussarela em peça - produto deve conter cheiro e sabor de 
leite, porém ligeiramente ácidos, textura firme e sem buracos. A 
embalagem do produto deve ter o selo do serviço de inspeção 
federal (s.i.f.). Embalagem: o produto deverá ser embalado à 
vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, 
transparente contendo 500g, conter registro da data de 
fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem.

Kinobresa 15,90 11.130,00 

78 5.000 UNIDADE 
Nhoque de soja, cozido, congelado, embalagem de 01 kg, sem 
conservantes e corantes, livre de gordura trans. Contendo 
informação nutricional na embalagem. 

Realeza 13,55 67.750,00 

80 150.000 UNIDADE 

Pão francês mini, de boa qualidade com miolo branco e casca 
de cor dourada homogênia e crocante. 
Serão rejeitados pães mal assados, queimados, amassados, 
embatumado (aspecto massa pesada), murcho e de 
características organolépticas anormais, unidade de 25g 

Oficina do Pão 0,27 40.500,00 

81 5.000 UNIDADE Pão de hamburger de 30 g a 40 g Oficina do Pão 0,27 1.350,00 

84 1.600 QUILOGRAMA 

Pão de queijo congelado   tamanho pequeno de 25g cada, 
embalagem plástica transparente de 1 kg. Isento de odores e 
sabores estranhos. Rótulo contendo valor nutricional, 
fabricante, validade e lote.  Validade mínima de 90 dias a partir 
da data de fabricação. 

Rancho Alegre 9,39 15.024,00 

87 4.500 QUILOGRAMA 

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. 

Aurora Peperi 14,60 65.700,00 

88 350 QUILOGRAMA 

Presunto cozido sem capa de gordura em peça  resfriado, 
contendo pernil suíno magro, sal, glicose, estabilizantes, 
antioxidantes e conservadores.  Embalagem: o produto deverá 
ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente contendo 1kg.  Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação e prazo 
de validade. 

Aurora Peperi 14,00 4.900,00 

91 50 UNIDADE 

Adoçante dietético em pó branco cristalino. Uso em 
preparações culinárias. Pote de 400g. Aprovado pela anad. 
Prazo mínimo de validade de 02 anos a partir da data de 
entrega. 

Lowçúcar 15,50 775,00 

92 800 UNIDADE 

Biscoito tipo cookie integral, sem glúten, 0% de lactose, 
Alto teor de fibras, embalagem de 150g, sabores variado, isento 
de conservantes e aditivos químicos, contendo informação 
nutricional. 

Jasmine 6,30 5.040,00 

95 200 UNIDADE 

Iogurte light 0% de gordura, sem adição de açúcar, embalagem 
de 170g (garrafinha), sabor morango ou frutas vermelhas 
contendo informação nutricional, com validade de 30 dias após 
a entrega 

Frimesa 2,48 496,00 

98 50 UNIDADE 
Macarrão parafuso a base de arroz, sem glúten, embalagem de 
500g, contendo informação nutricional, enriquecido com ovos, 
0% de gorduras trans. 

Urbano 2,90 145,00 

106 2.750 PACOTE 

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

Doce Sucar 6,93 19.057,50 
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108 5.750 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 4,01 23.057,50 

110 5.500 UNIDADE 

Biscoito doce, tipo maisena, coco e leite. Embalagem plástica 
contendo 400 g. Livre de lactose. Isento de mofo, odores 
estranhos e substâncias nocivas. Rótulo com informação 
nutricional, data de validade e lote. Informação sobre glúten. 
Prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de 
entrega. 

Liane 2,79 15.345,00 

111 6.000 PACOTE 

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. 

Soberano 2,25 13.500,00 

113 7.500 UNIDADE 

Macarrão do tipo fusilli (parafuso); grano duro 
Elaborado a partir da sêmola de trigo durim, enriquecida com 
ferro e ácido fólico, cor característica, livre de odores, sabores 
e materiais estranho. Embalagem resistente e termossoldado. 
Embalagem de 500g, de boa qualidade validade mínima de 11 
meses a partir da data da entrega. 

Floriane 2,77 20.775,00 

114 5.750 UNIDADE 
Óleo de soja refinado 900 ml - 120 kcal/100ml, contendo 
informação nutricional. 

Leve 2,88 16.560,00 

118 4.000 UNIDADE 

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

Ceasa 2,00 8.000,00 

120 30.000 QUILOGRAMA 
Melancia - grupo comum, coloração do fundo da casca verde, 
Coloração da polpa vermelha, presença de sementes, listras 
grossas, categoria i. 

Ceasa 1,23 36.900,00 

122 3.000 QUILOGRAMA 

Carne bovina, acém, em cubos - resfriada 
Carne bovina, acém, em cubos - resfriada,  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 14,45 43.350,00 

123 6.250 QUILOGRAMA 

Carne bovina. Acém, em tiras - resfriada 
Carne bovina. Acém, em tiras - resfriada, 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 14,39 89.937,50 

124 7.500 QUILOGRAMA 

Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada 
Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada. O produto deve 
ser manipulado em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, 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 a 2 kg. Contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e 
número de registro (sim, sif ou sip). 

Granjeiro 3,85 28.875,00 

125 6.250 QUILOGRAMA 

Carne de frango - tipo sassami. 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 7,10 44.375,00 

129 1.500 QUILOGRAMA 

Mussarela fatiada, resfriada. Embalagem: o produto deverá ser 
embalado à vácuo em 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 16,50 24.750,00 
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133 1.500 QUILOGRAMA 

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. 

Aurora Peperi 14,60 21.900,00 

TOTAL GERAL R$ 1.988.855,00 

L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.350.742/0001-26, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 219/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

29 2.000 PACOTE 

Milho para canjica, branco, tipo 1, contendo 80% de graos 
inteiros preparado com materias primas sas, limpas isento de 
materias terrosas, parasitos e detritos animais ou vegetais com 
no maximo de 15% de umidade, embalagem de 500g, contendo 
informacao nutricional 

Eldorado  1,51 3.020,00 

34 7.000 UNIDADE 

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

Sal Sul 0,71 4.970,00 

TOTAL GERAL R$ 7.990,00 

M N C ALIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 80.774.789/0001-77, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
220/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

48 3.000 QUILOGRAMA 

Alho in natura, grupo branco; subgrupo: nobre; tipo especial. 
Não podem apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, 
acima dos limites de tolerâncias admitidas pela legislação 
vigente; mau estado de conservação; odor e sabor estranhos ao 
produto. 

MNC 
Alimentos 

7,50 22.500,00 

53 2.000 QUILOGRAMA 

Cenoura - coloração uniforme, sem sujidade, grupo: nantes, 
categoria i, classe: 14 
Não podem apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, 
acima dos limites de tolerâncias admitidas pela legislação 
vigente; mau estado de conservação; odor e sabor estranhos ao 
produto. 

MNC 
Alimentos 

1,29 2.580,00 

117 1.000 QUILOGRAMA 

Alho in natura, grupo branco; subgrupo: nobre; tipo especial. 
Não podem apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, 
acima dos limites de tolerâncias admitidas pela legislação 
vigente; mau estado de conservação; odor e sabor estranhos ao 
produto. 

MNC 
Alimentos 

7,50 7.500,00 

TOTAL GERAL R$ 32.580,00 

MARELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.383.499/0001-02, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 221/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

58 9.000 QUILOGRAMA 

Mamão - grupo: solo, comprido. Subgrupo 3 e categoria extra. 
Não podem apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, 
acima dos limites de tolerâncias admitidas pela legislação 
vigente; mau estado de conservação; odor e sabor estranhos ao 
produto. 

Ceasa  1,77 15.930,00 

119 18.750 QUILOGRAMA 
Maçã gala - tipo extra 
Coloração avermelhada sobre fundo amarelo, não apresentar 
podridão, sinal de congelamento e desidratação. 

Ceasa 2,10 39.375,00 

121 10.500 QUILOGRAMA 

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). 

Donau SIP 
0048-C 

14,00 147.000,00 

TOTAL GERAL R$ 202.305,00 

MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.912.018/0001-83, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
222/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

39 1.600 UNIDADE 

Fórmula infantil de seguimento em pó, adicionada de 
prebióticos 0,4 a 0,8g/100ml. Contém lcpufas ácidos graxos de 
cadeia longa, ácidos araquidônio (ara) e docosahexaenoico 
(dha) e nucleotídeos. Atende recomendações do codex 

Nan Comfor 2/ 
Nestlé 

21,24 33.984,00 
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alimentarius fao/oms e rdc nº 44/2011. Fornece nutrientes em 
quantidades adequadas para lactentes a partir do 6º mês de vida. 
Fonte carboidrato de lactose e/ou maltodextrina. Percentual de 
proteína láctea (soro 50-70% e caseína entre 30-50%. 
Embalagem de 800 g.

40 1.950 UNIDADE 

Fórmula Infantil de seguimento para a transição da alimentação 
a partir do 10º mês, em pó adicionada de prebióticos 0,4 a  
0,8/100ml. Contém lcpufas ácidos graxos de cadeia longa -
ácidos araquidônico(ARA) e decosahexaenoico (DHA) e 
nucleotideos. Atende a todas as recomendações do Codex 
Alimentarius FAO/OMS e RDC nº44/2011 fornece nutrientes 
em quantidades adequadas. Fonte de carboidrato de lactose e/ou 
maltodextrina. Percentual de proteína láctea  (soro 50-70%  e 
caseína entre 30-50%) . Embalagem 800g  

Nan Comfor 3/ 
Nestlé 

20,46 39.897,00 

TOTAL GERAL R$ 73.881,00 

QUITANDA ALGO MAIS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.511.741/0001-49, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 223/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

46 1.000 QUILOGRAMA 

Abobora menina - casca lisa, firme, coloração uniforme verde 
clara 
Tamanho médio a grande, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, de pragas e doenças. Ausência de podridão. 

Algo Mais 1,60 1.600,00 

50 1.200 QUILOGRAMA 
Beterraba - tamanho  médio; ausência de danos mecânicos não 
apresentar deformações e podridão. Coloração uniforme e 
consistente. 

Algo Mais 1,32 1.584,00 

61 1.000 QUILOGRAMA 

Pepino japonês -  esteja 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. 

Algo Mais 1,54 1.540,00 

62 7.000 QUILOGRAMA 
Tangerina poncã - coloração alaranjada. Ausência de danos 
mecânicos, murcha, podridão, manchas e presença de doenças.

Algo Mais 1,95 13.650,00 

64 2.000 QUILOGRAMA 
Vagem - inteiras, frescas, cor verde uniforme e sem saliência. 
Ausência de danos mecânicos, murcha com pontas escuras, 
podridão, manchas e presença de doenças. 

Algo Mais 3,99 7.980,00 

TOTAL GERAL R$ 26.354,00 

R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.638.676/0001-80, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 224/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

41 5.500 UNIDADE 

Macarrão tipo argola , elaborado com sêmola de trigo, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, corantes naturais: urucum 
e cúrcuma e ovos pasteurizados. Cor característica, livre de 
odores, sabores e materiais estranhos. Embalagem plástica 
atóxica composta de polipropileno e polietileno. Peso líquido de 
500 g. Validade mínima de 11 meses a partir da data de entrega.

Primori 1,35 7.425,00 

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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 225/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$

08 19.500 UNIDADE 

Biscoito de polvilho doce 1ª qualidade: pacote de 100 g. 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 secundária de caixas 
de papelão reforçado.  

Cassine  2,33 45.435,00 

27 22.500 PACOTE 

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

Floriane 2,78 62.550,00 

31 2.500 UNIDADE 

Milho verde em conserva: embalagem tetra pak, peso líquido de 280g e 
peso drenado: 200g. 1ª qualidade. 
Milho verde em grãos inteiros selecionados. O produto deve apresentar: 
cor apropriada ao produto; sabor e odor próprios dos ingredientes, 
devendo o produto estar isento de sabores e odores estranhos; textura 
apropriada; uniformidade de tamanho e formato; ausência de defeitos 
tais como cascas, sementes, unidades manchadas ou descoloridas, 
resíduos de vegetais e outros; ph adequado à composição e natureza do 
produto. 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). 

Quero 1,75 4.375,00 

36 15.000 UNIDADE 

Pão de mel com cobertura de chocolate, fabricado com farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, essência natural de mel, cravo e 
chocolate meio amargo para cobertura. Recheio sabor brigadeiro. 
Contendo informação nutricional na embalagem. Embalagem primária 
de 40g. 

Adoradoce 2,15 32.250,00 

79 127.500 UNIDADE Pão de cachorro quente, de 70g a 80g Casa do Pão 0,48 61.200,00 
82 12.000 UNIDADE Pão de hamburger de 80g a 90g Casa do Pão 0,47 5.640,00 
83 127.500 UNIDADE Pão de leite de 70g a 80g Casa do Pão 0,47 59.925,00 
89 11.250 UNIDADE Requeijão cremoso tradicional - sem adição de amido, elaborado com Aurora SIF 953 3,60 40.500,00 
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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. 

93 70 UNIDADE 
Biscoito tipo cookie integral, fonte de fibras, livre de gorduras trans, 
sem adição de açúcar 
Sabores variado, embalagem de 150g, contendo informação nutricional.

Jasmini 2,70 189,00 

96 100 UNIDADE 
Leite em pó desnatado instantâneo - fonte de vitaminas, 
Embalagem de 300 g, contendo informação nutricional

Molico 14,20 1.420,00 

100 100 UNIDADE 

Muffins sem glúten, sem açúcar e sem lactose. Embalagem individual 
de 40 g. Mix sem glúten (farinha de arroz, farinha de aveia sem glúten, 
farinha integral de soja não transgênica, amido modificado, fécula de 
mandioca, maltitol, óleo vegetal (soja e palma), gotas de chocolate 
amargo (gordura vegetal, cacau em pó e massa de cacau), ovo em pó, 
fibra solúvel (polidextrose), cacau em pó, fermento químico 
(pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de sódio), umectantes 
(sorbitol e glicerol), emulsificantes (mono e diglicerídeo e estéres de 
poliglicerol de ácidos graxos), estabilizantes (goma xantana e 
carboximetilcelulose), conservantes (propionato de cálcio e sorbato de 
potássio), acidulante (ácido cítrico), edulcorante natural (glicosídeos de 
estivol) e aromas. Não contém glúten. Alérgicos: contém aveia sem 
glúten e ovo. 

Belive 3,99 399,00 

101 100 UNIDADE 

Pão de mel sem glúten e sem lactose. Teor reduzido de açúcar e 
gorduras saturadas, 0% de gorduras trans.embalagem individual de 40 
g. Açúcar mix de farinhas sem glúten (farinha de arroz, amido de milho 
não transgênico, farinha integral de soja não transgênica, fécula de 
mandioca), ovo em pó, óleo de soja, cobertura de chocolate meio 
amargo, glucose, açúcar mascavo, cacau em pó, mel, emulsificante 
(mono e diglicerídeo de ácidos graxos, ésteres de poliglicerol), 
estabilizante (goma xantana), fermento químico (pirofosfato dissódico), 
conservantes (propionato de cálcio e sorbato de potássio), acidulante 
(ácido cítrico) e aromas. Não contém glúten. Alérgicos: contém ovo e 
derivados da soja. 

Goody Soy 4,15 415,00 

104 70 UNIDADE 
Pó para pudim diet sabor chocolate sem adição de açúcar, fonte de 
vitaminas e sais minerais zn e se, embalagem de 30g, contendo 
informação nutricional 

Lowçúcar 1,89 132,30 

109 6.500 UNIDADE 

Biscoito de polvilho doce 1ª qualidade: pacote de 100 g. 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 secundária de caixas 
de papelão reforçado. 

Cassine 2,33 15.145,00 

112 7.500 PACOTE 

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

Floriane 2,78 20.850,00 

130 42.500 UNIDADE Pão de cachorro quente, de 70g a 80g Casa do Pão 0,48 20.400,00 
131 42.500 UNIDADE Pão de leite de 70g a 80g Casa do Pão 0,47 19.975,00 

134 3.750 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. 

Aurora SIF 953 3,66 13.725,00 

TOTAL GERAL R$ 404.525,30 

S. OLIVEIRA MARTINS NASSER � EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.424.367/0001-14, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 226/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

51 12.500 
QUILOGRA
MA 

Caqui tipo fuyu, maduro, sem rachaduras, firmes e de cor uniformes. Ceasa 2,80 35.000,00 

55 1.000 
QUILOGRA
MA 

Chuchu -  deve estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, 
limpo, de coloração própria com superfície praticamente lisa, livre de 
danos mecânicos, fisiológicos, de pragas e doenças, isento de 
substâncias nocivas à saúde, permitindo-se apenas, as tolerâncias 
previstas nas presentes normas. Não apresentar fibroso, manchado, 
murcho e queimado. 

Ceasa 1,39 1.390,00 

56 56.250 
QUILOGRA
MA 

Maçã gala - tipo extra 
Coloração avermelhada sobre fundo amarelo, não apresentar podridão, 
sinal de congelamento e desidratação. 

Ceasa 2,59 145.687,50 

57 12.000 
QUILOGRA
MA 

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

Ceasa 2,09 25.080,00 

TOTAL GERAL R$ 207.157,50 

SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA � EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.142.114/0001-34, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 227/2018.
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Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

06 6.000 PACOTE 

Batata palha pacote de 500g - fina, sequinha e crocante. Produto 
obtido a partir do processamento da batata descascada, ralado tipo 
palha, íntegra e frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans. 
Embalagem primária: filme composto de polietileno, poliéster e 
alumínio ou similar, hermeticamente fechado com capacidade para 
500gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, 
resistente às condições rotineiras de manipulação, transporte e 
armazenamento, devidamente lacradas. O produto deve ser isento de 
corantes. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

Vó maria 4,28 25.680,00 

26 4.000 PACOTE 

Gelatina - pó para preparo de gelatina de origem animal com corante 
natural - embalagem de 01 kg. Diversos sabores: morango, uva, limão 
e pêssego. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

Tecnutri 5,90 23.600,00 

44 9.750 UNIDADE 

Polpa de tomate concentrada, composição: 100% tomate, sem adição 
de açúcar, sem corantes, sem estabilizantes ou conservantes, não 
necessita de refrigeração, brix entre 30º a 32º; embalagem plástica de 
polietileno, resistente, asséptica e 100% reciclável, de 01 kg; 
embaladas em caixa de papelão com 12 unidades, a embalagem deve 
conter nome do produto, identificação do fabricante, peso líquido, 
informações nutricionais, data de fabricação e data da validade do lote, 
validade mínima de 10 meses. 

Best pulp 12,97 126.457,50 

74 4.500 UNIDADE 

Manteiga extra pura com sal. Embalada em pote plástico resistente 500 
g, com proteção interna pós tampa (lacre). O produto deverá ter 
registro no ministério da saúde e/ou agricultura. No seu rótulo deve 
conter prazo de validade/lote e informação nutricional. Validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

Pic nic 9,99 44.955,00 

99 50 UNIDADE 
Macarrão parafuso integral, pacote de 500g, 
Contendo informação nutricional, elaborado com farinha de trigo 
integra enriquecida com ferro e ácido fólico. 

Galo 2,60 130,00 

116 3.250 UNIDADE 

Polpa de tomate concentrada, composição: 100% tomate, sem adição 
de açúcar, sem corantes, sem estabilizantes ou conservantes, não 
necessita de refrigeração, brix entre 30º a 32º; embalagem plástica de 
polietileno, resistente, asséptica e 100% reciclável, de 01 kg; 
embaladas em caixa de papelão com 12 unidades, a embalagem deve 
conter nome do produto, identificação do fabricante, peso líquido, 
informações nutricionais, data de fabricação e data da validade do lote, 
validade mínima de 10 meses. 

Best pulp 12,97 42.152,50 

128 1.500 UNIDADE 

Manteiga extra pura com sal. Embalada em pote plástico resistente 500 
g, com proteção interna pós tampa (lacre). O produto deverá ter 
registro no ministério da saúde e/ou agricultura. No seu rótulo deve 
conter prazo de validade/lote e informação nutricional. Validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

Pic nic 9,99 14.985,00 

TOTAL GERAL R$ 277.960,00 

Valor Total: R$ 4.340.140,30 (quatro milhões, trezentos e quarenta mil, cento e quarenta reais e trinta 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, 02 de maio de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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