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AVISO DE CONVOCAÇÃO
ABERTURA ENVELOPE 2
PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº015/18
REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA – ESCOLA

MUNICIPAL ALEYDAH

O Presidente da Comissão de Licitação designado pela
Portaria nº002/18 torna público, para conhecimento dos
interessados que não houve interposição recursal
quanto ao envelope nº01 – documentos de habilitação
referentes ao Processo Adm nº207/18 – Tomada de Preços
nº015/2018.

Sendo assim CONVOCA as empresas: CONSTRUTORA
TANABI LTDA ME; CONSTRUTORA PLANESPAÇO
LTDA EPP; IGUAÇU CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA e DEMOTAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
EIRELI - EPP para comparecerem nas dependências da
Gerência de Licitações no dia 07/11/2018 às 14:00 horas,
visando a abertura do envelope nº2 – Proposta de
Preços.

Arapongas – PR, 05 de novembro de 2018.

ISRAEL BIASON FILHO
Presidente da Comissão

AVISO DE CONVOCAÇÃO
ABERTURA ENVELOPE 2
PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº014/18
REFORMA UBS ARAPOGUINHA

O Presidente da Comissão de Licitação designado pela
Portaria nº002/18 torna público, para conhecimento dos
interessados que não houve interposição recursal
quanto ao envelope nº01 – documentos de habilitação
referentes ao Processo Adm nº199/18 – Tomada de Preços
nº014/2018.

Sendo assim CONVOCA as empresas: CONSTRUTORA
TANABI LTDA ME; JA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ME; CONSTRUTORA PLANESPAÇO LTDA EPP e
GONÇALVES & ALMEIDA ENGENHEIROS
ASSOCIADOS LTDA ME para comparecerem nas
dependências da Gerência de Licitações no dia 07/11/
2018 às 09:30 horas, visando a abertura do envelope nº2
– Proposta de Preços.

Arapongas – PR, 01 de novembro de 2018.

ISRAEL BIASON FILHO
Presidente da Comissão



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 022/2018 � Processo Adm. N º 037/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE BOTAS OPERACIONAIS PARA COMPLEMENTAR OS UNIFORMES DOS 

INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE ARAPONGAS.
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. 273/2018, assinada em 03 de Maio de 2018 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 20.596.450/0001-04.

Item Quant Unid. Descrição 
Marca 

Valor Unit. 
R$ 

Valor Total R$

01 35 PARES 

Bota tática para uso operacional cano curto (tipo b  até o tornozelo) altura interna 
média de 150mm e externa de máximo 180mm considerando ponto mais do cano 
Descrição técnica: bota tática para uso operacional cano curto (tipo "b" - até o 
tornozelo) altura interna média de 150mm e externa de máximo 180mm 
considerando ponto mais do cano.
Cabedal: confeccionado em couro bovino hidrofugado com tecnologia 
hidrorepelente estampa nobuck , sem marcas isenta de cortes, furos, cicatrizes, 
bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc, espessura entre 2,1 
mm e 2,3 mm na cor preta. Colarinho: revestidos em material têxtil tipo tecido 
plano cordura ou similar na cor preta, com enchimento em espuma pu. Língua: 
sistema fole sendo também em material têxtil tipo tecido plano cordura ou similar 
na cor preta, acolchoada em espuma pu de alto desempenho e conforto. Forração: 
forro sem espuma de célula fechada ou feltro, construída em multi filamentos de 
poliéster/poliamida em formato 3d respirável para melhor transpiração e com 
tratamento bactericida e fungicida para maior proteção dermatológica, revestido 
com membrana 100% impermeável e respirável em formato bootie, costuras 
seladas em fitas poroméricas microporosas impermeáveis, termo-seladas 
específicas para selagens de membranas respiráveis. Fechamento principal: frontal 
por atacadores em trama de poliamida com cabo duplo de poliéster, na cor preta, 
ponteiras em acetato ou resinada, comprimida e plastificada, passadores e ganchos 
em polímero/nylon fixados através de rebites personalizados com a logomarca do 
produto e não oxidáveis, sendo linha de 1 (um) ganchos fixados na parte superior 
do cano, linha de 1 (um) travador na area de articulação e linhas de 4 (quatro) 
passadores fixados nas gáspeas. Fechamento de saque rápido (componente 
opcional ao modelo): em formato cadarceira contendo 6 (seis) pares de furos e 
uma abertura em "t" para posicionamento do fecho, confeccionado em couro 
hidrofugado, com espessura de 18/20 linhas (1,8 a 2,0 milímetros), dublado com 
napa vestuário com espessura de 0,9 a 1,1mm hidrofugada e antichamas, 
integrados com fecho a base de metal reforçado e dentes multi-circulares com 
cursor metálico dotado de puxador em couro, costurado com linha de para-
aramida/poliamida numero 30/40. Componente deverá ser entregue junto com 
cada par de calçado, ficando a opção do usuário a utilização do mesmo.  Biqueira 
interna e contraforte: confeccionados em material termoplástico de alta 
durabilidade, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos 
granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster. 
Biqueira externasobreposta: constituída em borracha (sbr+nbr) abrangendo todo 
bico do calçado para melhor proteção a atritos frontais, fixada através colagem 
vulcanizada a frio sem costuras. Palmilha de montagem e estabilizadora: da 
plataforma ao cabedal confeccionada em material sintético de alta resistência, 
espessura média 2mm, e que não tem suas características afetadas pela umidade, 
estabilizador de flexão para controle das propriedades do movimento de caminhar, 
correr e agachar composto com base em abs (acrilonitrila-butadieno-estireno) com 
resistência térmica, mecânica, de mobilidade e rigidez, espessura de 2 mm, 
formato anatômico para maior desempenho fixado na região do enfranque entre a 
palmilha de montagem e solado. 
Palmilha conforto: moldada em poliuretano ou eva, com formato anatômico para 
melhor absorção de impacto e distribuição do peso no caminhar revestida com 
tecido poliéster com tratamento bactericida integral que inibe a proliferação da 
sudorese excessiva e fungos. Solado: tipo unisola composto em sola de borracha 
legítima (nbr+sbr) com resistência a altas temperaturas, na cor preta, plataforma 
tecnológica estabilizadora ultragrip para melhor aderência e desempenho em 
diversos pisos e canais de fluxo contínuo de água. 

Guartelá/bota 
tática cano 
curto 

449,00 15.715,00 

02 35 PARES 

Bota cano baixo de uso operacional, constituída de couro liso hidrofugado com 
colarinho e lingueta em napa vestuário hidrofugada com recheio em espuma de 
poliuretano d45. Da descrição técnica: bota cano baixo de uso operacional, 
constituída de couro liso hidrofugado com colarinho e lingueta em napa vestuário 
hidrofugada com recheio em espuma de poliuretano d45, dublagem bi-
componente no sistema de célula aberta, forro de poliéster dublado com manta de 
1,5mm e gramatura mínima de 450g/cm². Linhas de costura em poliamida super 
fio com torção left-right, palmilha de proteção em resina polimérica anti-perfuro 
não metálica, palmilha de montagem bi-componente constituída em fibra de não 
tecido dublada com eva e fixada ao cabedal através de costura cruzada com 
espessura mínima de 2 mm, não serão aceitos outros sistemas de montagem em 
função da leveza e flexibilidade, biqueira de segurança em polipropileno não, 
palmilha de conforto anatomicamente conformada e solado composto em borracha 
com sistema para drenagem de agua, blaqueado e vulcanizado ao cabedal, boa 
aderência em superfícies molhadas, com sugos para saída de lama. 

Enforcer/bota 
cano baixo -
operacional 

249,00 8.715,00 

TOTAL GERAL R$ 24.430,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 03 de Novembro 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 036/2018 � Processo Adm. N º 062/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO BALANCEADA PARA CÃES ADULTOS PARA O CANIL 
MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - 

SEASPMA.
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. 276/2018, assinada em 03 de Maio de 2018 - DOOGS COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 21.762.861/0001-87.

Item Qtd. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$ 
Valor Total 
R$ 

01 15.000 KG 

Ração balanceada para cães adultos com: proteína bruta 
(mínimo) 22%, cálcio (mínimo) 1%, fósforo (mínimo) 0,5%, 
ácido linolênico (mínimo) 0,2%, ácido linoleico (mínimo) 
1,3%, selênio (mínimo) 0,3%, umidade (máxima) 12%. 

Bigpet 3,23 48.450,00 

02 5.000 KG 

Ração balanceada para cães adultos com: proteína bruta 
(mínimo) 22%, cálcio (mínimo) 1%, fósforo (mínimo) 0,5%, 
ácido linolênico (mínimo) 0,2%, ácido linoleico (mínimo) 
1,3%, selênio (mínimo) 0,3%, umidade (máxima) 12%. 

Bigpet 3,23 16.150,00 

TOTAL GERAL R$ 64.600,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 03 de Novembro 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 040/2018 � Processo Adm. N º 069/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER O SAMU, 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. 254/2018, assinada em 03 de Agosto de 2018 - CABULON & SANTOS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 11.708.226/0001-68.

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

01 1 UNIDADE 

Pia de cozinha inox - estrutura em aço inox. Revestimento em 
concreto celular, usando isopor.  Válvula em inox.  Dimensões do 
produto: largura 120 cm e profundidade 52 cm. Garantia mínima de 
3 (três) meses 

Raggi 215,00 215,00 

03 1 UNIDADE 

Fogão 4 bocas. Uso doméstico - linha branca, volume do 
forno:62,3litros, classificação energética mesa/forno: a/b. Mesa: 
queimador normal (1,7 kw):3 e queimador família (2kw):1. Forno: 
queimador do forno 2,4. Dimensões aproximadas: 87x51x63cm 
(axlxp), peso aproximado: 28,4 kg. 

Atlas 718,00 718,00 

08 1 UNIDADE 

Televisão 42" polegadas. Tela plana de 42" led, resolução full hd 
(1920 x 1080), conversor digital integrado, controle remoto (com 
pilhas), voltagem 110-240v, sintonia fina e busca automática por 
estações, sistema de áudio estéreo/sap, potência de áudio mínima de 
18w rms, entrada hdmi (uma, no mínimo), entrada usb (uma, no 
mínimo), ângulo de visão mínimo de 170°, consumo de energia 
inferior a 195w, massa inferior a 16,5 kg, cor do gabinete: preta, 
cabos de energia incluídos, garantia de 12 meses. Televisão 42" 
polegadas. Tela plana de 42" led, resolução full hd (1920 x 1080), 
conversor digital integrado, controle remoto (com pilhas), voltagem 
110-240v, sintonia fina e busca automática por estações, sistema de 
áudio estéreo/sap, potência de áudio mínima de 18w rms,  entrada 
hdmi (uma, no mínimo),  entrada usb (uma, no mínimo),  ângulo de 
visão mínimo de 170°,  consumo de energia inferior a 195w, massa 
inferior a 16,5 kg,  cor do gabinete: preta,  cabos de energia 
incluídos,  garantia de 36 meses

Philco 2.148,00 2.148,00 

10 6 UNIDADE 

Cama de solteiro, cor a definir, com uma estrutura reforçada, 
estrado resistente, produzida 100% em mdf, com garantia 3 
meses, montada pelo fornecedor, dimensões aproximadas : 0,88 
x 1,88 x 0,22 cm. Com 03 meses de garantia 

Demóbile 317,00 1.902,00 

11 6 UNIDADE 

Colchão solteiro. Características técnicas mínimas: espuma 
densidade d-33 ou d-45; pillow top; tecido antialérgico em algodão 
ou algodão e viscose; tratamento antiácaro, antifungos e antimofo; 
dimensões: 188 cm x 88 cm (comprimento e largura); altura: 25 a 28 
cm; embalado em saco plástico na entrega. A licitante deverá indicar 
marca e modelo do produto ofertado, anexando catálogo com 
especificações técnicas. Os colchões devem estar permanentemente 
marcados com informações que permitam sua rastreabilidade e 
apresentar as instruções sobre uso e manutenção do produto de 
forma clara em português.  Deve possuir etiqueta costurada 
informando os materiais utilizados na fabricação do colchão e dos 
itens acolchoados. Deverá possuir selo pró-espuma iner ou 
certificado de conformidade baseado na nbr 13579.  Deverá possuir 
selo compulsório do inmetro 

Vittaflex 448,00 2.688,00 

12 25 UNIDADE 
Prato fundo em porcelana . Cor: branco. Dimensões: 3 x 26 x 
26 cm (a x l x p). Peso: 0,800 kg 

Oxford 18,25 456,25 

13 25 UNIDADE 
Prato raso em porcelana . Cor: branco. Dimensões: 3 x 24 x 24 
cm (a x l x p). Peso: 0,516 kg 

Ceramica 
Brasilia 

15,90 397,50 

14 20 UNIDADE 
Garfo de mesa feito totalmente em aço inox, lâminas e cabos 
monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emenda, 1,6 mm 
de espessura, comprimento de 19 cm 

America 5,70 114,00 

15 20 UNIDADE 
Colher de mesa feito totalmente em aço inox; lâminas e cabos 
monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emenda; 
comprimento de 19 cm 

America 5,85 117,00 

16 20 UNIDADE 

Facas de mesa, feita totalmente em aço inoxidável aisi 304, liga 
18/10, ponta arredondada, com acabamento perfeito, isento de 
cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros 
defeitos prejudiciais à sua utilização e construídos de forma a 
garantir durabilidade e resistência, com vistas à finalidade a que se 
destina. Apresentar o mesmo design da colher, de modo a formar 
conjunto. Dimensões aproximadas: altura/comprimento: a (total) 
235mm; b (lâmina) 105mm, espessura: 4,00mm,  tolerância: +/-
10%. 

America 5,25 105,00 
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18 10 JOGO 

Jogo de cama solteiro- composição: um lençol de forração para 
colchão do tamanho 88cm de largura com 188cm de comprimento e 
28cm de altura; com elástico nas quatro pontas, a fim de fixar o 
lençol ao colchão; as medidas do lençol deverão ser adequadas e 
ajustadas às medidas do colchão, de forma que se obtenha um 
acabamento perfeito; confeccionado em 100% algodão, em percal 
de, no mínimo, 180 fios; um lençol para cama de solteiro; sem 
elástico; com medida mínima (140x220) cm, confeccionado em 
100% algodão, em percal de, no mínimo, 180 fios; uma fronha para 
travesseiro do tamanho 50x70cm; as medidas da fronha deverão ser 
adequadas e ajustadas às medidas do travesseiro, confeccionada com 
02 (duas) costuras (ponto fixo + overlock); confeccionada em 100% 
algodão, em percal de, no mínimo, 180 fios.cor: a escolha da 
secretaria. 

Vittaflex 55,00 550,00 

19 10 UNIDADE 

Edredon. Tamanho solteiro, dupla face, tecido algodão, 150 
fios, composição: 60% algodão; 40% poliéster, tamanho 
solteiro, dupla face, tecido algodão, 150 fios, composição: 60% 
algodão; 40% poliéster, cores diversas, anti-pilling. Gramatura 
100g/m², peso líq. Aproximado do produto (kg) 800g.  Anti-
pilling. Gramatura 100g/m², peso líq. Aproximado do produto 
(kg) 800g. Cores a escolher pela secretaria. 

Vittaflex 112,50 1.125,00 

21 300 UNIDADE 
Baterias 3 volts compatíveis para uso em desfibrilador 
automático dea. 

Panasonic 30,80 9.240,00 

25 1 UNIDADE Microondas 25 litros 110v Philco 449,00 449,00 

26 1 UNIDADE 
Antena móvel 5/8 onda com cabo e conector para rádio 
veicular, com suporte de fixação da antena e cabo alimentação 
com fusível. 

Ars 450,00 450,00 

TOTAL GERAL R$ 20.674,75 

Ata de Registro de preços n. 255/2018, assinada em 03 de Agosto de 2018 - CAMPOS & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 22.915.514/0001-00. 

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

R$ 

22 5 UNIDADE 

Armário em aço com altura: 1980 mm X largura: 1200 mm X 
profundidade: 450 mm. Duas portas com chave, travamento e 
duas cópias de chave. Chapa 24, puxador frontal tipo alça, 04 
prateleiras internas removíveis. Cor: Cinza. Garantia mínima de 
01 ano. 

Vegel 919,00 4.595,00 

Ata de Registro de preços n. 256/2018, assinada em 03 de Agosto de 2018 - CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI., 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$ 
17 30 UNIDADE Copos de vidro liso, reto com capacidade de 264ml Nadir  4,65 139,50 

24 100 UNIDADE 
CONES DE BORRACHA FLEXIVEL LARANJA E 
BRANCO, ALTURA 75CM 

Plastcor 69,90 6.990,00 

TOTAL GERAL R$ 7.129,50 

Ata de Registro de preços n. 257/2018, assinada em 03 de Agosto de 2018 - DEIZELAINE XAVIER DIAS EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 25.043.791/0001-68, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 257/2018.

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

R$ 

02 1 UNIDADE 

Sofá de canto com 6 lugares h 0,95 comp 2,10 lado direito e h 0,95 
comp 1,55 lado esquerdo. Estruturas madeiras de eucaliptos/pinos 
reflorestados com tratamento anti- mofo e contra cupins montagem 
das estruturas feita com madeiras de eucalipto/ pinos e mdf/ 
compensado de 8mm divididos em partes como braços, caixas, 
assentos e encostos, sendo os mesmos  fixados com  grampos de aço 
carbono galvanizados. Junção da estrutura às partes serão acopladas 
umas as outras por meio de parafusos galvanizados ex:  caixas nos 
assentos, braços,  assentos nos encostos, aumentando a resistência da 
estrutura e facilitando a montagem e desmontagem dos produtos. 
Percintas: cintas elásticas nos encostos de 40mm, cintas elásticas de 
assento 50mm. Garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 
02 anos. 

Belissa 1.298,00 1.298,00 

04 1 JOGO 

Mesa de jantar completa com 06 lugares mesa material da estrutura: 
mdp 15 mm/mdf 25mm acabamento: u.v texturizada semi-brilho tipo 
de mesa: retangular material do tampo: mdp 25mm número de 
lugares: 06 (no mínimo) garantia mínima: 12 meses dimensões 
mínimas da mesa a = 78,0 cm l = 160 cm p = 80 cm cor: a defenir. 
Garantia mínima: 12 meses cadeira: material da estrutura: madeira 
maciça eucalipto acabamento: p.u. revestimento/tecido: chenile 
cadeira estofada altura mínima do chão até o assento: 45 cm assento 
e encosto: fixo estrutura do assento: mdp 12 mm estrutura do 
encosto: mdf 12 mm espuma do assento: d-12 (mínima) cor: 
choco/canela dimensões da cadeira: a=104 cm l= 40 cm p= 53 cm 
garantia mínima: 12 meses referência: conjunto para sala de jantar 

Lapas 822,00 822,00 
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com  mesa e 6 cadeiras.

33 1 UNIDADE 

Módulo paneleiro de mdf 15mm, cor branca com puxador perfil em 
alumínio, com medidas aproximadas,  altura de 2,20 metros, largura 
de 0,58 cm e profundidade de 0,57 cm, com 6 prateleiras internas de 
mdf 15mm. Os módulos descritos já contém acessórios como: 
dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 779,50 779,50 

34 1 UNIDADE 

Módulo torre de geladeira com armário basculante em mdf 15mm, 
cor branca com puxador perfil em alumínio, com medidas 
aproximadas de 2.20 altura, largura 0.70 profundidade de 0.57. Os 
módulos descritos já contém acessórios como: dobradiças, pistões, 
tapa furos e parafusos. 

Luciane 529,00 529,00 

35 1 UNIDADE 

Dois módulos superiores de mdf, 15mm, cor branca, com puxador 
perfil em alumínio, com as seguintes medidas aproximadas, altura 
0.66, largura 0.46,5 e profundidade de 0.38 com prateleira interna em 
mdf 15mm. Os módulos descritos já contém acessórios como: 
dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 192,00 192,00 

36 1 UNIDADE 

Dois módulos superiores de mdf 15 mm, cor branca, com duas portas 
com puxador perfil em alumínio,com as seguintes medidas 
aproximadas,  altura 0.66, largura 0.93 e profundidade de 0.38 com 
prateleira interna em mdf 15mm. Os módulos descritos já contém 
acessórios como: dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 345,00 345,00 

37 1 UNIDADE 

Dois módulos inferiores de mdf 15mm, cor branca,  com uma porta e 
puxador perfil em aluminio, com as seguinte medidas aproximadas,  
altura 0.66, largura 0.40 com profundidade de 0.57 com prateleira 
interna em mdf 15mm. Os módulos descritos já contém acessórios 
como: dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 228,00 228,00 

38 1 UNIDADE 

Dois módulos inferiores canto reto de mdf 15mm, cor  branca, 
contendo uma porta e puxador perfil em alumínio, com as seguinte 
medidas aproximadas, altura 0.66, largura 0.95 e profundidade de 
0.57 com prateleira interna. Os módulos descritos já contém 
acessórios como: dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 401,00 401,00 

39 1 UNIDADE 

Dois módulos inferiores de mdf 15mm, cor branca, contendo uma 
porta e puxador perfil em alumínio, com as seguintes medidas 
aproximadas, altura 0.66, largura 0.40 e profundidade de 0.57 com 
prateleira interna em mdf 15mm. Os módulos descritos já contém 
acessórios como: dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 228,00 228,00 

40 1 UNIDADE 

Módulo inferior para pia de mdf 15mm, cor branca com duas portas 
e puxador perfil em alumínio, com as seguinte medidas aproximadas, 
altura de 0.66, largura 1.20 e profundidade de 0.57 com prateleira 
interna com mdf 15mm. Os módulos descritos já contém acessórios 
como: dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 521,50 521,50 

41 1 UNIDADE 

Módulo inferior de mdf 15mm, cor branca, com uma porta e puxador 
perfil em alumínio, com as seguintes medidas aproximadas, altura de 
0.66, largura 0.30 e profundidade de 0.57 com prateleira interna. Os 
módulos descritos já contém acessórios como: dobradiças, pistões, 
tapa furos e parafusos. 

Luciane 198,00 198,00 

42 1 UNIDADE 

Módulo gaveteiro de mdf 15mm, cor  branca, contendo 4 gavetas 
com puxador perfil em alumínio, corrediças telescópicas com as 
seguintes medidas aproximadas, altura 0.66, largura 0.31 e 
profundidade de 0.57. Os módulos descritos já contém acessórios 
como: dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 487,00 487,00 

43 1 UNIDADE 

Módulo nicho para micro-ondas de mdf 15mm, cor branca, com as 
seguintes medidas aproximadas, altura 0.40, largura 0.60 e 
profundidade de 0.38. Os módulos descritos já contém acessórios 
como: dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 126,00 126,00 

44 1 UNIDADE 
Módulo de mdf 15mm, cor branca, com as seguintes medidas 
aproximadas, largura total de 1.80, deverá  conter como  acessórios: 
dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 644,00 644,00 

TOTAL GERAL R$ 6.799,00 

Ata de Registro de preços n. 258/2018, assinada em 03 de Agosto de 2018 - MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.484.336/0001-47. 

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

R$ 

23 20 UNIDADE Oxímetro de pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal. 
Oxímetro de pulso portátil com sensor adulto, infantil e neonatal. 

General 
Meditech 

2.400,00 48.000,00 
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Oxímetro de pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal, com 
display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de 
infra-vermelho não dispersivo. Especificações técnicas mínimas: 
sensores reutilizáveis: y para pacientes pediátricos e neonatais (sensor 
adequado para peso entre 3 e 15kg e para 15 e 40kg); e sensor de dedo 
para pacientes adultos (para peso maior que 40kg); curvas: 
pletismográfica e tendências; parâmetros: spo2, frequência cardíaca e 
tendência 24 hs com registro dos eventos (memória); spo2 : range: 0 - 
100 %, resolução mínima: 1% e precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 
100 %); frequência cardíaca: range: 30 - 250 bpm, resolução: 1 bpm, 
precisão: 1 %; tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação 
do sensor; alça lateral para transporte; evolução audível de spo2, com 
variação do tom do bip de acordo com variação da saturação; alarmes: 
visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automatico quanto 
manual pelo operador para todos osparâmetros; alimentação: entrada 
110/220, 60 hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 
2 hs; peso máximo com bateria: 3,5 kg (para uma autonomia mínima de 
2 horas); acessórios inclusos (por aparelho): 02 sensores y originais, 
com cabo, para uso pediátrico e neonatal, conforme especificações 
supracitadas, 02 sensores de dedo originais, tipo clip, com cabo, para 
uso em pacientes adultos, conforme especificação supracitada. Manuais: 
01 cópia do manual de operação (por aparelho). Certificado de 
atendimento a norma nbr iec 601. Registro no ministério da saúde

Ata de Registro de preços n. 259/2018, assinada em 03 de Agosto de 2018 - PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA � ME.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 85.515.542/0001-50. 

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

R$ 

05 4 UNIDADE Arquivo de aço 04 gavetas para pastas suspensas Pandin 710,00 2.840,00 

06 2 UNIDADE 

Armário roupeiro em aço com 16 portas: Descrição: Roupeiro em aço na cor 
cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 16 
portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão 
para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou 
imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra 
oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina 
com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve 
seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo 
processo eletrostático de pintura a pó,consolidando a superfície do produto 
com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas 
para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com 
sapatas plásticas niveladoras ø3/8". Dimensões: Altura: 1945 mm. Largura: 
1230 mm. Profundidade: 400 mm. Recomendações: Para fabricação é 
indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações 
técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de 
solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento 
antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e 
arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o selo 
identificador de controle de qualidade do fabricante e a garantia contra 
defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que 
apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser 
aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada 
fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às 
especificações originais. 

Pandin 945,00 1.890,00 

07 5 UNIDADE 

Armário alto em aço, 02 portas e 04 prateleiras c/ chave: 
especificações: fornecimento e montagem de armários altos em 
aço, medidas aproximadas198x090x040 cm, todo em chapa 24, 
com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e 
puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com 
acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 
com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura 
cilíndrica e pintura eletrostática a pó. 

Pandin 695,00 3.475,00 

TOTAL GERAL R$ 8.205,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 03 de Novembro 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 048/2018 � Processo Adm. N º 078/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PINTURA EM GERAL, PARA 

ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.
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. 277/2018, assinada em 04 de maio de 2018 - PIRACCINI & OLIVEIRA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 11.047.983/0001-38.

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

01 112.500 Metro quadrado Serviço "mão de obra - pintura - látex acrílica" 2,49 280.125,00 

02 37.500 Metro quadrado Serviços "mão de obra - pintura - textura" 3,60 135.000,00 

03 15.000 Metro quadrado Serviços "mão de obra - pintura - grafiato" 4,45 66.750,00 

04 75.000 Metro quadrado Serviços "mão de obra - pintura - massa corrida" 4,45 333.750,00 

05 37.500 Metro quadrado Serviço "mão de obra - pintura - látex acrílica" 2,49 93.375,00 

06 12.500 Metro quadrado Serviços "mão de obra - pintura - textura" 3,60 45.000,00 

07 5.000 Metro quadrado Serviços "mão de obra - pintura - grafiato" 4,45 22.250,00 

08 25.000 Metro quadrado Serviços "mão de obra - pintura - massa corrida" 4,45 111.250,00 

TOTAL GERAL R$ 1.087.500,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 04 de Novembro 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 113/2017 � Processo Adm. N º 215/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRAS DE COMPUTADORES ALL-IN-ONES, COMPUTADORES DESKTOP, NOTEBOOKS, 
SCANNERS, PROJETORES E IMPRESSORAS TIPO IV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DAS SECRETARIAS, EM 
ATENDIMENTO A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO � DTI. 
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. 035/2018, assinada em 02 de Fevereiro de 2018 - ARCHILLA & ARCHILLA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 12.545.317/0001-92.

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

04 10 UNIDADE SCANNER DE MESA - CLASSIF I Kodak scan station 710 14.000,00 140.000,00 

05 3 UNIDADE PROJETOR MULTIMÍDIA WXVGA 
Epson power lite 
1945w 

15.520,00 46.560,00 

07 8 UNIDADE 

PROJETOR DE LCD DATASHOW TECNOLOGIA 
LCD OU DLP; LAMPADA C/ DURACAO APROX. 
3000 HORAS; RUIDO: 43 DB � IMAGEM: BRILHO 
2700 ANSI LUMENS; CONTRASTE: 2200:1; 
RESOLUCAO NATIVA: XGA 800X600; 
RESOLUCAO MAXIMA PC UXGA 1600X1200 
(SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, 
WXGA+ E UXGA); ENTRADA DIGITAL HDMIX1 
(480P ATE 1080P) COMPATIBILIDADE 
DTV/HDTV: 480I, 480P, 576I, 576P,720P, 1080I;  
FORMATO DE TELA NATIVO: 4:3 (SVGA); 
SAIDAS: RS232, VOLTAGEM: 100~240 VOLTS AC 

Epson powerlite S27 2.250,00 18.000,00 

TOTAL GERAL R$ 204.560,00 

Ata de Registro de preços n. 036/2018, assinada em 02 de Fevereiro de 2018 - DATEN TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 04.602.789/0001-01.

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

01 50 UNIDADE 
MICROCOMPUTADORE ALL-IN-ONE
AIO - 4 GB RAM - 500 GB HD - WIN 10 PRO OEM 

Daten � DC2D-A21 3.529,70 176.485,00 

02 150 UNIDADE 

MICROCOMPUTADOR DESKTOP � CLASSIF 
DESKTOP COM PROCESSADOR DE NUCLEO 
DUPLO, MIN. 3,7 GHZ. MEM. CACHE MIN 3 MB. 
HD 500 GB E 4 GB RAM E WIN 10 PRO OEM. 

Daten � DC2D-T 2.799,00 419.850,00 

03 21 UNIDADE 
NOTEBOOK 4 GB RAM - HD 500 GB - MIN 14" - 
WIN 10 PRO OEM 

Daten � DCM2B-4 2.800,00 58.800,00 

TOTAL GERAL R$ 655.135,00 

Ata de Registro de preços n. 037/2018, assinada em 02 de Fevereiro de 2018 - TECTONER � RECARGA DE TONER LTDA � EPP., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.027.088/0001-06.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

06 50 UNIDADE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - TIPO IV HP � LaserJet Pro M102W 1.100,00 55.000,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 02 de Novembro 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 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.
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. 212/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 - A G ROSSATO � DISTRIBUIDORA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 22.499.940/0001-00.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

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 

Chocoteen 5,25 12.468,75 
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informações nutricionais. 

TOTAL GERAL R$ 76.568,50 

Ata de Registro de preços n. 213/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 ALONSO & SANTANA � COMÉRCIO DE FRIOS LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.988.907/0001-97. 

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 

Ata de Registro de preços n. 214/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 - BRAVONUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI � 
ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.231.202/0001-38. 

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 

Ata de Registro de preços n. 215/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 07.654.231/0001-68. 

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 

Ata de Registro de preços n. 216/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 81.234.429/0001-45. 

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 
do registro no ministério da agricultura sif/sip e carimbo de 
inspeção do sif. Deverá apresentar validade mínima de 20 dias 

Nobre SIF 726 10,90 32.700,00 
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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 

Ata de Registro de preços n. 217/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 - J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.351.505/0001-57. 

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 
morango ou uva de embalagem de 10g, contendo informação 

Lowçúcar 1,50 105,00 
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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 

Ata de Registro de preços n. 218/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 22.203.443/0001-12. 

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

02 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 

Granjeiro 3,85 86.625,00 
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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). 

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 

Doce Sucar 6,93 19.057,50 
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produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote 
e tabela de informações nutricionais. 

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, 

Kinobresa 16,50 24.750,00 
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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. 

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 

Ata de Registro de preços n. 219/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 12.350.742/0001-26. 

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 

Ata de Registro de preços n. 220/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 M N C ALIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 80.774.789/0001-77. 

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 

Ata de Registro de preços n. 221/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 MARELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 07.383.499/0001-02. 

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 

Ata de Registro de preços n. 222/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 05.912.018/0001-83. 

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

Nan Comfor 2/ 
Nestlé 

21,24 33.984,00 

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 

Ata de Registro de preços n. 223/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 QUITANDA ALGO MAIS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 08.511.741/0001-49. 

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 

Ata de Registro de preços n. 224/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 09.638.676/0001-80. 

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 

Ata de Registro de preços n. 225/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 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 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 
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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 
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 3,60 40.500,00 

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 

Ata de Registro de preços n. 226/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 S. OLIVEIRA MARTINS NASSER � EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 29.424.367/0001-14. 

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 
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TOTAL GERAL R$ 207.157,50 

Ata de Registro de preços n. 227/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA � EPP, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 24.142.114/0001-34. 

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 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 02 de Novembro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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DECRETO Nº 810/18, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 

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

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

 D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2018, com base no art. 4º, da Lei Municipal nº. 4.610, de 10 de novembro de 2017, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais):

04.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 04.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Administração 

041220003.2.011/3.3.90.39.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Jurídica .............................. ......................... R$ 130.000,00 
 Fonte de Recurso 000 
 10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 10.03 � Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental 
123610019.2.054/3.3.90.39.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Jurídica .............................. ......................... R$   50.000,00 
 Fonte de Recurso 104 
  

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

04.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 04.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Administração 

041220003.2.011/3.3.90.46.00 � Auxílio-Alimentação..................................... .............................................................. R$   30.000,00 
 Fonte de Recurso 000 
                             3.3.90.36.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Física .......................................................... R$ 100.000,00 
 Fonte de Recurso 000 

10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 10.03 � Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental 
123610019.2.054/3.3.90.36.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Física   .............................. .......................... R$   50.000,00 
 Fonte de Recurso 104 

  
Art. 3º - Considerando disposto nas Leis nº.  4.606, de 17/10/2017 e 4.570, de 29/06/2017 e ao fato de que a 

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

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

Arapongas, 01 de novembro de 2018. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
        Prefeito  
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DECRETO Nº 811/18, DE 01 DE NOVEMBRO 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$ 19.900,51(dezenove mil, novecentos reais e cinquenta e um centavos). 

  

 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 09.01 � Fundo Municipal de Saúde 
103010003.2.032/3.3.90.32.00 � Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ................................................. R$        389,97 
 Fonte de Recurso 373 
                             4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente ...................................................................... R$   19.510,54 
 Fonte de Recurso 340 

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 da 
fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR
373 Programa de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 389,97 

340 Aquisição de Equipamentos e mobiliários para UPA 19.510,54 

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: 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 
Fonte de Recurso 373 � Valor Suplem.

3.3.90.32.00 � Material, Bem ou Serviço para 

Distribuição Gratuita 

R$ 1,00     389,97 - - -

4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material 

Permanente 

R$ 1,00 19.510,54 - - -

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: 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 373 � Valor Suplem.
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3.3.90.32.00 � Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R$ 1,00     389,97

4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente R$ 1,00 19.510,54

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, 01 de novembro de 2018. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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DECRETO Nº 812/18, DE 01 DE NOVEMBRO 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$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). 

  
 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 09.01 � Fundo Municipal de Saúde 
103010003.2.032/3.3.90.32.00 � Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ................................................. R$   33.000,00 
 Fonte de Recurso 373 
                             3.3.90.39.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Jurídica........................................................ R$     5.000,00 
 Fonte de Recurso 494 

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 das fontes de recursos abaixo especificados: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
373 Programa de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 33.000,00 

494 SUS CUSTEIO SUS 5.000,00 

  
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: 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 
Fonte de Recurso 373 � Valor Suplem.

3.3.90.32.00 � Material, Bem ou Serviço 

para Distribuição Gratuita 

33.000

3.3.90.39.00 � Outros Serviços de Terceiros 

� Pessoa Jurídica

R$ 1,00 5.000 - - -

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 
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: 

ORGÃO: 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018

01 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 FUNÇÃO: SAÚDE
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301 SUBFUNÇÃO:  ATENÇÃO BÁSICA

0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO

2.032 Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde

Fonte de Recurso 373 � Valor Suplem.

3.3.90.32.00 � Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.000

3.3.90.39.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Jurídica R$ 1,00   5.000 - -

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, 01 de novembro de 2018. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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Licitação � Processo Administrativo nº 211/17 � Inex. nº 022/17 

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

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 108/18 de 12 de março de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 010/2017:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

PATRICIA DA COSTA SILVEIRA � CLINICA 
MEDICA 

30.995.079/0001-07 
RUA AMADOR BUENO, 250, APT 71 A, VILA 

IPIRANGA, LONDRINA � PR 
HABILITADO 

      Arapongas, 01 de novembro de 2018.

      

Cristiane Franco 
Presidente 
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Licitação � Processo Administrativo nº 216/17 � Inex. nº 024/17 

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

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 402/18 de 01 de outubro de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 012/2017:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

MICHELLE CRISTINA BARRUECO CEREZA 
� SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI 

19.698.124/0001-10 
RUA URBANO LUNARDELLI, 693,  CENTRO, 

PORECATU � PR. 
HABILITADO 

PATRICIA DA COSTA SILVEIRA � CLINICA 
MEDICA 

30.995.079/0001-07 
RUA AMADOR BUENO, 250, APT 71 A, VILA 

IPIRANGA, LONDRINA � PR 
HABILITADO 

      Arapongas, 01 de novembro de 2018.  

   
Cristiane Franco 

Presidente
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Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 
AXZ5964 274270A000070416 22/10/2018 55414
KEG2492 274270A000069412 28/10/2018 60501
KEG2492 274270A000069410 28/10/2018 58350
KEG2492 274270A000069413 28/10/2018 60501
KEG2492 274270A000069414 28/10/2018 60501
KEG2492 274270A000069411 28/10/2018 60501
KKO4400 274270A000071133 17/10/2018 76331

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 
ADB3777 274270A000071177 17/8/2018 73662 R$ 130.16
ADF0501 274270A000071124 22/8/2018 60412 R$ 195.23
AET6315 274270A000071180 17/8/2018 55411 R$ 195.23
AMN0702 274270A000069833 17/8/2018 65300 R$ 195.23
ANR8683 274270A000071182 17/8/2018 55411 R$ 195.23
AQJ2683 274270A000072207 18/8/2018 68580 R$ 130.16
ARY3672 274270NIC0005385 31/10/2018 50020 R$ 293.47
ASU4117 274270A000071186 17/8/2018 76252 R$ 293.47
AWF8054 274270A000072205 18/8/2018 51851 R$ 195.23
AXC7529 274270A000071851 7/8/2018 55417 R$ 195.23
AYE3661 274270NIC0005386 31/10/2018 50020 R$ 88.38
BAS2805 274270A000071178 17/8/2018 55411 R$ 195.23
BBF8815 274270A000071184 17/8/2018 54522 R$ 195.23
BCE2597 274270A000071181 17/8/2018 55417 R$ 195.23
BCZ1806 274270A000071183 17/8/2018 55417 R$ 195.23
CIC2161 274270A000071179 17/8/2018 55411 R$ 195.23
DEE9515 274270A000071860 14/8/2018 51851 R$ 195.23
DNU1434 274270A000071185 17/8/2018 73662 R$ 130.16
FDI5277 274270A000072201 18/8/2018 76332 R$ 293.47
GXF6765 274270A000072202 18/8/2018 51851 R$ 195.23
KMQ1070 274270A000072203 18/8/2018 51851 R$ 195.23
QOI2025 274270A000072204 18/8/2018 51851 R$ 195.23

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 
AEK5830 116100E008039808 25/8/2018 60501 R$ 293.47
AFY2316 274270A000065212 12/5/2018 58191 R$ 880.41
AFY2316 274270A000065211 12/5/2018 60501 R$ 293.47
AGF0887 274270A000071507 19/8/2018 51930 R$ 293.47
AGG3527 116100E007722221 25/8/2018 60501 R$ 293.47
AHO1171 274270A000071188 23/8/2018 55417 R$ 195.23

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 
que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da 
infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à 
DIRETRAN-ARAPONGAS até 24/12/2018, o qual será remetido à JARI para 

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 
que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da 
infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à 
DIRETRAN-ARAPONGAS até 24/12/2018, o qual será remetido à JARI para 
julgamento.

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 
que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 
podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 
junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 18/12/2018.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
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AKW4878 274270A000070312 8/6/2018 54521 R$ 195.23
ALL3156 274270A000068770 10/5/2018 58192 R$ 880.41
ALU7453 274270A000071508 20/8/2018 51930 R$ 293.47
ANP3504 116100E008039626 26/8/2018 54522 R$ 195.23
ANU0691 274270A000069919 16/5/2018 57380 R$ 293.47
ANV9102 116100E008419202 26/8/2018 70561 R$ 293.47
AOB8391 274270A000070513 26/6/2018 73662 R$ 130.16
AOC9713 274270A000071503 19/8/2018 70481 R$ 293.47
AOX7817 116100E007723884 23/8/2018 58600 R$ 130.16
AQR7013 274270A000070070 17/5/2018 59670 R$ 1467.35
ARC3474 274270A000068278 15/1/2018 54600 R$ 130.16
ASR3408 116100E008039231 23/8/2018 54521 R$ 195.23
AVM4083 116100E008419273 24/8/2018 54521 R$ 195.23
AVP4947 274270A000070030 23/5/2018 76252 R$ 293.47
AVW6322 274270A000068433 11/5/2018 54526 R$ 195.23
AVY1349 274270A000070193 20/6/2018 76252 R$ 293.47
AYA0187 274270A000067521 11/5/2018 54521 R$ 195.23
AZJ7295 116100E008039653 14/5/2018 60174 R$ 293.47
BMI4317 274270A000068728 16/1/2018 55680 R$ 195.23
CWC0400 116100E007724282 26/8/2018 65300 R$ 195.23
DCO4650 274270A000072551 20/8/2018 51851 R$ 195.23
DDI1149 274270A000070153 21/5/2018 55417 R$ 195.23
DQV9097 274270A000068593 22/5/2018 54526 R$ 195.23
IJH6680 274270A000069298 27/6/2018 55414 R$ 195.23
IRV0500 116100E008039625 22/8/2018 54522 R$ 195.23
LZP9511 274270A000069886 16/8/2018 65300 R$ 195.23

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Documento de Habilitação 
AYF7373 274270A000069901 8/5/2018 54600

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta 
a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, 
dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 
24/12/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento. 

5064793702
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EXTRATO DE APOSTILAMENTO  
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 � PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018 de 11/04/2018, com 

Sessão Pública realizada em 27 de Abril de 2018, à vista do pedido formulado pela Empresa AUTO 
POSTO CATUAÍ LTDA., inscrito no CNPJ/MF sob nº 07.900.742/0004-65, Inscrição Estadual nº 90428650-

84, estabelecida à Avenida Gaturamo nº 475, na cidade de Arapongas - Estado do Paraná � CEP 86.702-

000, em razão da solicitação para o reequilíbrio econômico financeiro visando o reajuste do preço do 

produto, com fulcro no artigo 65 II, �d� e § 8º da Lei Federal nº 8.666/936 e alterações posteriores, 

AUTORIZO o APOSTILAMENTO da Ata de Registro de Preço gerado, que em decorrência deste 

reequilíbrio, o qual fica alterado os valores do item: Diesel S500, cujo valor a partir desta data passa a 

vigorar em R$ 3,28 (Três reais e vinte e oito centavos) o litro. 

 

 

Arapongas, 29 de Outubro de 2018. 

  

 

 

DAVID OLIVEIRA RIBEIRO 

Diretor Presidente - CODAR 
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EXTRATO DE APOSTILAMENTO  
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 � PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018 de 11/04/2018, com 

Sessão Pública realizada em 27 de Abril de 2018, à vista do pedido formulado pela Empresa CATUAÍ 
ANDORINHAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.051.996/0001-06, 

Inscrição Estadual nº 90576566-35, estabelecida à Rua Andorinhas nº 20 � Centro, na cidade de 

Arapongas - Estado do Paraná � CEP 86.701-190, em razão da solicitação para o reequilíbrio econômico 

financeiro visando os reajustes dos preços dos produtos, com fulcro no artigo 65 II, �d� e § 8º da Lei 

Federal nº 8.666/936 e alterações posteriores, AUTORIZO o APOSTILAMENTO da Ata de Registro de 

Preço gerado, que em decorrência deste reequilíbrio, o qual fica alterado os valores dos itens: Gasolina 
Comum, cujo valor a partir desta data passa a vigorar em R$ 4,56 (Quatro reais e cinquenta e seis 
centavos) o litro e Diesel S10, cujo valor a partir desta data passa a vigorar em R$ 3,40 (Três reais e 
quarenta centavos) o litro. 

 

 

Arapongas, 29 de Outubro de 2018. 

  

 

 

DAVID OLIVEIRA RIBEIRO 

Diretor Presidente - CODAR 
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