
        ATOS DO PODER EXECUTIVO
SEGUNDA-FEIRA 09/05/2016TERÇA-FEIRA 10/05/2016

                                                                                                                            De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007

          www.arapongas.pr.gov.br/diario

     DIÁRIO OFICIAL
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

QUARTA-FEIRA 12/09/2018  EDIÇÃO DE HOJE: 32 PÁGINASANO: X     Nº: 2234  PÁG: 01

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 110/2018.

Contrato: nº. 309/2018 – 1º Termo Aditivo.

Inexigibilidade: nº. 009/2018.

Partes: Município de Arapongas e VIACAO GARCIA

LTDA, CNPJ nº 78.586.674/0001-07, representada por

Estefano Boiko Junior, CPF n° 869.157.119-53.

Objeto: contratação direta por inexigibilidade da empresa

Viação Garcia – Ltda., para fornecimento de vale

transporte para os servidores públicos municipais para

utilização no sistema de transporte coletivo

intermunicipal, em atendimento a Secretaria Municipal

de Administração - SAMAD.

Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo

Administrativo n°. 21035/18, de 09/08/2018, e ainda no

artigo 58, inc. I c/c art. 65, I, “b” da Lei 8.666/93, acordam

as partes em acrescer 352 (trezentos e cinquenta e dois)

vales transporte, acarretando um aumento aproximado

de 23,24% sobre o valor contratual, com uma

repercussão total de R$ 6.406,40 (seis mil, quatrocentos

e seis reais e quarenta centavos). Data e assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 011/2018 � Processo Adm. N º 019/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 
DIVERSAS MODALIDADES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 
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� ��� #'� ��� (�������� ��� �#�&� )� A. C. DOS SANTOS � MATERIAL ESPORTIVO E 
ORTOPÉDICO � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.568.127/0001-77.

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

01 3 DIARIA 

Prestação de serviço em arbitragem de xadrez, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação paranaense de xadrez, equipe com 02 (dois) árbitros. Partidas de xadrez 
na modalidade relâmpago, rápido e convencional. 

330,00 990,00 

02 2 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem de futevôlei, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação de futevôlei do paraná. Equipe de 03 (três) árbitros, sendo 01 (um) 
árbitro principal 01(segundo árbitro) e 01(um) apontador. Jogos com no máximo 3 
sets e mínimo de 2 sets 

570,00 1.140,00 

03 10 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem de tênis de mesa com profissionais formados 
ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com 
a federação paranaense de tênis de mesa no ano corrente.. Equipe de 01 (um) 
árbitro por mesa. 

195,00 1.950,00 

04 10 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de ciclismo com profissionais 
formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam 
vinculo com a federação paranaense de ciclismo no ano corrente. Equipe de 
árbitros, sendo 01 (um) coordenador/arbitro, e 06 (seis) auxiliares. 

1.428,00 14.280,00 

05 6 DIARIA 

Prestação de serviços de arbitragem de badminton, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação paranaense de badminton no ano corrente, sendo 01 (um) arbitro por 
quadra. 

195,00 1.170,00 

06 6 DIARIA 
Prestação de serviços de arbitragem de atletismo, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação de atletismo do paraná no ano corrente, equipe com 05 (cinco) árbitros. 

1.060,00 6.360,00 

07 2 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de basquete street com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de basquetebol no ano corrente. 
Equipe de 01 (um) arbitro, e 01 apontador por quadra. 

270,00 540,00 

08 10 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de basquetebol, categoria 
adulto nível amador. Com profissionais formados ou cursando educação física, 
com experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
basquetebol no ano corrente. Equipe de 03 (três) árbitros e 02 (dois) mesários. 
Para arbitrar partidas de basquetebol de 40' minutos divididos em 4 períodos de 
10' minutos. 

475,00 4.750,00 

09 1 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de bolão com profissionais 
formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam 
vinculo com a federação paranaense de bolão no ano corrente. Equipe de 07 (sete) 
árbitros. 

1.480,00 1.480,00 

10 2 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de gr com profissionais 
formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam 
vinculo com a federação paranaense de ginástica no ano corrente. Equipe de 
árbitros, sendo 01 (um) coordenador técnico e 12 (doze) árbitros. 

2.700,00 5.400,00 

11 15 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de handebol, categoria adulto 
nível amador, com profissionais formados ou cursando educação física, com 
experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
handebol no ano corrente. Para arbitrar partidas de 60� minutos, divididos em 02 
(dois) período de 30� minutos. Equipe de 03 (três) árbitros, sendo 01 (um) 
coordenador/arbitro, 01 (um) auxiliar e 01 (um) anotador. 

285,00 4.275,00 

12 30 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de futebol suíço categoria 
máster, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência 
ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de futebol no ano 
corrente. Equipe formada por 01 árbitro por campo e com 01 (um) anotador, para 
arbitrar jogos de 60� minutos, dividido em 02 períodos de 30� minutos, com 
intervalo de 10� minutos entre cada período. 

174,00 5.220,00 
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13 150 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de futebol suíço categoria 
adulto nível amador, com profissionais formados ou cursando educação física, 
com experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
futebol no ano corrente. Equipe formada por 01 árbitro por campo e com 01 (um) 
anotador, para arbitrar jogos de 70� minutos, dividido em 02 períodos de 35� 
minutos, com intervalo de 10� minutos entre cada período. 

174,00 26.100,00 

14 4 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem de jiu jitsu, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação paranaense de jiu jitsu no ano corrente. Equipe de 03 (três) árbitros, 
sendo 01 (um) árbitro central e 02 (dois) árbitros de mesa, para arbitrar combates 
de tempo entre 3' e 10' minutos. 

750,00 3.000,00 

15 2 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem de judô, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação paranaense de judô no ano corrente. Equipe de 02 (dois) árbitros. 
Arbitrar combates de 5� minutos. 

235,00 470,00 

16 2 DIARIA 
Prestação de serviço de arbitragem de skate com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação de skate do Paraná no ano corrente. Equipe de 03 (três) árbitros. 

750,00 1.500,00 

17 50 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de voleibol, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação paranaense de voleibol no ano corrente. Equipe de 03 (três) árbitros, 
sendo 01 (um) árbitro principal 01(segundo árbitro) e 01(um) apontador. Jogos 
com no máximo 3 sets e mínimo de 2 sets 

290,00 14.500,00 

18 10 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem de Vôlei de Praia, com profissionais formados 
ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com 
a Federação Paranaense de Voleibol. Equipe de 03 (três) árbitros, sendo 01 (um) 
árbitro principal 01(segundo árbitro) e 01(um) apontador. Jogos com no máximo 3 
sets e mínimo de 2 sets 

450,00 4.500,00 

20 80 JOGO 
Prestação de serviço de gandula para futebol de campo. Equipe de 2 gandulas, 
para atuar em jogos de 80� minutos, dividido em 02 períodos de 40� minutos, com 
intervalo de 10� minutos entre cada período. 

145,00 11.600,00 

22 12 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de handebol, categoria sub 17 , 
com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou 
ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de handebol no ano 
corrente. Para arbitrar partidas de 50' minutos, divididos em 02 (dois) período de 
25' minutos. Equipe de 03 (três) árbitros, sendo 01 (um) coordenador/arbitro, 01 
(um) auxiliar e 01 (um) anotador. 

290,00 3.480,00 

32 12 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de basquetebol, categoria sub 
17  com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou 
ainda que possuam vinculo com a  federação paranaense de basquetebol no ano 
corrente. Equipe de 03 (três) árbitros e 02 (dois) mesários. Para arbitrar partidas de 
basquetebol de 40' minutos divididos em 4 períodos de 10' minutos. 

490,00 5.880,00 

33 10 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino sub 
17, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou 
ainda que possuam vinculo com a federação  paranaense de futebol. Equipe de 04 
árbitros, sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares (bandeirinhas) e 01 anotador. 
Para arbitrar jogos de 80' divididos em 2 períodos de 40', com 10' de intervalo 
entre cada período. 

370,00 3.700,00 

34 10 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino sub 
15, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou 
ainda que possuam vinculo com a federação  paranaense de futebol. Equipe de 04 
árbitros, sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares (bandeirinhas) e 01 anotador. 
Para arbitrar jogos de 70' divididos em 2 períodos de 35, com 10' de intervalo 
entre cada período. 

370,00 3.700,00 

35 20 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino sub 
15, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou 
ainda que possuam vinculo com a federação  paranaense de futebol. Equipe de 04 
árbitros, sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares (bandeirinhas) e 01 anotador. 
Para arbitrar jogos de 40' divididos em 2 períodos de 20, com 5' de intervalo entre 
cada período. 

370,00 7.400,00 

36 20 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino sub 
13 e sub 11, com profissionais formados ou cursando educação física, com 
experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação  paranaense de 
futebol. Equipe de 04 árbitros, sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares 
(bandeirinhas) e 01 anotador. Para arbitrar jogos de 30' divididos em 2 períodos de 
15, com 5' de intervalo entre cada período. 

350,00 7.000,00 

37 12 DIARIA 

Prestação de serviços de arbitragem de futebol 7, com qualificação e experiência, 
para arbitrar jogos de 20 minutos divididos em 02 períodos de 10 minutos cada 
sem intervalo, no período das 8:00 às 18:00 horas. Equipe com 04 (quatro) 
árbitros e 01 (um) anotador por campo onde os mesmos se revezarão na 
arbitragem dos jogos sendo 02 árbitros  e 01 anotador por jogo. No máximo 22 
jogos por campo/dia

350,00 4.200,00 
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39 150 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino 
adulto nível amador, disputados em campos da zona urbana e rural, com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação  paranaense de futebol. Equipe de 04 árbitros, 
sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares (bandeirinhas) e 01 anotador. Para 
arbitrar jogos de 90' divididos em 2 períodos de 45', com 10' de intervalo entre 
cada período. 

560,00 84.000,00 

40 50 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino 
adulto nível amador, disputados em campos da zona urbana e rural, com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação  paranaense de futebol. Equipe de 04 árbitros, 
sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares (bandeirinhas) e 01 anotador. Para 
arbitrar jogos de 90' divididos em 2 períodos de 45', com 10' de intervalo entre 
cada período. 

560,00 28.000,00 

TOTAL GERAL R$ 256.585,00 
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ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.067.988/0001-74. 

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

19 16 DIARIA 

Prestação de serviços de arbitragem de futebol de campo, com qualificação e 
experiência, para arbitrar jogos de 20 minutos divididos em 02 períodos de 10 
minutos cada sem intervalo, no período das 8:00 às 18:00 horas. Equipe com 06 
(seis) árbitros por campo onde os mesmo se revezarão na arbitragem dos jogos 
sendo 01 árbitro e 02 assistentes por jogo. 22 jogos 

2.170,00 34.720,00 

23 250 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino adulto nível 
amador, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência 
ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de futebol no ano 
corrente. Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 40' 
minutos, divididos em 02 dois períodos de 20' minutos, com 05' minutos de 
intervalo entre cada período. 

208,00 52.000,00 

24 30 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria feminino adulto nível 
amador, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência 
ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de futebol no ano 
corrente. Equipe com 02 árbitros  01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 40' 
minutos, divididos em 02 dois tempos de 20' minutos corridos, com 05' minutos de 
intervalo entre cada tempo. 

205,00 6.150,00 

25 50 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 17,  com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 40' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 20' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

205,00 10.250,00 

26 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria feminino sub 17, com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 40' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 20' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

205,00 4.100,00 

27 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 15,  com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 30' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 15' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

177,00 3.540,00 

28 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 13, com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 26' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 13' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

177,00 3.540,00 

29 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 11,  com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 26' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 13' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

170,00 3.400,00 
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30 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 9,  com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 24' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 12' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

170,00 3.400,00 

31 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 7,  com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 24' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 12' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

170,00 3.400,00 

38 30 DIARIA 
Prestação de serviço de gandulas para atuar no período das 8:00 às 18:00 horas 
equipe com 02 (dois) por campo. 

145,00 4.350,00 

TOTAL GERAL R$ 128.850,00 
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����#'����(������������#�&�)�P. C. LOPES MARCELINO & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.486.805/0001-67. 

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

21 200 DIARIA 
Prestação de serviços - arbitragem para as modalidades de basquetebol, handebol, 
futebol, futsal, voleibol e voleibol de praia para a realização dos jogos escolares  
do Paraná - fase municipal e bom de bola 

250,00 50.000,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 07 de Setembro 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 026/2018 � Processo Adm. N º 044/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ESPORTE.
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. 317/2018, assinada em 11 de junho de 2018 - 300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELI., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.349.370/0001-95.

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit 

R$ 
Valor Total 

R$ 

01 50 Pares 
Caneleira 1kg, material em nylon resinado, revestimento com flocos de 
chumbo, sistema de fechamento com velcro reforçado Proftness 11,35 567,50 

02 30 Pares Caneleira 2kg, material em nylon resinado, revestimento com flocos de 
chumbo, sistema de fechamento com velcro reforçado 

Proftness 13,10 393,00 

03 20 Pares Caneleira 3kg, material em nylon resinado, revestimento com flocos de 
chumbo, sistema de fechamento com velcro reforçado 

Proftness 16,80 336,00 

15 2 Unidade 

Escada multiuso dobrável de alumínio de 1,2 mm. Leve, compacta, de fácil 
manuseio e não enferruja. Super-resistente, suporta até 150 kg. Com dobradiças 
em aço reforçado, com pés de borracha para não deslizar e dar mais 
estabilidade. Travas de segurança em aço reforçado para facilitar o manuseio 
sem diminuir a segurança, permite até 9 (nove) opções de posições. Contém 16 
(desesseis) degraus. Contendo 4 (quatro) divisões. Medidas: extensão máxima: 
471 cm. Distancia entre degraus: 27 cm. Peso 17,69 kg. Escada de acordo com 
a norma européia en-131.  

Mor 340,00 680,00 

24 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência super forte, na cor cinza. 

Carci 38,90 389,00 

28 5 Unidade 
Escada de agilidade. Com 5m de comprimento, com largura da fita de 
aproximadamente 5cm, contendo 12 degraus, compacta e leve. Fita de alta 
tenacidade, 100% poliéster. Cor preta ou vermelha. 

Starflex 45,80 229,00 

49 5 Unidade Bola de rugby. Produzida em borracha performance, costurada, feita em 4 
(quatro) gomos, circunferência de 58-62 cm, peso aproximado de 320 gramas. 

Penalty 67,00 335,00 

50 5 Unidade 
Bola de rugby profissional, confeccionada com borracha celular (expandida) 
proporcionando maior maciez, medidas: 65 - 67cm, peso: 350 - 370g, camara 
butil, costurada, miolo de borracha. 

Penalty 100,90 504,50 

54 4 Unidade Bolas de uso fisioterápico e para treinamentos específicos, matrizada, 
confeccionada com borracha, peso 4kg, miolo removível. 

Magussy 45,40 181,60 

55 4 Unidade Bolas de uso fisioterápico e para treinamentos específicos, matrizada, 
confeccionada com borracha, peso 5kg, miolo removível. 

Magussy 49,60 198,40 

56 8 Unidade 
Bola para ginástica. Confeccionada em pvc. Com sistema anti - estouro. Com 
capacidade de suportar no mínimo 200 kg ou mais. Medindo 45 cm de 
diâmetro. Na cor vermelha. Acompanha bomba de inflar e bico reserva. 

Azl 34,00 272,00 

57 10 Unidade 
Bola para ginástica. Confeccionada em pvc. Com sistema anti - estouro. Com 
capacidade de suportar no mínimo 200 kg ou mais. Medindo 55 cm de 
diâmetro. Na cor amarela. Acompanha bomba de inflar e bico reserva. 

Azl 39,80 398,00 

58 10 Unidade 
Bola para ginástica. Confeccionada em pvc. Com sistema anti - estouro. Com 
capacidade de suportar no mínimo 200 kg ou mais. Medindo 65 cm de 
diâmetro. Na cor azul. Acompanha bomba de inflar e bico reserva. 

Azl 50,25 502,50 

59 10 Unidade 
Bola para ginástica. Confeccionada em pvc. Com sistema anti - estouro. Com 
capacidade de suportar no mínimo 200 kg ou mais. Medindo 75 cm de 
diâmetro. Na cor verde. Acompanha bomba de inflar e bico reserva. 

Azl 56,00 560,00 

68 3 Unidade 

Compressor de ar jet air plus 4 pólos, bivolt, potência do motor de 1/3 de hp ( 
250w), equipado com chave seletora de tensão 110v/220v, pressão máxima de 
40lbs ( 2,8bar), com calibrador e kit de acessórios com pistola de pintura e 
mangueira (3 metros de comprimento), e dimensões (axlxp), 33,5x24x16,5cm e 
peso de 9,6kg. Garantia: 01 ano 

Jet 645,00 1.935,00 

69 2 Unidade Porta bolas de basquete com capacidade para 10 bolas, fio 3mm, composição 
67% polietileno / 33% polipropileno. 

Pangue 9,65 19,30 

70 8 Unidade Porta bolas de futsal, fio 3mm, composição 67% polietileno / 33% 
polipropileno. 

Pangue 9,70 77,60 

72 10 Pares Par de redes para trave futebol, fio 4mm, nylon, tamanho 7,50 x 2,50 x 2,00. Pangue 97,00 970,00 

77 4 Unidade Redes oficiais de voleibol, com 4 faixas em algodao, tamanho 9,5mts, fio 2mm, 
com porta antena. 

Pangue 94,40 377,60 

79 4 Unidade Redes oficiais de vôlei de praia, medidas 8,50x1,00 metros, com duas faixas 
coloridas, contem sapatilhas metálicas nas 4 pontas da rede. 

Pangue 63,80 255,20 

85 5 Unidade Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 8mm Casa das cordas 40,80 204,00 

93 25 Unidade Mesas brancas de polipropileno virgem, monobloco, empilhavel e proteção uv, 
medidas 70x70x70 cm. 

Loplast 58,83 1.470,75 

95 4 Unidade 

Carrinho de compras. Fabricado em arame de aço 1020. Com capacidade de 
300lt´s, fabricado com arame 4mm, e com proteção emborrachada para as 
mãos. Esse modelo de carrinho de compras vem com uma bandeja em chapa de 
aço pintado na cor branca com pintura eletroestática. Medidas da bandeja do 
carrinho: 5cm (a) x 63cm (l) x 4,5cm(p). Medidas carrinho : 100 (a) x 95 (l) x 
63 (p) 

Cs 400,00 1.600,00 

120 100 Unidade 

Tatame com medida de 1x1 m,desenvolvido em eva, com composição extra do 
produto, proporcionando encaixe perfeito e excelente efeito memória ( resposta 
ao impacto recebido) .película tesaurizada e siliconizada "não queima". Corte 
perfeito em 90 º. Espessura de 40 mm, com borda para acabamento, dupla face 
bicolor azul/vermelho. 

Haiti 72,90 7.290,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2234     PÁG:06QUARTA-FEIRA 12/09/2018



122 8 Pares 

Par de aparador de chute. Produzido em poliuretano, com três alças na parte 
traseira, uma fixa para maior qualidade de controle e duas reguláveis em velcro 
para ajustar no braço. Com duplas costuras. Com vazamento de ar nas laterais 
para maior durabilidade. Nas dimensões: cm (axlxp): 41 cm x 20 cm x 6 cm. 
Peso:mínimo de 1,00kg e máximo 1,500 kg, e enchimento de espuma multi 
camadas          ( para dispensar melhor o impacto e aumentar a pressão). 

Fheras 51,70 413,60 

123 8 Pares 
Luva de foco côncava feita em couro, material extremamente resistente com 
enchimento de borracha dupla face. Designer curvado para aumentar a 
capacidade de absorção de socos. Com divisão para os dedos. 

Fheras 79,40 635,20 

124 2 Unidade 
Punch ball - bola de velocidade tipo pera para treinamento de kick boxing. 
Confeccionado em couro. Com dimensões de 10'' x 7'', com pressão de 4 lbs. 
Com peso aproximado de 200 g , com costuras reforçadas para maior 
resistência. Equilibrado para rebotes precisos durante o treinamento. 

Fheras 59,40 118,80 

125 2 Unidade 
Bola teto solo para treinamento de kick boxing. Confeccionado com policloreto 
de vinila - pvc. Com fixadores nas pontas para o teto e o solo, garantindo a 
altura ideal para os treinamentos. Com peso aproximado de 450 g . Com 
câmara de látex. 

Fheras 64,10 128,20 

126 10 Pares Caneleira tipo meia para treinamento de kick boxing. Confeccionada em eva 
revestida em elastano com proteção para canela e pé. Cor preta. 

Fheras 74,90 749,00 

127 2 Unidade 
Saco de pancada de 60 cm de altura e 30 cm de largura. Feito em couro 
sintético com costuras reforçadas. Já preenchido com retalhos de tecidos. 
Acompanha gancho e corrente para fixação. Cor preta. 

Fheras 81,60 163,20 

128 2 Unidade 
Saco de pancada de 90 cm de altura e 30 cm de largura. Feito em couro 
sintético com costuras reforçadas. Já preenchido com retalhos de tecidos. 
Acompanha gancho e corrente para fixação. Cor preta. 

Fheras 149,60 299,20 

132 20 Pares 

Bandagem elástica para treinamento de artes marciais. Faixa protetora para as 
mãos. Confeccionada em algodão spandex com alça para o polegar, com 
sistema everfresh com tratamento anti-bacteriano. Dimensões aproximadas 
5x10x7cm (axlxp). Peso aproximado de 100g . Tamanho 4,60m. Cor preta ou 
vermelha. 

Fheras 12,80 256,00 

140 10 Unidade Braçadeira para capitão, com fechamento em velcro, tamanho único, 87% 
poliéster e 13% elastano 

Pangue 4,70 47,00 

147 20 Unidade 

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

Magussy 13,80 276,00 

148 120 Unidade Cone médio. Medindo aproximadamente 20cm, flexível, material composto de 
pvc, na cor laranja. 

Cemar 3,70 444,00 

155 10 Unidade Bandeira quadriculada para arbitragem de futebol tecido de nylon impermeável 
empregado para a confecção da bandeira, 40 cm x 40 cm, laranja e amarelo. 

Pangue 20,20 202,00 

156 10 Unidade 
Cronometro digital de mão com relógio, precisão de 1/100 de segundo; 
calendário; alarme; contagem regressiva e bateria lítio, à prova d'água tipo 
botão 

Vollo 35,80 358,00 

167 30 Pares 

Par de raquetes de tênis de mesa. Confeccionada em madeira composta por 
laminas e cabo côncavo, com borrachas sanduiche lisa dos 2 lados sendo um na 
cor preta e outra na cor vermelha já coladas em ambos os lados, com fita de 
proteção lateral. Raquete com o selo da ittf (federação internacional de tênis de 
mesa  

Starflex 46,50 1.395,00 

TOTAL GERAL R$ 25.231,15 

Ata de Registro de preços n. 318/2018, assinada em 11 de junho de 2018 - BIG BALL SPORTS � MATERIAL ESPORTIVO LTDA � ME., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.510.631/0001-68, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 318/2018.

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit 

R$ 
Valor Total R$

05 80 Unidade 
Halter emborrachado de 1 kg, em ferro fundido revestida com vinil pvc, 
camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto, em cores diferentes 
para identificar o peso.  

Saclibu 6,00 480,00 

06 80 Unidade 
Halter emborrachado de 2 kg,em ferro fundido, revestida com vinil pvc, 
camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores 
diferentes para identificar o peso.  

Fundi 12,50 1.000,00 

07 20 Unidade Step em eva tamanho 82 cm de comprimento, 29 cm de largura e 15 cm de 
altura aproximadamente. Cor preto.  

Fundi 120,00 2.400,00 

08 2 Unidade 
Balança antropométrica, tipo digital, estrutura em chapa de aço, tipo adulto, 
capacidade 150kg ou mais com precisão mínima de 100g, 5 un. 962,33 
características adicionais com kit antropométrico para medidas de até 2m, 
tensão 110/220 v, freqüência 60 w. Garantia: 01 ano

Evamax 990,00 1.980,00 

20 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência extra forte, na cor laranja. 

Carci 43,00 430,00 

21 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência médio, na cor verde. 

Carci 19,00 190,00 

22 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência forte, na cor roxa. 

Carci 19,70 197,00 

23 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência suave, na cor amarelo. 

Carci 11,00 110,00 

25 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência extra suave, na cor rosa. 

Carci 15,90 159,00 

26 100 Unidade Colchonete confeccionado em espuma selada e densidade 28, revestida com 
tecido vinilico azul 500 fios, dimensões 1,00x0,60x4cm. Com selo do inmetro. 

Ortobom 30,00 3.000,00 
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29 10 Unidade Kits de badminton com duas raquetes encordoadas, cada raquete deve ter peso 
máximo de 98 gramas. Com 6 (seis)  petecas. Acompanha raqueteira. 

Hiper 62,00 620,00 

30 10 Unidade 
Peteca desenvolvida em nylon com base em cortiça que proporciona mais 
controle e estabilidade. Indicado para qualquer nível de atleta, tanto 
profissional, intermediário ou iniciantes. Tubo com 6 petecas da amarela. 

Vollo 36,00 360,00 

31 8 Unidade 
Bolas oficiais de basquetebol, tamanho masculino, matrizada, confeccionada 
com microfibra, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado, 
diâmetro 75-78 cm, peso 600-650 gramas, aprovada pela federação 
internacional de basquete, bola utilizada na nbb. 

Penalty 195,00 1.560,00 

32 2 Unidade 
Bola para bolão. Bola desenvolvida em aglomerado de madeira, formando uma 
liga super-resistente. Buchas em nylon. Peso 6,5 (seis e meio)kg. Medidas 230 
mm. Com 3 (três)  furos. Com proteção de borracha nos furos. Acompanha 
bolsa para transporte. 

Carleto 248,00 496,00 

33 2 Unidade 
Bola para bolão. Bola desenvolvida em aglomerado de madeira, formando uma 
liga super-resistente. Buchas em nylon. Peso 7 (sete)kg. Medidas 230 mm. 
Com 3 (três)  furos. Com proteção de borracha nos furos. Acompanha bolsa 
para transporte. 

Carleto 250,00 500,00 

34 2 Unidade 
Bola para bolão. Bola desenvolvida em aglomerado de madeira, formando uma 
liga super-resistente. Buchas em nylon. Peso 7,5 (sete e meio)kg. Medidas 230 
mm. Com 3 (três)  furos. Com proteção de borracha nos furos. Acompanha 
bolsa para transporte. 

Carleto 247,00 494,00 

35 40 Unidade 
Bola oficial de futebol, termotec, com 12gomos, confeccionada com pvc, 
camara airbility, miolo slip system removível e lubrificado, diâmetro 68-70cm, 
peso 410-450 gramas 

Penalty 72,00 2.880,00 

36 40 Unidade 
Bolas oficiais de futebol, costurada com 32 gomos, confeccionada com 
microfibra, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado, 
diâmetro 68-70cm, peso 410-450 gramas. 

Penalty 117,00 4.680,00 

37 40 Unidade 
Bolas oficiais de futebol, costurada com 32 gomos, confeccionada com pu, 
câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado, diâmetro 68-70cm, 
peso 410-450 gramas. 

Penalty 73,00 2.920,00 

38 40 Unidade Bola de futebol, confeccionada em microfibra, medindo 68 a 71 cm, peso: 396 
a 453g, costurada a mão, com miolo removível e lubrificado. 

Winner 38,00 1.520,00 

39 60 Unidade 
Bolas oficiais de futsal, termotec, com 8 gomos, confeccionada com pu ultra 
100%, camada neogel, diâmetro de 61-64 cm, peso 410-440 gramas, câmara 
airbility, miolo slip system removível e lubrificado, aprovada pela fifa, categorias 
adulto, sub-20, sub-17 e sub-15.

Penalty 130,00 7.800,00 

40 30 Unidade 
Bolas oficiais de futsal, termotec, com 8 gomos, confeccionada com pu, 
diâmetro de 55-59 cm, peso 350-380 gramas, câmara airbility, miolo slip 
system removível e lubrificado, aprovada pela confederação brasileira de futsal, 
categoria sub-13. 

Penalty 104,00 3.120,00 

41 30 Unidade 
Bolas oficiais de futsal, termotec, com 8 gomos, confeccionada com pu, 
diâmetro de 50-55 cm, peso 300-330 gramas, câmara airbility, miolo slip 
system removível e lubrificado, aprovada pela confederação brasileira de futsal, 
categorias sub-11 e sub-09. 

Penalty 90,00 2.700,00 

42 15 Unidade 
Bolas oficiais de futsal, termotec, com 8 gomos, confeccionada com pu, 
diâmetro de 50-53 cm, peso 250-280 gramas, câmara airbility, miolo slip 
system removível e lubrificado, aprovada pela confederação brasileira de futsal, 
categoria sub-07. 

Penalty 90,00 1.350,00 

43 30 Unidade Bola de futsal, confeccionada em microfibra, medindo 60 a 62 cm, peso: 410g, 
costurada a mão, com miolo removível e lubrificado.

Winner 38,00 1.140,00 

44 15 Unidade 

Bolas oficiais de gr, tamanho adulto (homologada pela fig - federação 
internacional de ginástica) material: borracha flexível: tamanho adulto com 
sacola, com 20 cm de diâmetro e 400g, indicada para ginastas acima de 12 anos 
aproximadamente; acompanha sacola de transporte feita de tecido, manual de 
conservação e bico de ar com sistema de válvula. 

Partorelli 109,00 1.635,00 

45 15 Unidade 

Bolas oficiais de gr, tamanho infantil (homologada pela fig - federação internacional 
de ginástica). Material: borracha flexível: tamanho infantil com sacola, com 18 cm de 
diâmetro e 300g, indicada para ginastas acima de 12 anos aproximadamente; 
acompanha sacola de transporte feita de tecido, manual de conservação e bico de ar 
com sistema de válvula. 

Pastorelli 130,00 1.950,00 

46 12 Unidade 
Bolas oficiais de handebol, tamanho masculino, costurada,  com 32 gomos, 
confeccionada com pu ultra grip, câmara airbility, miolo slip system removível 
e lubrificado  diâmetro 58-60 cm, peso 425-475 gramas, bola oficial aprovada 
pela confederação brasileira de handebol. 

Penalty 149,00 1.788,00 

47 12 Unidade 
Bolas oficiais de handebol, tamanho feminino, costurada, com 32 gomos, 
confeccionada com pu ultra grip, câmara airbility, miolo slip system removível 
e lubrificado  diâmetro 54-56 cm, peso 325-400 gramas, bola oficial aprovada 
pela confederação brasileira de handebol. 

Penalty 141,00 1.692,00 

48 18 Unidade 
Bolas oficiais de handebol, tamanho infantil, costurada, com 32 gomos, 
confeccionada com pu ultra grip, câmara airbility, miolo slip system removível 
e lubrificado, diâmetro 49-51 cm, peso 230-270 gramas, bola oficial aprovada 
pela confederação brasileira de handebol. 

Penalty 139,00 2.502,00 

51 20 Unidade 
Bolas oficiais de voleibol, matrizada com 16 gomos, confeccionada com 
microfibra, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado, 
diâmetro 65-67 cm, peso 260-280 gramas, bola aprovada pela fivb � federação 
internacional de voleibol. 

Penalty 188,00 3.760,00 

52 20 Unidade 
Bola oficial de vôlei de quadra, com miolo removível, peso: 260-280g, 
circunferência: 65-67cm, câmara butil, bola oficial da fivb e bola oficial da cbv, 
material microfibra, com tratamento anti-bactericida, com 8 gomos, construção 
matrizada com tecnologia dupla micro ondulação. 

Mikasa 268,90 5.378,00 

53 10 Unidade 
Bolas oficiais de vôlei de praia, com 12 gomos, confeccionada com microfibra, 
termotec, câmara airbility, miolo slim system removível e lubrificado, diâmetro 
65-67 cm, peso 260-280 gramas. Bola aprovada pela fivb - federação 
internacional de voleibol 

Penalty 158,00 1.580,00 

60 6 Unidade 
Bola de futebol de areia, confeccionada em pu, com 6 gomos, miolo 
substituível e lubrificado. Bola oficial da confederação brasileira de futebol de 
areia 2015. 

Kagiva 84,00 504,00 

61 4 Unidade 
Bola profissional de futevolei, termotec, com 8 gomos, confeccionada com pu 
ultra 100%, medidas 68 - 69cm, peso: 485 - 486g, camara airbility, miolo slip 
system removível e lubrificado, matéria prima neogel. 

Penalty 123,00 492,00 
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62 4 Unidade 
Bola oficial de futevôlei. Confeccionada em couro sintético, matrizada, 
circunferência 68-70cm, peso: 410-450g, câmera butil, miolo removível, bola 
do campeonato mundial e brasileiro de futevôlei, bola com selo fifa quality. 

Penalty 150,00 600,00 

63 30 Unidade 
Kit bolinhas de tênis de mesa, com 6 (seis) unidades, na cor branca, aprovada 
pela da ittf (federação internacional de tênis de mesa)., tamanho único, 40mm 
de diâmetro,  confeccionada com nitro celulose. 

Nimatsu 44,00 1.320,00 

64 20 Unidade Bola iniciação, tamanho 08 matrizada, material borracha, circunferência 40-
44cm, peso 110-120g 

Silme 6,80 136,00 

65 20 Unidade Bola iniciação, tamanho 10 matrizada, material borracha, circunferência 48-50 
cm, peso 180-200g 

Silme 9,80 196,00 

66 20 Unidade Bola iniciação, tamanho 12 matrizada, material borracha, circunferência 57-
59cm, peso 250-270g 

Silme 13,90 278,00 

67 10 Unidade 
Calibrador de bola digital, com 2 agulhas para calibrar, precisão 1% da escala, 
resolução 0.05 libras, escala de 0.05 e 19.95 libras, temperatura de 10° c a 40°c, 
metal 

Poker 98,00 980,00 

71 2 Unidade Bolsas para transporte de pesos de atletismo. Big 65,00 130,00 

87 8 Unidade Bolsa para transporte de bolas. Produzido em material 100% poliéster, com 
capacidade de transportar 6 bolas. 

Big 35,00 280,00 

88 6 Unidade 

Bolsa de massagem, cor preta, bolsos laterais externos, duas porta-garrafas. 
Alça para transporte. Material poliéster nylon. Dimensões: 42 cm (c), 29cm (a), 
21 cm (l). Contém: 02 squeezes de plástico com capacidade de 500 ml cada, 02 
bisnagas plásticas para fluídos com capacidade de 250 ml cada, 01 cx. De 
isopor pequeno (apropriada ao tamanho da bolsa) 

Winner 49,00 294,00 

89 10 Unidade 

Bolsa térmica com gel; com filme confeccionado em polietileno com camada 
de nylon laminado e gel confeccionado em polímero vinílico, tea, conservante e 
pigmento orgânico; utilizado para quente (termoterapia) ou frio (crioterapia), 
flexível, não tóxica, pode ser aquecida no microondas ou na água quente e 
resfriado no freezer ou na geladeira; peso: 415g; medida 25 x 14 cm 

Gel bag 20,00 200,00 

90 2 Unidade 
Trena de fibra de vidro com empunhadura; 100m de comprimento. Fita de fibra 
de vidro de alta resistência com 13 mm de largura, instalada em caixa aberta 
com empunhadura anatômica 

Wonder 75,00 150,00 

91 4 Unidade 
Trena de fibra de vidro com empunhadura; 30m de comprimento. Fita de fibra 
de vidro de alta resistência com 12,5 mm de largura, instalada em caixa aberta 
com empunhadura anatômica 

Wonder 39,00 156,00 

94 12 Unidade 
Caixa de plástico vazada, capacidade: 46 litros. Dimensões externas lxcxa: 
55,6x36x31,5 cm. Dimensões internas lxcxa: 51,5x32x28 cm. Peso: 1,75 kg. 
Material: pead - polietileno de alta densidade. Empilhável. Com ombreiras. 
Espaço para gravação nos 4 lados. Colunas e fundos internos arredondados. 

Tx 20,00 240,00 

101 15 Unidade 

Arcos oficiais de gr. Arco em polietileno, na cor: gelo, onde deve ser 
suficientemente rígido para manter a forma. Tamanho com diâmetro externo do 
tubo do arco de 19 cm, espessura da parede do arco 1,8 mm emenda feita 
através de junta de cano e 2 rebites, diâmetro interno do arco com 80 cm, 
indicada para ginastas até 12 anos, e pesar no mínimo 300 gr. 

Tuimader 22,00 330,00 

102 15 Pares 
Par de maças oficiais de gr, tamanho adulto com 50 cm de comprimento em 
borracha de alta resistência, acompanha sacola de transporte. Indicadas para 
ginastas acima de 12 anos aproximadamente. Peso 150 gramas 

Tuimader 35,50 532,50 

103 15 Pares 
Par de maças oficiais de gr, tamanho infantil com 40 cm de comprimento em 
borracha de alta resistência, acompanha sacola de transporte. Indicadas para 
ginastas de até 12 anos aproximadamente. 

Tuimader 29,90 448,50 

105 15 Unidade Fitas oficiais de gr em tafetá, tamanho infantil, com 5 metros de comprimento e 
4 cm de largura, mescla duas cores, com ilhós. 

Tuimader 20,50 307,50 

108 20 Unidade Bambolê, aro de plástico pvc reforçado com 63 cm de diâmetro para ginástica 
em movimento 

Cemar 3,00 60,00 

109 20 Unidade Bambolê, aro de plástico pvc reforçado com 90 cm de diâmetro para ginástica 
em movimento 

Cemar 4,50 90,00 

110 10 Unidade Corda de pular, em pvc, com 03 m de comprimento, com pegadores 
anatômicos, com rolamento interno 

Scalibu 14,00 140,00 

111 10 Unidade Corda de pular, em pvc, com 02 m de comprimento, com pegadores 
anatômicos, com rolamento interno 

Scalibu 13,32 133,20 

114 30 Unidade 

Kimono para judô, tamanho infantil, cor branca, 100% algodão brim, pré-
encolhido em processo industrial, gramatura 270 g/m², com fechamento em 
costura dupla, linha 80, e gola com linha 50, tecido duplo na axila, peito e 
costas, gola com 5 costuras alinhadas, costura protegida com viés, travetada no 
gancho frente e traz, calça com elástico e cordão, acompanha faixa. 

Shiroi 78,00 2.340,00 

117 30 Unidade 

Kimonos para jiu-jítsu, tamanho infantil, cor branca, 100% algodão brim, pré-
encolhido em processo industrial, gramatura 910 g/m², com fechamento em 
costura dupla, linha 80, e gola com linha 50, tecido duplo na axila, peito e 
costas, gola com 5 costuras alinhadas, costura protegida com viés, travetada no 
gancho frente e traz, calça com elástico e cordão, acompanha faixa. 

Shiroi 78,00 2.340,00 

118 10 Unidade 

Kimono para karate, tamanho adulto, cor branca, 100% algodão brim, pré-
encolhido em processo industrial, gramatura 270 g/m², costura de gola com 
linha 50, blusa sem costuras nas costas e nos ombros, gola com 5 costuras 
alinhadas, travetada no gancho e traz, calça com elástico e cordão, acompanha 
faixa. 

Shiroi 105,00 1.050,00 

119 10 Unidade 

Kimono para karate, tamanho infantil, cor branca, 100% algodão brim, pré-
encolhido em processo industrial, gramatura 270 g/m², costura de gola com 
linha 50, blusa sem costuras nas costas e nos ombros, gola com 5 costuras 
alinhadas, travetada no gancho e traz, calça com elástico e cordão, acompanha 
faixa. 

Shiroi 76,00 760,00 

121 8 Pares 
Par de protetor de pé tipo meia. Proteção para combates e treinos. Espuma de 
proteção em eva. Duplo fechamento para conforto e proteção do tornozelo. 
Aprovada pela wtf. 

Fheras 97,00 776,00 

129 2 Unidade 
Saco de pancada de 120 cm de altura e 40 cm de largura. Feito em couro 
sintético com costuras reforçadas. Já preenchido com retalhos de tecidos. 
Acompanha gancho e corrente para fixação. Cor preta. 

Fheras 295,00 590,00 

130 2 Unidade 
Saco de pancada de 180 cm de altura e 40 cm de largura. Feito em couro 
sintético com costuras reforçadas. Já preenchido com retalhos de tecidos. 
Acompanha gancho e corrente para fixação. Cor preta. 

Fheras 485,00 970,00 
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131 6 Pares 
Luva de boxe produzida em material 100% poliuretano resinado, com forro 
100% poliéster. Com peso de 957 g (peso do par). Dimensões: (axl) 18cm x 
33cm. Com ajuste em velcro. 

Fheras 93,00 558,00 

133 10 Unidade 
Tag de rugby - : 1 cinto em velcro e 2 fitas laterais de 37 x 5 cm.-material 
lavável e de fácil manutenção, cores azul, preto, amarelo,verde ou vermelho. A 
medida do cinto é de 125 cm com velcro para fechamento nas pontas. 

Fheras 83,00 830,00 

134 50 Pares 
Meião liso composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, com 
elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho juvenil de 33 a 38. 
Cor azul 

Kanxa 12,00 600,00 

135 50 Pares 
Meião liso composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, com 
elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho juvenil de 33 a 38. 
Cor preta 

Kanxa 12,00 600,00 

136 50 Pares 
Meião liso composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, com 
elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho juvenil de 33 a 38. 
Cor branca. 

Kanxa 12,00 600,00 

137 100 Pares 
Meião liso composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, com 
elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho adulto de 39 a 44. 
Cor azul 

Kanxa 12,00 1.200,00 

138 50 Pares 
Meião liso composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, com 
elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho adulto de 39 a 44. 
Cor preta. 

Kanxa 12,00 600,00 

139 50 Pares 
Meião liso composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, com 
elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho adulto de 39 a 44. 
Cor branca. 

Kanxa 12,00 600,00 

141 100 Unidade 
Coletes, 100% poliéster, dupla-face, tamanho  p, adulto, cor laranja e preto. 
Com números estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura 
por 8 cm de largura. Com a logo da secretaria municipal de esporte estampada 
na frente em 1 cor no tamanho de 20 cm de largura por 13,522 cm de altura. 

Trb 10,00 1.000,00 

142 100 Unidade 
Coletes, 100% poliéster, dupla-face, tamanho  m, adulto, cor azul e verde. Com 
números estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura por 8 
cm de largura. Com a logo da secretaria municipal de esporte estampada na 
frente em 1 cor no tamanho de 20 cm de largura por 13,522 cm de altura. 

Trb 10,00 1.000,00 

143 100 Unidade 

Coletes, 100% poliéster, dupla-face, tamanho  g, adulto, cor vermelho e 
amarelo. Com números estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm 
de altura por 8 cm de largura. Com a logo da secretaria municipal de esporte 
estampada na frente em 1 cor no tamanho de 20 cm de largura por 13,522 cm 
de altura. 

Trb 10,00 1.000,00 

144 100 Unidade 
Coletes, 100% poliéster, dupla-face, tamanho  p, infantil, cor verde e preto. 
Com números estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura 
por 8 cm de largura. Com a logo da secretaria municipal de esporte estampada 
na frente em 1 cor no tamanho de 20 cm de largura por 13,522 cm de altura. 

Trb 10,00 1.000,00 

145 100 Unidade 

Coletes, 100% poliéster, dupla-face, tamanho  m, infantil, cor amarelo e 
vermelho. Com números estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 
cm de altura por 8 cm de largura. Com a logo da secretaria municipal de 
esporte estampada na frente em 1 cor no tamanho de 20 cm de largura por 
13,522 cm de altura. 

Trb 10,00 1.000,00 

146 100 Unidade 
Coletes, 100% poliéster, dupla-face, tamanho  g, infantil, cor azul e laranja. 
Com números estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura 
por 8 cm de largura. Com a logo da secretaria municipal de esporte estampada 
na frente em 1 cor no tamanho de 20 cm de largura por 13,522 cm de altura. 

Trb 10,00 1.000,00 

149 120 Unidade Cone grande. Cone medindo aproximadamente 45 a 50cm, na cor laranja e branco, com 
faixa injetada, material composto de pvc. Plast 5,99 718,80 

150 250 Unidade Posicioners - pratos para treino com 6,5cm altura x 19,5cm largura. Cores 
variadas 

Zona livre 2,00 500,00 

151 2 Unidade Seta de indicação de posse de bola de basquetebol; dimensões: 20x10cm. Em 
acrílico adesivado em vermelho. 

Dunk 120,00 240,00 

152 12 Unidade 

Apito fabricado 100% em abs de alto impacto, com encaixe para os dedos 
indicador e médio, tornando a ação do utilizador mais fácil e rápida. Apito 
oficial possui um desenho patenteado de 3 camâras e sem partes removíveis, 
também não possui esfera, evitando a quebra ou congelamento do som, 
garantindo o funcionamento perfeito do apito. Mantém um som penetrante e 
consistente. Indicado para: árbitros, treinadores, professores e outros 
profissionais. Potência sonora: 115db 

Hiper 15,00 180,00 

153 1 Unidade 

Placa substituição futebol led-um único lado (frente e verso) li-bateria, leve e 
sem fio, de alto brilho, cor da exposição: vermelho e verde, tamanho: 555 
milímetros x 265 milímetros, tamanho da embalagem 85 centímetros x 42 
centímetros x 7cm, altura digital 8", alimentação li-bateria e possa ser 
carregada, lado (frente e verso), incluindo um controlador integrado de 4 botões 
de fácil operação e a cor vermelha para sair jogador, cor verde para entrar 
jogador.

Tecnodis 2.630,00 2.630,00 

157 2 Unidade 
Prancheta magnética de basquete; tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de 
largura; 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores numerados vermelhos; 1 
bola magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro; 
peso: 0,65 kg 

Kieff 59,50 119,00 

158 2 Unidade 
Prancheta magnética de futsal; tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de largura; 
5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores numerados vermelhos; 1 bola 
magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro; peso: 
0,65 kg 

Kieff 59,80 119,60 

159 2 Unidade 
Prancheta magnética de handebol; tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de 
largura; 7 jogadores numerados azuis e 7 jogadores numerados vermelhos; 1 
bola magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro; 
peso: 0,65 kg 

Kieff 59,80 119,60 

160 2 Unidade Prancheta magnética de voleibol; tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de 
largura; 6 jogadores numerados azuis e 6 jogadores numerados vermelhos; 1 

Kieff 59,80 119,60 
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bola magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro; 
peso: 0,65 kg 

161 5 Unidade 
Caixa térmica com rodas, com alça rígida e escamoteável, com tampa 
reversível, material polietileno e poliuretano, capacidade total de 70 litros, 
dimensões 52x68x50cm. 

Mor 320,00 1.600,00 

162 5 Unidade Jarra térmica, capacidade total de 9 litros, com torneirinha com pés retrateis. Mor 180,00 900,00 

163 10 Unidade Kit squeeze com cesta porta garrafas, com 6 squeezes, cesta com alça ajustável, 
squeeze com bico para melhor fechamento com capacidade 840 ml. 

Magussy 70,00 700,00 

164 100 Unidade Squeezes, material em plastico, cores variadas, capacidade de 500ml, com a 
logo da secretaria de esportes de arapongas 

Big 3,00 300,00 

166 8 Unidade 

Placar de pontos para tênis de mesa - vôlei - futebol de salão. Marcador oficial 
word class competition utilizado em competições internacionais em tênis de 
mesa. 0 a 35 pontos / 0 a 5 sets. Pino para trava como cavalete. Dobrável. 
Largura: 38,8cm, profundidade: 19cm e altura: 20cm. Câmpus caxias raquete 
de tênis de mesa; revestida em borracha; dimensões (a x l x p): 25,5cm x 15cm 
x 1cm; peso: 160g 

Vollo 147,00 1.176,00 

TOTAL GERAL R$ 100.205,30 

Ata de Registro de preços n. 319/2018, assinada em 11 de junho de 2018 - CABULON & SANTOS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 11.708.226/0001-68. 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit 

R$ 
Valor Total R$

92 100 Unidade 
Cadeira branca de polipropileno virgem, sem braços, monobloco, empalhável e 
proteção uv, medidas 51x43x89 cm. Com capacidade de suportar no mínimo 
140 kg. 

Goyana  30,00 3.000,00 

112 10 Unidade 

Kimono para judô, tamanho adulto, cor branca, 100% algodão brim, trançado, 
pré-encolhido em processo industrial, gramatura 1280 g/m², com fechamento 
em costura dupla, linha 80, e gola com linha 50 e com 6 costuras alinhadas 
com enchimento especial, tecido duplo na axila, peito e costas, , costura 
protegida com viés, travetada no gancho frente e traz, calça em brim grosso e 
reforço em tecido duplo do joelho à barra, com elástico e cordão, acompanha 
faixa. 

Shiroi 255,00 2.550,00 

113 10 Unidade 

Kimono para judô, tamanho adulto, cor azul, 100% algodão brim, trançado, 
pré-encolhido em processo industrial, gramatura 1280 g/m², com fechamento 
em costura dupla, linha 80, e gola com linha 50 e com 6 costuras alinhadas 
com enchimento especial, tecido duplo na axila, peito e costas, , costura 
protegida com viés, travetada no gancho frente e traz, calça em brim grosso e 
reforço em tecido duplo do joelho à barra, com elástico e cordão, acompanha 
faixa. 

Shiroi 278,00 2.780,00 

115 10 Unidade 

Kimono para jiu-jítsu, tamanho adulto, cor branca, 100% algodão brim, 
trançado, pré encolhido em processo industrial, gramatura 990 g/m², com 
fechamento em costura dupla, linha 80, e gola com linha 50 e com 6 costuras 
alinhadas com enchimento especial, tecido duplo na axila, peito e costas, , 
costura protegida com viés, travetada no gancho frente e traz, calça em brim 
grosso e reforço em tecido duplo do joelho à barra, com elástico e cordão, 
acompanha faixa. 

Shiroi 219,00 2.190,00 

116 10 Unidade 

Kimono para jiu-jítsu, tamanho adulto, cor azul, 100% algodão brim, trançado, 
pré encolhido em processo industrial, gramatura 990 g/m², com fechamento em 
costura dupla, linha 80, e gola com linha 50 e com 6 costuras alinhadas com 
enchimento especial, tecido duplo na axila, peito e costas, , costura protegida 
com viés, travetada no gancho frente e traz, calça em brim grosso e reforço em 
tecido duplo do joelho à barra, com elástico e cordão, acompanha faixa. 

Shiroi 240,00 2.400,00 

TOTAL GERAL R$ 12.920,00 

Ata de Registro de preços n. 320/2018, assinada em 11 de junho de 2018 - G A DA COSTA � ESPORTES LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 26.290.146/0001-02. 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit 

R$ 
Valor Total R$

04 50 Unidade 
Bastão para ginástica - revestido com 1,2 mm pvc colorido com ponteiras também em 
pvc/preto, as ponteiras podem ser substituídas em caso de desgaste. Peso: 1kg tam.: 
1,20 m 

Dunk 19,70 985,00 

09 2 Pares 

Par de postes de voleibol alta competição para encaixar no solo. Construção em 
perfil de alumínio laçado de 120mm com reforço interior. Sistema telescópico 
para ajuste das alturas. Permite regular todas as alturas regulamentares - 
inscrição das alturas no próprio poste. Tensor mecânico interior acionado por 
manivela amovível. O sistema de fixação e tensão colocado do lado de fora do 
campo evita acidentes e permite a utilização de proteções. Cumpre com a 
norma en1271. Não inclui mangas.  

Dunk 1.790,00 3.580,00 

11 3 Pares 
Trave oficial de futsal com 2m de altura por 3m de largura medida 
internamente. Produzida em aço carbono de 3 polegadas , com requadro em 
tudo de 1,5 polegadas. As traves e o travessão devem ter circunferência de 8 
cm.  

Dunk 1.290,00 3.870,00 
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12 2 Pares 

Trave oficial de handebol com 2m de altura por 3m de largura medida 
internamente. As traves e o travessão devem ser quadrados com 8cm de 
espessura pintadas com faixas alternadas nas cores preto e branco. Com suporte 
para rede em tubo de 1.5 polegadas.  

Dunk 1.390,00 2.780,00 

14 2 Unidade 

Espaldar confeccionado em madeira padrão eucalipto da espécie lyptus grandis 
ou equivalente. Distancia entre parede e espaldar de 13,5 cm. Distância entre os 
bastões de 19 cm. Espessura das barras de 3,2 cm. Capaz de suportar até 135 
kg. Dimensões aproximadas de 47.5 cm x 92,5 cm x 237,0 cm (c x l x a). Peso 
aproximado de 17,6 kg.  

Dunk 490,00 980,00 

16 20 Unidade 

Mini trampolim profissional ideal para uso em academia. Com capacidade de 
suportar peso de até 150 kg. Confeccionado em tubo de aço 1010/1020, pintura 
epóxi na cor preta, pés removíveis que se encaixam e travam através de pinos 
de fixação na parte inferior do arco. Tela sannet preta qr3/2 super resistente, 
costurada com linha de nylon a alças de fita militar de 50 mm na parte superior 
contornando toda a tela. Saia de proteção confeccionada em napa cicap preta, 
com sistema de fixação por elásticos embutidos nas bordas superior e inferior, 
medindo 5x25mm, com 32 molas de tração fio 3.2 x 106 mm, confeccionado 
em aço carbono, com acabamento superficial zincado branco. Fixadas à tela por 
16 suportes aço trefilado de 6.0 mm zincado branco. Sapatas de pvc 
antiderrapantes na cor preta. Dimensões: altura 20 cm, diâmetro 96 cm, peso 
7.3 kg, capacidade 150 kg, com 6 pés encaixados e 32 molas.  

Dunk 163,00 3.260,00 

17 2 Pares 

Tabela de basquete - par de estruturas confeccionadas em tubo 5'' chapa 11, tipo 
"pé-direito" reforçadas,avanço de 1,70m e altura oficial de 3,05m. Tabela em 
aço medindo 1,5x1m e chapa 11 com estrutura de sustentação em tubos de 
25x25mm chapa 14.pintura epóxi branca. Aro fixo oficial, parafusos de fixação 
e rede de "corrente". Acompanha par de "chumbadores" treliçados de 
cantoneira 1x1/8' e chapa 1/4 para fixação no solo.  

Dunk 3.440,00 6.880,00 

18 2 Pares 
Tabela em aço medindo 1,5x1m e chapa 11 com estrutura de sustentação em 
tubos de 25x25mm chapa 14.pintura epóxi branca. Aro fixo oficial, parafusos 
de fixação e rede de "corrente". 

Dunk 1.390,00 2.780,00 

27 15 Unidade 

Cinto de tração duplo. Para treinamento de arranque e resistência com 2 atletas. 
Conjunto composto por 2 cintos(duplos, reforçados) confeccionados em e.v.a., 
fechamento ajustável com velcro e 4 borrachas de látex de alta tensão para um 
melhor desempenho. 

Dunk 137,00 2.055,00 

74 10 Pares Par de redes para trave de futsal, fio 4mm, seda, trançado, malha de 12x12. 
Modelo europeu. 

Dunk 142,00 1.420,00 

76 4 Pares Par de redes para trave de handebol com cortina, fio 4mm trançado, medidas 
2,10 x 3,20 mt, Dunk 131,00 524,00 

80 8 Unidade Fita demarcatória para vôlei de praia, medidas 8x16 metros, com largura de 6 
cm, confeccionada em pvc, possui 6 hastes de metal para fixação no solo, Dunk 54,50 436,00 

86 5 Unidade Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 10mm Dunk 50,00 250,00 

96 4 Unidade 
Carrinho dobrável para transporte de bolas, dimensões: l 60 cm x p 60 cm x a 
50cm; estrutura em alumínio, leve e fácil de fechar; permite transportar cerca 
de 15 bolas 

Dunk 356,00 1.424,00 

97 2 Unidade 
Banco sueco clássico todo construído em madeira com adaptação para espaldar, 
com 4,00m com trave de equilíbrio. Garantia do fabricante Dunk 620,00 1.240,00 

98 15 Unidade 
Cordas gr oficiais adulto. Material: linho, nylon ou poliéster. Tamanho adulto 
com 3,20 metros, largura de 1 cm, com movimentos flexíveis, em 3 mm de 
diâmetro, acompanha sacola de transporte. 

Dunk 11,50 172,50 

99 15 Unidade 
Cordas gr oficiais infantil. Material: linho, nylon ou poliéster. Tamanho infantil 
com 3,00 metros, colorida, maleável, em 3 mm de diâmetro, acompanha sacola 
de transporte. 

Dunk 11,45 171,75 

100 15 Unidade 

Arcos oficiais de gr. Arco em polietileno na cor: gelo, onde deve ser 
suficientemente rígido para manter a forma. Tamanho adulto com diâmetro 
externo do tubo do arco de 20 cm, espessura da parede do arco 1,9 mm emenda 
feita através de junta de cano e 2 rebites, diâmetro interno do arco com 90 cm,  
indicada para ginastas acima de 12 anos aproximadamente; e pesar no mínimo 
300 gr. 

Dunk 22,00 330,00 

104 15 Unidade 
Fitas oficiais de gr em tafetá, tamanho adulto, com 6 metros de comprimento e 
4 cm de largura, mescla duas cores, com ilhós. Dunk 22,00 330,00 

106 15 Unidade 

Estilete oficial de gr. estilete em fibra de vidro, de alta resistência de ginástica 
rítmica com girador bi-articulado. Tamanho adulto com 55 cm de cumprimento 
e extremidade emborrachada de 7 cm de comprimento a partir da base maior, 
cabeçote do girador com pistão bi-articulado na cor prata, girador com alfinete 
próprio para prender fita de ginástica rítmica, indicada para ginastas acima de 
12 anos aproximadamente; 

Dunk 27,00 405,00 

107 15 Unidade 

Estilete oficial de gr.estilete em fibra de vidro,de alta resistência de ginástica 
rítmica com girador bi-articulado sistema de pistão . Tamanho infantil, com 50 
cm de cumprimento e extremidade emborrachada de 7 cm de comprimento a 
partir da base maior, cabeçote do girador com pistão bi-articulado na cor prata, 
girador com alfinete próprio para prender fita de ginástica rítmica, indicada 
para ginastas acima de 12 anos aproximadamente; 

Dunk 27,00 405,00 
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154 10 Kits 

Bandeirola de escanteio oficial de futebol de campo reclinável-base com mola, 
tubo em pvc na medida de 1,50m, conjunto com 4 unidades. Bandeira em 
poliéster, nas cores azul e amarelo com a logo da secretaria de esporte do 
município de arapongas. 

Dunk 238,00 2.380,00 

165 4 Unidade 
Mesa de tênis de mesa oficial com tampo de 15mm em brumasa, medindo 
1.52x2.74x0.76 de altura. Pés de madeira maciça dobráveis Dunk 540,00 2.160,00 

TOTAL GERAL R$ 38.818,25 

Ata de Registro de preços n. 321/2018, assinada em 11 de junho de 2018 - MAGNUM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REDES ESPORTIVAS � 
EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.358.329/0001-45.

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit 

R$ 
Valor Total 

R$ 

10 2 Pares 
Par de antenas oficial para rede de vôlei, de fibra, tamanho 1,80mts de altura e 
1cm de largura, nas cores oficiais branco/vermelho.  Magnum 35,50 71,00 

13 8 Pares 
Trave oficial de futebol society com 2,20m de altura por 5m de largura medida 
internamente. As traves e o travessão devem ter 10cm de diâmetro pintadas na 
cor branca. Com suporte para rede em tubo de 1.5 polegadas.  

Magnum 1.659,00 13.272,00 

19 6 Pares Par de mini-traves com medidas aproximadas de 1,20m de comprimento e 
0,80m de altura. Garantia do fabricante 

Magnum 145,00 870,00 

73 10 Pares Par de redes para trave de futsal, fio 4mm, seda, trançado, malha de 12x12. 
Modelo tradicional. 

Magnum 99,00 990,00 

75 10 Pares 
Par de redes para trave futebol society com 2,20m de altura por 5m de largura, 
fio 4mm, nylon. Modelo tradicional. 

Magnum 107,00 1.070,00 

78 10 Pares Rede para aro de basquete fio 4mm em poliéster Magnum 11,00 110,00 

81 2 Unidade 
Fita demarcatória para beach soccer, medidas 28x37 metros, com largura de 6 
cm, confeccionada em pvc, possui 6 hastes de metal para fixação no solo, na cor 
laranja light 

Magnum 119,00 238,00 

82 10 Unidade Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 4mm Magnum 14,30 143,00 

83 5 Unidade Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 5mm Magnum 23,40 117,00 

84 5 Unidade Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 6mm Magnum 32,40 162,00 

TOTAL GERAL R$ 17.043,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 11 de Setembro 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 044/2017 � Processo Adm. N º 088/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM CONFECÇÃO DE UNIFORMES 
DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 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. 661/2017, assinada em 07 de Setembro de 2017 - NILCATEX TEXTIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 95.948.618/0002-75. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

01 23.420 UND 

CAMISETA MANGA CURTA COM DECOTE "V" EM MEIA MALHA PV 67% 
POLIÉSTER 33% VISCOSE EM FIO 30/1 NA COR BANCO COM 
GRAMATURA DE 160G/M². A CAMISETA DEVERÁ TER AS MANGAS E O 
RECORTE RETO NAS DUAS LATERAIS DA FRENTE, INDO DO OMBRO 
ATÉ A BARRA NA LATERAL DA CAMISETA EM MEIA MALHA PV 67% 
POLIÉSTER 33% VISCOSE EM FIO 30/1 NA COR AZUL MARINHO 
PANTONE 19-3921 TPX COM GRAMATURA DE 160G/M². ENTRE O 
RECORTE E O CORPO DA PEÇA DEVERÁ TER UM FILETE EMBUTIDO 
DE 0,5 CM PRONTO COSTURADO EM MÁQUINA OVERLOQUE. ESSE 
FILETE SERÁ EM MALHA PV NA COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% 
VISCOSE EM FIO 30/1 PV NA COR AMARELO 14-0852 TPX, COM 
GRAMATURA DE 160 G/M². FECHAR OS OMBROS E AS MANGAS EM 
MÁQUINA OVERLOQUE. A BAINHA DA BARRA E DAS MANGAS 
DEVERÁ TER 2,0CM PRONTA COSTURADA EM MÁQUINA COBERTURA 
2 AGULHAS LARGAS. NA CAMISETA DEVERÁ TER UMA GOLA 
PERSONALIZADA EM "V" COM A ESCRITA ARAPONGAS DUAS VEZES, 
UMA EM CADA LATERAL, CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO 
ABAIXO. GOLA DEVERÁ SER COM LINHA 100% POLIÉSTER, EM 3 
CORES,  BRANCO, AZUL MARINHO 19-3921 TPX E AMARELO 14-0852 
TPX.SUA CONSTRUÇÃO DEVE RESPEITAR A SEGUINTE ESTRUTURA: 
QUANDO A GOLA FOR CONFECCIONADA, ANTES DE SER COSTURADA 
NA PEÇA TERÁ 3,8CM DE LARGURA CONFORME O DESENHO 
ILUSTRATIVO. DEPOIS DA GOLA COSTURADA NA PEÇA EM MÁQUINA 
OVERLOQUE ELA FICARÁ COM 3,0CM CONSIDERANDO A CAMISETA 
PRONTA. NA PARTE INTERNA DA GOLA DEVERÁ TER UM REFORÇO 
DO MESMO TECIDO E COR DO CORPO COM 1 CM DE LARGURA, 
COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 1 AGULHA E PESPONTADA 
EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA 
DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR 
DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER DEFEITO 
QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO: A PEÇA DEVE TER ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM 
TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E 
INDELÉVEL, PREGADO NO CENTRO DO DEGOLO DA CAMISETA. OS 
CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA 
DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, 
MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE 
LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS 
OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL 
SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA 
RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LOGOTIPIA: 
NA CAMISETA DEVERÁ SER ESTAMPADO EM PROCESSO DE 
SERIGRAFIA A LOGO DA PREFEITURA DE ARAPONGAS NA MEDIDA DE 
7,5 CM PARA TODOS OS TAMANHOS. LOCALIZAÇÃO: CENTRO DA 
ESTAMPA RENTE AO FINAL DA CAVA E COM O PONTO MAIS ALTO DO 
OMBRO, CONFORME IMAGEM ABAIXO PARA TODOS OS TAMANHOS. 
NAS COSTAS PARTE SUPERIOR DEVERÁ TER UMA ESTAMPA EM 
PROCESSO DE SERIGRAFIA COM A ESCRITA EDUCAÇÃO EM MEIA LUA 
E LOGO ABAIXO DESTA ESCRITA, CENTRALIZAR A PALAVRA 
ARAPONGAS - PR DE FORMA RETA. AS ESCRITAS DEVERÃO SER NA 
FONTE ARIAL BLACK. PARA OS TAMANHOS DE 02 A 08 A ESTAMPA 
DEVERÁ SER NO TAMANHO DE 21,5CM BASE E PARA OS TAMANHOS 
DE 10 A XG DEVERÁ TER 26,5 CM DE BASE.
LOCALIZAÇÃO: INÍCIO DA ESTAMPA A 7,0 CM DO FINAL DA GOLA 
PARA TODOS OS TAMANHOS.
EMBALAGEM: A PEÇA DEVE SER DOBRADA INDIVIDUALMENTE, 
EMBALADA E ACONDICIONADA EM UMA EMBALAGEM DE PLÁSTICO 
TRANSPARENTE NO TAMANHO ADEQUADO. POSTERIORMENTE A 
PEÇA DEVE SER ENCAIXOTADA EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE 
PADRONIZADAS AO TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DEVIDAMENTE 
IDENTIFICADA COM O NOME DA LICITANTE VENCEDORA, 
DESCRIÇÃO DO(S) MATERIAL(S), TAMANHO(S), QUANTIDADE(S) 
CONSTANTE NA CAIXA, ASSIM COMO AS CONDIÇÕES DE 
EMPILHAMENTO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO 
DO RECEBIMENTO, CONFERÊNCIA, ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DO 
OBJETO LICITADO. 

Nilcatex 11,90 278.698,00 

02 5.280 UND 

BERMUDA CONFECCIONADA EM TACTEL RIP STOP, ARMAÇÃO EM 
TELA, ESPESSURA 0,25 MM, GRAMATURA 110G/M². CONSTRUÇÃO EM 
TELA COM DESENHO EM RIP STOP COM ESPAÇAMENTO 07X07MM. 
URDUME COM 42 FIOS MÍNIMOS POR CM (ACABADO) E 27 FIOS (+/- 5%) 
DE TRAMA (ACABADO). FIO TEXTURIZADO A AR, COM RELEVO 
APARENTE PARA REFORÇO DO TECIDO NO SENTIDO DO URDUME E 

Nilcatex 14,75 77.880,00 
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TRAMA, TINGIMENTO DEVERÁ SER REATIVO PARA VISCOSE E 
DISPERSO PARA POLIÉSTER. COMPOSIÇÃO DE 84% POLIÉSTER E 16% 
VISCOSE. CORPO DA PEÇA NA COR AZUL MARINHO PANTONE 19-3920 
TPX. NAS LATERAIS DEVEM TER DOIS FRISOS SOBREPOSTOS EM
TACTEL 100% POLIÉSTER COM 100/M² GRAMATURA NA COR MAIS 
PRÓXIMO DO AMARELO PANTONE 14-0756 TPX 110G/M². OS FRISOS 
DEVERÃO TER 1,0CM DE LARGURA COM INTERVALO ENTRE ELES DE 
0,5 CM COSTURADOS NAS LATERAIS DA BERMUDA. O GANCHO 
FRENTE, COSTAS E ENTRE PERNAS COSTURADAS EM MÁQUINA 
INTERLOQUE. BAINHA DA PERNA DA BERMUDA DEVERÁ SER 
COSTURADA EM 2,0 CM NA MÁQUINA DE COBERTURA 2 AGULHAS 
BITOLA LARGA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER 
UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. 
NA CINTURA DA BERMUDA DEVERÁ TER ELÁSTICO COM 4,0 CM DE 
LARGURA COSTURADO EM MÁQUINA INTERLOQUE E REBATIDO EM 
MÁQUINA CATRACA 4 AGULHAS PONTO CORRENTE, PARA TODOS OS 
TAMANHOS. BARRA DA BERMUDA DEVE SER FEITA EM MÁQUINA 
COBERTURA 2 AGULHAS LARGAS, COM 2,0CM DE LARGURA. PARA 
CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVE SER UTILIZADA LINHA 100% 
POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO.
LOGOTIPIA: BORDADO EM PATCH NA PERNA ESQUERDA DE QUEM 
VESTE, BRASÃO DA PREFEITURA E LOGO DE ARAPONGAS. COM BASE 
DE 8,5CM PARA TODOS OS TAMANHOS. LOCALIZAÇÃO: INÍCIO DO 
BORDADO A 5,0 CM DO FINAL DA BARRA.
EMBALAGEM: A PEÇA DEVE SER DOBRADA INDIVIDUALMENTE, 
EMBALADA E ACONDICIONADA EM UMA EMBALAGEM DE PLÁSTICO 
TRANSPARENTE NO TAMANHO ADEQUADO. POSTERIORMENTE A 
PEÇA DEVE SER ENCAIXOTADA EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE 
PADRONIZADAS AO TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DEVIDAMENTE 
IDENTIFICADA COM O NOME DA LICITANTE VENCEDORA, 
DESCRIÇÃO DO(S) MATERIAL(S), TAMANHO(S), QUANTIDADE(S) 
CONSTANTE NA CAIXA, ASSIM COMO AS CONDIÇÕES DE 
EMPILHAMENTO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO 
DO RECEBIMENTO, CONFERÊNCIA, ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DO 
OBJETO LICITADO. 

03 4.970 UND 

SHORT SAIA CONFECCIONADA EM TACTEL RIP STOP, ARMAÇÃO EM 
TELA, ESPESSURA 0,25 MM, GRAMATURA 110G/M² COM A 
TOLERÂNCIA DE +/- 5%. CONSTRUÇÃO EM TELA COM DESENHO EM 
RIP STOP COM ESPAÇAMENTO 07X07MM. URDUME COM 42 FIOS 
MÍNIMOS POR CM (ACABADO) E 27 FIOS (+/- 5%) DE TRAMA 
(ACABADO). FIO TEXTURIZADO A AR, COM RELEVO APARENTE PARA 
REFORÇO DO TECIDO NO SENTIDO DO URDUME E TRAMA, 
TINGIMENTO DEVERÁ SER REATIVO PARA VISCOSE E DISPERSO PARA 
POLIÉSTER. COMPOSIÇÃO DE 84% POLIÉSTER E 16% VISCOSE. CORPO 
DA PEÇA NA COR AZUL MARINHO PANTONE 19-3920 TPX. NA FRENTE 
DA SAIA DEVERÁ TER UM FRISO EM TACTEL RIP STOP NA COR 
AMARELO PANTONE 14-0756 TPX 110G/M². O FRISO DEVERÁ TER 1,0CM 
DE LARGURA COSTURADO EM MAQUINA COBERTURA 2AGULHAS 
BITOLA ESTREITA. O GANCHO FRENTE, COSTAS E ENTRE PERNAS 
COSTURADAS EM MÁQUINA INTERLOQUE.ORA A ABERTURA DA SAIA 
PODE SER DO LADO DIRETO E ORA PARA O LADO ESQUEERDO. 
BAINHA DA BARRA DO SHORT SAIA DEVERÁ SER COSTURADA EM 2,0 
CM NA MÁQUINA DE COBERTURA 2 AGULHAS BITOLA LARGA. NA 
CINTURA DA FRENTE DEVERÁ SER CÓS COLOCADO, COM ELÁSTICO 
COM 4,0 CM DE LARGURA COSTURADO EM MÁQUINA INTERLOQUE. 
NA PARTE TRASEIRA DEVERÁ SER CÓS COM ELÁSTICO COM 4,0 CM 
DE LARGURA COSTURADO EM MÁQUINA INTERLOQUE,E REBATIDO 
EM MÁQUINA CATRACA 4 AGULHAS PONTO CORRENTE, PARA TODOS 
OS TAMANHOS. BARRA DO SHORT SAIA DEVE SER FEITA EM 
MÁQUINA COBERTURA 2 AGULHAS LARGAS, COM 2,0CM DE 
LARGURA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVE SER UTILIZADA 
LINHA 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. IDENTIFICAÇÃO: 
A PEÇA DEVE TER ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO 
BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL, 
APLICADO NA PARTE INTERNA DO GANCHO TRASEIRO. OS 
CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA 
DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, 
MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/ INSTRUÇÕES DE 
LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS 
OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL 
SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA 
RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LOGOTIPIA: 
BORDADO EM PATCH NA PERNA NO LADO DA ABERTURA DA SAIA, 
BRASÃO DA PREFEITURA E LOGO DE ARAPONGAS. COM BASE DE 
8,5CM PARA TODOS OS TAMANHOS. LOCALIZAÇÃO: INÍCIO DO 
BORDADO A 5,0 CM DA BARRA E A 5,0CM DA LATERAL DA SAIA.
EMBALAGEM: A PEÇA DEVE SER DOBRADA INDIVIDUALMENTE, 
EMBALADA E ACONDICIONADA EM UMA EMBALAGEM DE PLÁSTICO 
TRANSPARENTE NO TAMANHO ADEQUADO. POSTERIORMENTE A 
PEÇA DEVE SER ENCAIXOTADA EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE 
PADRONIZADAS AO TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DEVIDAMENTE 
IDENTIFICADA COM O NOME DA LICITANTE VENCEDORA, 
DESCRIÇÃO DO(S) MATERIAL(S), TAMANHO(S), QUANTIDADE(S) 
CONSTANTE NA CAIXA, ASSIM COMO AS CONDIÇÕES DE 
EMPILHAMENTO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO 
DO RECEBIMENTO, CONFERÊNCIA, ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DO 
OBJETO LICITADO. 

Nilcatex 15,11 75.096,70 

04 10.250 UND 
CALÇA CONFECCIONADA EM TACTEL RIP STOP, ARMAÇÃO EM TELA, 
ESPESSURA 0,25 MM, GRAMATURA 110G/M². CONSTRUÇÃO EM TELA 

Nilcatex 18,00 184.500,00 
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COM DESENHO EM RIP STOP COM ESPAÇAMENTO 07X07MM. URDUME 
COM 42 FIOS MÍNIMOS POR CM (ACABADO) E 27 FIOS (+/- 5%) DE 
TRAMA (ACABADO). FIO TEXTURIZADO A AR, COM RELEVO 
APARENTE PARA REFORÇO DO TECIDO NO SENTIDO DO URDUME E 
TRAMA, TINGIMENTO DEVERÁ SER REATIVO PARA VISCOSE E 
DISPERSO PARA POLIÉSTER. COMPOSIÇÃO DE 84% POLIÉSTER E 16% 
VISCOSE. CORPO DA PEÇA NA COR AZUL MARINHO PANTONE 19-3920 
TPX. NAS LATERAIS DEVEM TER DOIS FRISOS SOBREPOSTOS EM 
TACTEL 100% POLIÉSTER COM 100/M² GRAMATURA NA COR MAIS 
PRÓXIMO DO AMARELO PANTONE 14-0756 TPX 110G/M². OS FRISOS 
DEVERÃO TER 1,0CM DE LARGURA COM INTERVALO ENTRE ELES DE 
0,5 CM COSTURADOS NAS LATERAIS DA CALÇA.. O GANCHO FRENTE, 
COSTAS E ENTRE PERNAS COSTURADAS EM MÁQUINA INTERLOQUE. 
BAINHA DA PERNA DA CALÇA DEVERÁ SER COSTURADA EM 2,0 CM 
NA MÁQUINA DE COBERTURA 2 AGULHAS BITOLA LARGA. PARA 
CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% 
POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. NA CINTURA DA CALÇA 
DEVERÁ TER ELÁSTICO COM 4,0 CM DE LARGURA COSTURADO EM 
MÁQUINA INTERLOQUE E REBATIDO EM MÁQUINA CATRACA 4 
AGULHAS PONTO CORRENTE, PARA TODOS OS TAMANHOS. BARRA 
DA CALÇA DEVE SER FEITA EM MÁQUINA COBERTURA 2 AGULHAS 
LARGAS, COM 2,0CM DE LARGURA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA 
DEVE SER UTILIZADA LINHA 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO 
TECIDO. IDENTIFICAÇÃO: A PEÇA DEVE TER ETIQUETA DE 
IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER 
PERMANENTE E INDELÉVEL, APLICADO NA PARTE INTERNA DO 
GANCHO TRASEIRO. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS 
INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E 
INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO 
TECIDO, SÍMBOLOS/ INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS 
ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO 
REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE 
PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO 
CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008.  LOGOTIPIA: BORDADO EM PACHT 
NA PERNA DIREITA DE QUEM VESTE DO BRASÃO DA PREFEITURA DE 
ARAPONGAS COM 7,5 CM DE BASE PARA TODOS OS TAMANHOS. 
LOCALIZAÇÃO: MEIO DO BORDADO RENTE AO FINAL DO GANCHO E 
A 5,0CM DA LATERAL. EMBALAGEM: A PEÇA DEVE SER DOBRADA 
INDIVIDUALMENTE, EMBALADA E ACONDICIONADA EM UMA 
EMBALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE NO TAMANHO 
ADEQUADO. POSTERIORMENTE A PEÇA DEVE SER ENCAIXOTADA EM 
CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE PADRONIZADAS AO TRANSPORTE 
E ARMAZENAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DA 
LICITANTE VENCEDORA, DESCRIÇÃO DO(S) MATERIAL(S), 
TAMANHO(S), QUANTIDADE(S) CONSTANTES NA CAIXA, ASSIM COMO 
AS CONDIÇÕES DE EMPILHAMENTO E DEMAIS INFORMAÇÕES 
NECESSÁRIAS QUANDO DO RECEBIMENTO, CONFERÊNCIA, 
ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DO OBJETO LICITADO. 

05 10.250 UND 

BLUSÃO DE MOLETOM COM GOLA V NA COR AZUL MARINHO 
PANTONE 19-3920 TPX, CONFECCIONADO EM MOLETOM 50% 
ALGODÃO 50% POLIÉSTER280 G/M², EQUALIZANDO PARTE INTERNA E 
EXTERNA. O BLUSÃO TERÁ MANGA RETA E BOLSO FRONTAL TIPO 
CANGURU. O PEITILHO INTERNO SERÁ EM MEIA MALHA PV NA 
COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% VISCOSE EM FIO 30/1/TEX PV NA 
COR AMARELO PANTONE 14-0852 TPX, COM GRAMATURA DE 160 G/M². 
COM 2 BOTÕES BRANCO LEITOSO COM TAMANHO 18 DE 4 FUROS E 
COM PRIMEIRO CASEADO NA HORIZONTAL E SEGUNDO NA 
VERTICAL. A GOLA, OS PUNHOS E A BARRA DO BLUSÃO 
CONFECCIONADOS EM RIBANA 1X1 NA COR AZUL MARINHO 
PANTONE 19-3920 TPX, 49% ALGODÃO 49 % POLIÉSTER CRU 2% 
ELASTANO 280GRM², COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. PARA 
OS PUNHOS E A BARRA CONSIDERAR 5,0 CM DE ALTURA PRONTO. O 
FECHAMENTO DAS LATERAIS, OMBROS E MANGAS DEVE SER 
COSTURADO EM MÁQUINA OVERLOQUE. PARA CONFECÇÃO DESTA 
PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, 
NA COR DO TECIDO. IDENTIFICAÇÃO: A PEÇA DEVE TER ETIQUETA 
DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER 
PERMANENTE E INDELÉVEL, APLICADO NA PARTE INTERNA DO 
GANCHO TRASEIRO. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS 
INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E 
INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO 
TECIDO, SÍMBOLOS/ INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS 
ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO 
REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE 
PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO 
CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LOGOTIPIA: BORDADO EM PATCH 
NO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, BRASÃO DA PREFEITURA E 
LOGO DE ARAPONGAS. COM BASE DE 7,5CM PARA TODOS OS 
TAMANHOS. LOCALIZAÇÃO: CENTRALIZADO COM A CAVA E A 8CM 
DA LATERAL.  

Nilcatex 18,80 192.700,00 

06 10.250 UND 

JAQUETA CONFECCIONADA EM TACTEL RIP STOP, ARMAÇÃO EM 
TELA, ESPESSURA 0,25 MM, GRAMATURA 110G/M². CONSTRUÇÃO EM 
TELA COM DESENHO EM RIP STOP COM ESPAÇAMENTO 07X07MM. 
URDUME COM 42 FIOS MÍNIMOS POR CM (ACABADO) E 27 FIOS (+/- 5%) 
DE TRAMA (ACABADO). FIO TEXTURIZADO A AR, COM RELEVO 
APARENTE PARA REFORÇO DO TECIDO NO SENTIDO DO URDUME E 
TRAMA, TINGIMENTO DEVERÁ SER REATIVO PARA VISCOSE E 
DISPERSO PARA POLIÉSTER. COMPOSIÇÃO DE 84% POLIÉSTER E 16% 
VISCOSE. CORPO DA PEÇA NA COR AZUL MARINHO PANTONE 19-3920 

Nilcatex 45,96 471.090,00 
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TPX. A JAQUETA DEVERÁ TER BOLSO EMBUTIDO, NAS DUAS 
LATERAIS DO MESMO TECIDO DO CORPO PESPONTADO EM MÁQUINA 
RETA 0,8 CM. NO CENTRO DAS MANGAS DEVEM TER DOIS FRISOS 
SOBREPOSTOS EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM 100/M² GRAMATURA 
NA COR MAIS PRÓXIMO DO AMARELO PANTONE 14-0756 TPX 110G/M². 
OS FRISOS DEVERÃO TER 1,0CM DE LARGURA COM INTERVALO 
ENTRE ELES DE 0,5 CM COSTURADOS NO CENTRO DAS MANGAS DAS 
JAQUETAS, COSTURANDO PARTINDO DA GOLA ATÉ A BAINHA, NAS 
DUAS MANGAS, EM MÁQUINA PONTO CORRENTE. A BAINHA DA 
BARRA DEVERÁ SER COM LIMPEZA NA INTERLOQUE E COSTURADA 
EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA, COM LARGURA DE 2,0 CM NA 
PRONTA.BAINHA DAS MANGAS COM COSTURA EMBUTIDA NA 
INTERLOQUE E COSTURADA EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA, COM 
LARGURA DE 2 CM PRONTA. OS OMBROS, MANGAS E LATERAIS 
DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA INTERLOQUE. ZÍPER DE 
NYLON NA COR MARINHO MAIS PRÓXIMO DA COR DO CORPO DA 
JAQUETA, PREGADO E PESPONTADO EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA 
DO INÍCIO DA BARRA ATÉ O FINAL DO ZÍPER. PARA A CONFECÇÃO 
DESTA PEÇA DEVE SER UTILIZADA LINHA 100% POLIÉSTER, N° 120, 
NA COR DO TECIDO. A JAQUETA DEVERÁ SER TODA FORRADA EM 
TACTEL, 100% POLIÉSTER NA COR AZUL PANTONE 19-3920 TPX COM 
GRAMATURA DE 100G/M² COM ESCRITA NA FONTE ARIAL BLACK 
"ARAPONGAS" EM TODA SUA EXTENSÃO NA COR CINZA PANTONE 3 
C. A MEDIDA DA PALAVRA "ARAPONGAS" É DE 6,0 CM DE BASE POR 
0,8 MM DE ALTURA. O FORRO DEVERÁ SER TODO COSTURADO E 
PREGADO EM MÁQUINA INTERLOQUE. IDENTIFICAÇÃO: A PEÇA DEVE 
TER ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO BRANCO, AFIXADA 
EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE INTERNA DO 
DEGOLO DA JAQUETA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS 
INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E 
INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO 
TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS 
ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO 
REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE 
PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO 
CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. LOGOTIPIA: NA JAQUETA DEVERÁ 
SER BORDADO EM PATCH COM A LOGO DE ARAPONGAS COM 8,5 CM 
DE BASE E ALTURA PROPORCIONAL PARA TODOS OS TAMANHOS. 
LOCALIZAÇÃO: CENTRO DO BORDADO RENTE AO FINAL DA CAVA E 
A 5CM DO ZÍPER PARA TODOS OS TAMANHOS. EMBALAGEM: A PEÇA 
DEVE SER DOBRADA INDIVIDUALMENTE, EMBALADA E 
ACONDICIONADA EM UMA EMBALAGEM DE PLÁSTICO 
TRANSPARENTE NO TAMANHO ADEQUADO. POSTERIORMENTE A 
PEÇA DEVE SER ENCAIXOTADA EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE 
PADRONIZADAS AO TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DEVIDAMENTE 
IDENTIFICADA COM O NOME DA LICITANTE VENCEDORA, 
DESCRIÇÃO DO(S) MATERIAL(S), TAMANHO(S), QUANTIDADE(S) 
CONSTANTES NA CAIXA, ASSIM COMO AS CONDIÇÕES DE 
EMPILHAMENTO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANDO 
DO RECEBIMENTO, CONFERÊNCIA, ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DO 
OBJETO LICITADO. 

TOTAL GERAL R$ 1.279.964,70 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 07 de Setembro 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 056/2018 � Processo Adm. N º 097/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PORTADORES DO VÍRUS HIV, EM ATENDIMENTO A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SESAN.
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. 342/2018, assinada em 08 de Junho de 2018 - L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12.

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

01 615 KITS 

Cesta básica para portadores do vírus hiv contendo: - 01 pacote de açúcar cristal de 
primeira qualidade, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção - 
embalagem de 5 kg contendo informação nutricional. Validade mínima de 24 
meses a partir da data de entrega,  nome e a marca do produto, data de fabricação e 
validade e número de lote. � doce sucar. - 01 pacote de arroz agulhinha tipo 1 - 
embalagem de 05 kg - classe longo, fino, polido, sem glúten, embalagem de 
polietileno, atóxica, transparente, resistente, com o nome e marca do produto, data 
de fabricação e validade, número de lote e tabela de informação nutricional. 
Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. � norte sul. - 01 pacote 
de biscoito doce tipo maisena, embalagem de 400 g, contendo o nome e a marca 
do produto, data de fabricação e validade, número de lote e tabela de informação 
nutricional. O produto deve ser crocante, sem sabor de ranço e com odor 
característico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. � 
prodasa. - 01 unidade de chá de erva mate, tostado, antioxidante, embalagem de 
250 g, constituído de folhas novas, hastes e talos ligeiramente tostados de erva 
mate, sem coloração artificial, sem mistura com outras ervas, sãs e limpos, 100% 
puro. Não deverá conter substâncias estranhas a sua constituição normal, nem 
elementos vegetais estranhos a espécie. O produto e suas condições deverão estar 
de acordo com a nta 41 e 46 (normas técnicas para chá mate - decreto 12.486 de 
20/10/78). O produto deve estar acondicionado em embalagem primária de 
caixinhas de papelão atóxico, resistente, lacrada, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. � d� mille. - 01 unidade de extrato de tomate, concentrado, preparado com 
frutos maduros, sem pele e sementes, isentos de fermentação, massa mole, 
vermelha, sem conservadores e validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega, lata de 340 g, contendo tabela de informação nutricional, data de 
fabricação e validade, nome e marca do produto e número de lote. Deverá ter 
registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. � bonare. - 01 
pacote de farinha de milho tipo biju, de 1 ª qualidade. Não deverá apresentar 
resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem de 500 g, 
intacta, de polietileno transparente bem vedado, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. � d� mille. - 02 pacotes de farinha de trigo especial, embalagem de 01 kg, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e 
materiais estranhos. A embalagem deverá conter tabela de informação nutricional, 
data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número do lote. - 
vitoriosa. - 03 pacotes de feijão carioca tipo 1, novo, com 90 a 98% de grãos 
inteiros, limpos e secos, embalagem de 01 kg contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, número de lote, nome e marca do 
produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. � joãozinho. - 01 
pacote de fubá de milho desgerminado, extrafino, mimoso, enriquecido com ferro 
e ácido fólico. Embalagem de 01 kg, contendo tabela de informação nutricional, 
data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de lote. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. � nutrinovo. - 07 pacotes de leite 
em pó integral, instantâneo, enriquecido com vitaminas a, d e ferro, não granulado, 
embalagem de 400 g, aluminizada, intacta, bem vedada, contento tabela de 
informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e 
número de lote. � italac. - 02 pacotes de macarrão espaguete nº 08, com ovos, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de odores, sabores e 
materiais estranhos. Embalagem de 500 gr, resistente e termossoldada, contendo 
tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do 
produto e número de lote. � d� mille. - 01 unidade de margarina cremosa, com sal, 
teor lipídico de 80% a 85%. Não deve conter em sua composição gordura do tipo 
trans. Embalagem de 500 g, em pote plástico resistente, com proteção interna pós 
tampa, deverá conter tabela de informação nutricional, data de fabricação e 
validade, nome e marca do produto e número de lote. Validade mínima de 6 meses 
a partir da data de entrega. � coamo família. - 03 unidades de óleo de soja, 
refinado, embalagem de 900 ml, tipo pet, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. � leve. - 01 pacote de sal refinado e iodado, embalagem de 01 kg contendo 
tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do 
produto e número de lote. � garça. - 02 unidades de sardinha em conserva, 
preparada com pescado fresco, limpo, cozido, imersa em óleo comestível. 
Embalagem de 125 g, contendo informação nutricional, data de fabricação e 
validade, nome e marca do produto e número de lote. � palmeira. - 01 kg de carne 
bovina, acém em cubos, congelada, abatida sob inspeção sanitária, sem osso, 
contendo no máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 
3% de aponervose, livre de parasitas e qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter obrigatoriamente registro 
de inspeção sanitária. Embalagem de 01 kg, á vácuo, plástico flexível, atóxica, 
resistente, transparente, contendo o tipo de corte da carne, peso, validade e número 
de registro (sif ou sip ou certificação municipal de arapongas). � frios londrina.
- 01 kg de carne bovina, acém moído, congelada, abatida sob inspeção sanitária, 

268,30 165.004,50 
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sem osso, contendo no máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, 
máximo de 3% de aponervose, livre de parasitas e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter 
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem de 01 kg, á vácuo, 
plástico flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo o tipo de corte da 
carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação municipal de 
arapongas). � frios londrina.
- 01 kg de carne de frango, filé de frango, sem pele, congelado, proveniente de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelado e 
transportado á temperatura de -18°c e apresentar-se livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O 
líquido drenado durante o descongelamento (água e sangue) não deve ultrapassar 
10% do peso bruto. Embalagem de 01 kg, plástica, flexível, atóxica, resistente, 
contendo o tipo de corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip 
ou certidão municipal de arapongas). � granjeiro. - 01 kg de banana nanica, casca 
lisa, sem partes pútridas, tamanho médio, sã, limpa, sem defeitos, suficientemente 
desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade, uniformidade no 
tamanho e na cor. Não será permitido rachaduras, perfurações e cortes. � ceasa. - 
01 kg de batata inglesa lisa, tamanho médio, isenta de partes pútridas, consistência 
firme, sem indício de germinação, sem sujidades e isenta de coloração esverdeada. 
� ceasa. - 01 kg de batata doce, tamanho médio, isenta de partes pútridas, 
consistência firme, sem indício de germinação, sem sujidades. � ceasa. - 01 kg de 
beterraba, tamanho médio. Isenta de danos mecânicos, deformações e podridão. 
Coloração uniforme e consistente. � ceasa. - 01 kg de cenoura, coloração 
uniforme, sem sujidade, grupo nantes, categoria i, classe 14. Não pode apresentar 
resíduos de substâncias nocivas a saúde, acima dos limites de tolerância admitidas 
pela legislação vigente, mau estado de conservação, odor e sabor estranhos ao 
produto. � ceasa. - 01 maço de 400 g de couve manteiga, folhas íntegras, ausência 
de folhas murchas e amareladas e podridão. � ceasa. - 01 kg de laranja pera, sem 
defeitos perfurações na casca, isenta de partes pútridas, suficientemente 
desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade, uniformidade no 
tamanho e na cor. � ceasa. - 01 kg de maçã gala de 1 ª qualidade, com casca sã, 
sem rupturas e pancadas na casca. Apresentando tamanho e cor uniformes, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e madura. Deve ser fresca, 
sem danos físicos ou mecânicos, isenta de partes pútridas. � ceasa. - 01 bandeja 
com 30 unidades de ovo de galinha grande, classe a, sem rachaduras, sem manchas 
escura, validade de 20 dias a partir da data de entrega. � granja feliz. - 01 kg de 
tomate rasteiro ou saladete, formato alongado, sem partes pútridas, fresco, sem 
danos físicos ou mecânicos, consistência firme. � ceasa.

02 205 KITS 

Cesta básica para portadores do vírus hiv contendo: - 01 pacote de açúcar cristal de 
primeira qualidade, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção - 
embalagem de 5 kg contendo informação nutricional. Validade mínima de 24 
meses a partir da data de entrega, nome e a marca do produto, data de fabricação e 
validade e número de lote. � doce sucar. - 01 pacote de arroz agulhinha tipo 1 - 
embalagem de 05 kg - classe longo, fino, polido, sem glúten, embalagem de 
polietileno, atóxica, transparente, resistente, com o nome e marca do produto, data 
de fabricação e validade, número de lote e tabela de informação nutricional. 
Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. � norte sul. - 01 pacote 
de biscoito doce tipo maisena, embalagem de 400 g, contendo o nome e a marca 
do produto, data de fabricação e validade, número de lote e tabela de informação 
nutricional. O produto deve ser crocante, sem sabor de ranço e com odor 
característico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. � 
prodasa. - 01 unidade de chá de erva mate, tostado, antioxidante, embalagem de 
250 g, constituído de folhas novas, hastes e talos ligeiramente tostados de erva 
mate, sem coloração artificial, sem mistura com outras ervas, sãs e limpos, 100% 
puro. Não deverá conter substâncias estranhas a sua constituição normal, nem 
elementos vegetais estranhos a espécie. O produto e suas condições deverão estar 
de acordo com a nta 41 e 46 (normas técnicas para chá mate - decreto 12.486 de 
20/10/78). O produto deve estar acondicionado em embalagem primária de 
caixinhas de papelão atóxico, resistente, lacrada, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. � d� mille. - 01 unidade de extrato de tomate, concentrado, preparado com 
frutos maduros, sem pele e sementes, isentos de fermentação, massa mole, 
vermelha, sem conservadores e validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega, lata de 340 g, contendo tabela de informação nutricional, data de 
fabricação e validade, nome e marca do produto e número de lote. Deverá ter 
registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. � bonare.- 01 
pacote de farinha de milho tipo biju, de 1 ª qualidade. Não deverá apresentar 
resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem de 500 g, 
intacta, de polietileno transparente bem vedado, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. � d� mille. - 02 pacotes de farinha de trigo especial, embalagem de 01 kg, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e 
materiais estranhos. A embalagem deverá conter tabela de informação nutricional, 
data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número do lote. - 
vitoriosa. - 03 pacotes de feijão carioca tipo 1, novo, com 90 a 98% de grãos 
inteiros, limpos e secos, embalagem de 01 kg contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, número de lote, nome e marca do 
produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. � joãozinhoa. - 
01 pacote de fubá de milho desgerminado, extrafino, mimoso, enriquecido com 
ferro e ácido fólico. Embalagem de 01 kg, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. � nutrinovo. - 07 
pacotes de leite em pó integral, instantâneo, enriquecido com vitaminas a, d e 
ferro, não granulado, embalagem de 400 g, aluminizada, intacta, bem vedada, 
contento tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e 
marca do produto e número de lote. � italac. - 02 pacotes de macarrão espaguete 
nº 08, com ovos, enriquecido com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de 

268,30 55.001,50 
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odores, sabores e materiais estranhos. Embalagem de 500 gr, resistente e 
termossoldada, contendo tabela de informação nutricional, data de fabricação e 
validade, nome e marca do produto e número de lote. � d� mille. - 01 unidade de 
margarina cremosa, com sal, teor lipídico de 80% a 85%. Não deve conter em sua 
composição gordura do tipo trans. Embalagem de 500 g, em pote plástico 
resistente, com proteção interna pós tampa, deverá conter tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de 
lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. � coamo família. - 
03 unidades de óleo de soja, refinado, embalagem de 900 ml, tipo pet, contendo 
tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do 
produto e número de lote. � leve. - 01 pacote de sal refinado e iodado, embalagem 
de 01 kg contendo tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, 
nome e marca do produto e número de lote. � garça. - 02 unidades de sardinha em 
conserva, preparada com pescado fresco, limpo, cozido, imersa em óleo 
comestível. Embalagem de 125 g, contendo informação nutricional, data de 
fabricação e validade, nome e marca do produto e número de lote. � palmeira. -
01 kg de carne bovina, acém em cubos, congelada, abatida sob inspeção sanitária, 
sem osso, contendo no máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, 
máximo de 3% de aponervose, livre de parasitas e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter 
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem de 01 kg, á vácuo, 
plástico flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo o tipo de corte da 
carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação municipal de 
arapongas). � frios londrina. - 01 kg de carne bovina, acém moído, congelada, 
abatida sob inspeção sanitária, sem osso, contendo no máximo 6% de gordura, 
isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 3% de aponervose, livre de parasitas e 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. 
Embalagem de 01 kg, á vácuo, plástico flexível, atóxica, resistente, transparente, 
contendo o tipo de corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip 
ou certificação municipal de arapongas). � frios londrina. - 01 kg de carne de 
frango, filé de frango, sem pele, congelado, proveniente de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelado e transportado á 
temperatura de -18°c e apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O líquido drenado 
durante o descongelamento (água e sangue) não deve ultrapassar 10% do peso 
bruto. Embalagem de 01 kg, plástica, flexível, atóxica, resistente, contendo o tipo 
de corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certidão 
municipal de arapongas). � granjeiro. - 01 kg de banana nanica, casca lisa, sem 
partes pútridas, tamanho médio, sã, limpa, sem defeitos, suficientemente 
desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade, uniformidade no 
tamanho e na cor. Não será permitido rachaduras, perfurações e cortes. � ceasa. - 
01 kg de batata inglesa lisa, tamanho médio, isenta de partes pútridas, consistência 
firme, sem indício de germinação, sem sujidades e isenta de coloração esverdeada. 
� ceasa. - 01 kg de batata doce, tamanho médio, isenta de partes pútridas, 
consistência firme, sem indício de germinação, sem sujidades. � ceasa. - 01 kg de 
beterraba, tamanho médio. Isenta de danos mecânicos, deformações e podridão. 
Coloração uniforme e consistente. � ceasa.- 01 kg de cenoura, coloração uniforme, 
sem sujidade, grupo nantes, categoria i, classe 14. Não pode apresentar resíduos de 
substâncias nocivas a saúde, acima dos limites de tolerância admitidas pela 
legislação vigente, mau estado de conservação, odor e sabor estranhos ao produto. 
� ceasa. - 01 maço de 400 g de couve manteiga, folhas íntegras, ausência de folhas 
murchas e amareladas e podridão. � ceasa. - 01 kg de laranja pera, sem defeitos 
perfurações na casca, isenta de partes pútridas, suficientemente desenvolvida, com 
aspecto, aroma e sabor típicos da variedade, uniformidade no tamanho e na cor. � 
ceasa. - 01 kg de maçã gala de 1 ª qualidade, com casca sã, sem rupturas e 
pancadas na casca. Apresentando tamanho e cor uniformes, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem desenvolvida e madura. Deve ser fresca, sem danos 
físicos ou mecânicos, isenta de partes pútridas. � ceasa. - 01 bandeja com 30 
unidades de ovo de galinha grande, classe a, sem rachaduras, sem manchas escura, 
validade de 20 dias a partir da data de entrega. � granja feliz. - 01 kg de tomate 
rasteiro ou saladete, formato alongado, sem partes pútridas, fresco, sem danos 
físicos ou mecânicos, consistência firme. � ceasa.

TOTAL GERAL R$ 220.006,00 

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

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 101/2017 � Processo Adm. N º 193/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
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�����'����)������������'�(�*�A G ROSSATO � DISTRIBUIDORA � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.499.940/0001-00. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

06 400 CX 

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

D�Mille 6,25 2.500,00 

07 300 PCT 

Farinha de trigo branca especial, embalagem de 1 kg. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

Vitoriosa 2,48 744,00 

08 300 PCT 

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

Jajú 3,45 1.035,00 

12 300 PCT 

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

Pop 1,20 360,00 

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

14 600 PCT 

Macarrão tipo espaguete. Embalagem de 1kg, de boa 
qualidade. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de 
lote e tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 
11 meses a partir da data da entrega. 

D�Mille 4,25 2.550,00 

15 500 PCT 

Macarrão do tipo fusilli (parafuso). Embalagem de 1kg, de 
boa qualidade. Na embalagem deverá constar o nome e marca 
do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de 
lote e tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 
11 meses a partir da data da entrega. 

D�Mille 5,20 2.600,00 

16 120 PCT 

Fubá tipo mimoso, embalagem com 1kg. Na embalagem 
deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. Validade mínima de 06 meses a 
partir da data de entrega 

Nutrinovo 1,97 236,40 

17 120 PCT 

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

D�Mille 3,70 444,00 

18 180 PCT 

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

D�Mille 4,20 756,00 

21 50 PCT 
Fermento em pó, embalagem de 100g. Prazo de validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. D�Mille 2,60 130,00 
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24 400 LATA 

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

Goiás Verde 1,92 768,00 

25 220 LATA 

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

Goiás Verde 1,92 422,40 

54 800 PCT 

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

Apti 3,60 2.880,00 

TOTAL GERAL R$ 15.915,80 
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�����'����)������������'�(�*�CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.654.231/0001-68.  

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

05 1.000 PCT 

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

Café Brasil 8,43 8.430,00 

53 850 PCT 

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

Liane 4,06 3.451,00 

57 300 LATA 

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

Palmeira 3,30 990,00 

TOTAL GERAL R$ 12.871,00 

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

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

31 1.600 KG 

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

Frios londrina 
sif 3698 

22,79 36.464,00 

32 1.600 KG 

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

Frios londrina 
sif 3698 

17,70 28.320,00 
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TOTAL GERAL R$ 64.784,00 

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

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

01 500 PCT 

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

Norte Sul 14,70 7.350,00 

03 850 PCT 

Feijão carioca novo, tipo 1, com 90 a 98% de grãos 
inteiros, limpos e secos, contendo informação nutricional, 
embalagem de 1 kg. Na embalagem deverá constar o nome 
e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações nutricionais. 
Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Trivial 4,92 4.182,00 

TOTAL GERAL R$ 11.532,00 
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�����'����)������������'�(�*�L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12.

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 
R$ 

Valor Total R$ 

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

Rainha da 
Paz Sif 2914 

12,68 19.020,00 

29 1.000 KG 

Carne de frango - filé de frango, sem pele. O produto deve ser 
manipulado em condições higiênicas, provenientes de animais 
sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser 
congelado e transportado à temperatura de -18ºc ou inferior. A 
carne de frango deve apresentar-se livre de parasitas e de 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir alguma alteração. O líquido drenado durante o 
descongelamento (água e sangue) não deverá ultrapassar 10% 
do peso bruto. Embalagem: o produto deverá ser embalado em 
embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 
1 a 2 kg, contendo o tipo de corte da carne, peso, validade e 
número de registro (sim, sif ou sip). 

Granjeiro 
SIF/POA 
4087 

11,50 11.500,00 

30 1.600 KG 

Carne de frango - coxa sobrecoxa, desossada e sem pele. O 
produto deve ser manipulado em condições higiênicas, 
provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária, devendo ser congelado e transportado à 
temperatura de -18ºc ou inferior. A carne de frango deve 
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. 
O líquido drenado durante o descongelamento (água e sangue) 
não deverá ultrapassar 10% do peso bruto. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, em pacotes de 1 a 2 kg,contendo o tipo do 
corte da carne, peso, validade e número de registro (sim, sif ou 
sip). 

Granjeiro 
SIF/POA 
4087 

7,45 11.920,00 

33 1.400 KG 

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

Frigodasko 
SIP 0028PR 

17,34 24.276,00 

34 600 KG 

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

Aurora SIF 
828 

11,50 6.900,00 
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35 600 KG 

Salsicha hot dog - produto preparado com carnes e 
condimentos, perfeitamente triturados e misturados. 
Características sensoriais: textura, cor, sabor e odor 
característicos. O produto não deverá apresentar superfície 
úmida, pegajosa ou partes flácidas ou de consistência 
anormal, com indícios de fermentação pútrida. Peso 
líquido unitário = 50g (cinqüenta gramas), sendo tolerada 
uma variação de até 5% para mais ou para menos. Deve 
apresentar porcentagem de água ou gelo não superior a 
10% (dez por cento) em peso. Embalagem: à vácuo, em 
saco de polietileno atóxico de baixa densidade, resistente, 
transparente contendo 3kg. 

Nobre SIF 
828 

7,40 4.440,00 

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

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

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

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

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

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

Ceasa 2,10 2.520,00 

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

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

44 530 UND 
Repolho verde com aproximadamente 1Kg cada, de 1ª 
qualidade, isenta de partes pútridas. 

Ceasa 2,93 1.552,90 

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

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

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

Ceasa 2,85 5.130,00 

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

49 350 KG 

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

Ceasa 20,65 7.227,50 

50 300 KG  
Beringela, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. 

Ceasa 3,53 1.059,00 

55 150 KG 

Mussarela em pedaço, resfriada. Embalagem: o produto 
deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica 
flexível, atóxica, resistente, transparente contendo 500g. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação e prazo de validade. 

Kinobresa 27,20 4.080,00 

56 150 KG 

Presunto em pedaço, resfriado. Embalagem: o produto 
deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica 
flexível, atóxica, resistente, transparente contendo 500g. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação e prazo de validade. 

Peperi 23,45 3.517,50 

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

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

60 180 KG 
Pimentão verde, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. 

Ceasa 4,29 772,20 

TOTAL GERAL R$ 128.138,60 

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

R$ 
Valor Total R$ 

02 400 PCT 

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

D�Ouro 11,35 4.540,00 

19 350 UN 

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

Apti 3,25 1.137,50 

52 850 PCT 

Biscoito salgado, tipo cream cracker pacote com 400g.  
Isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas.  
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega 

Racine 4,04 3.434,00 

TOTAL GERAL R$ 9.111,50 

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

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

10 1.200 FRASCO 

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

Leve 3,67 4.404,00 

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

TOTAL GERAL R$ 6.764,00 

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

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

04 300 PCT 

Feijão preto, tipo 1 - classe preto, em sacos plásticos, 
transparentes, isento de sujidades, não violados, 
resistentes, acondicionados em fardos lacrados, pacote de 
01 kg.  Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de 
lote e tabela de informações nutricionais. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega 

Efraim 5,11 1.533,00 

09 250 PCT 

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

D�Mille 3,18 795,00 

20 3.700 PCT 

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

Wilson 1,00 3.700,00 

22 400 PCT 

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

SMA 12,30 4.920,00 

51 75 CX 

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

Lider 32,64 2.448,00 

TOTAL GERAL R$ 13.396,00 

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

R$ 
Valor Total R$ 

11 800 LATA 

Extrato de tomate concentrado, embalagem com 340g.  Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega, sem conservadores. O 
produto devera ter registro no ministério da agricultura 
e/ou ministério da saúde. 

Bonare 3,26 2.608,00 

23 300 UN 

Maionese, com ômega 3, sem gorduras trans e glúten. 
Embalagem com 500g (pote ou sachê), deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Validade mínima de 06 meses a partir da data 
de entrega. 

Soya 5,46 1.638,00 

26 500 UN 

Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 80% a 85%. 
Não deve conter em sua composição gordura do tipo trans. 
Embalada em pote plástico resistente de 500g, com 
proteção interna pós tampa, deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações nutricionais. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

Delícia 4,99 2.495,00 

TOTAL GERAL R$ 6.741,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 12 de Setembro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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DECRETO Nº 684/18, DE 11 DE SETEMBRO 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$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais): 

 10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 10.03 � Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental  

123610019.2.054/3.3.90.47.00 � Obrigações Tributárias e Contributivas ..................................................................... R$   32.000,00 
 Fonte de Recurso 104 
 14.00 � SECRETARIA MUN. OBRAS, TRANSP. DESEN. URBANO 
 14.01 � Manutenção Serv. Secr. Mun. Obras, Transp. Desen. Urbano 
154520003.2.073/3.3.90.30.00 � Material de Consumo................................................... .............................................. R$   15.000,00 
 Fonte de Recurso 000 
  

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma 
do disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação parcial das dotações orçamentárias, a 
saber: 
   
 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$   32.000,00 
 Fonte de Recurso 104 
 14.00 � SECRETARIA MUN. OBRAS, TRANSP. DESEN. URBANO 
 14.01 � Manutenção Serv. Secr. Mun. Obras, Transp. Desen. Urbano 
154520003.2.073/3.3.90.36.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Física .......................................................... R$   15.000,00 
 Fonte de Recurso 000 

  
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 29/06/2017 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2018. 

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

Arapongas, 11 de setembro 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 

M. F. ANDRADE CLINICA MÉDICA LTDA 31.288.705/0001-80 
RUA MAE-DA-LUA, 309, CONJUNTO TROPICAL, 

ARAPONGAS � PR. 
HABILITADO 

Arapongas, 11 de setembro 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°. 108/18 de 12 de março 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 

M. F. ANDRADE CLINICA MÉDICA LTDA 31.288.705/0001-80 
RUA MAE-DA-LUA, 309, CONJUNTO TROPICAL, 

ARAPONGAS � PR. 
HABILITADO 

MATHIOLLI & CUNHA ALVES CLINICA 
MÉDICA LTDA - ME 

28.613.069/0001-00 
RUA FERMINO BARBOSA, 188, APT 103 BLOCO 01, 

AURORA, LONDRINA-PR 
HABILITADO 

      Arapongas, 11 de setembro de 2018.  

Cristiane Franco 
Presidente
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

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

Silme 2,50 375,00 

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

Silme 4,10 307,50 

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

Silme 5,10 382,50 

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

Silme 6,90 517,50 

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

Silme 10,40 780,00 

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

Silme 14,50 1.087,50 

07 50 UND 

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

Wilson 44,00 2.200,00 

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

Allpha 28,20 2.256,00 

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

Magussy 31,50 2.520,00 

10 100 UND 

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

Winner 43,50 4.350,00 

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

Dalponte 39,00 1.170,00 

12 50 UND 

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

Magussy 14,70 735,00 

13 100 PAR 

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

Belfix 22,00 2.200,00 

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

15 100 KT 

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

Belfix 17,00 1.700,00 

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

Big Ball 24,50 1.225,00 

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

Scalibu 8,00 224,00 
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22 10 UND 
Centopéia colorida sanfonada � dimensões: 4m comprimento por 50cm 
diâmetro. 

Dunk 160,00 1.600,00 

23 2 UND 

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

Jebs 13,50 27,00 

24 3 UND 

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

Jebs 16,00 48,00 

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

Jebs 22,00 66,00 

26 3 UND 

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

Jebs 22,00 66,00 

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

Jebs 25,00 75,00 

28 9 UND 

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

Jebs 22,00 198,00 

29 1.700 UND 

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

Crespar 1,20 2.040,00 

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

Crespar 1,80 405,00 

TOTAL GERAL R$ 27.955,00 
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pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 25.048.205/0001-78. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor Unitário 
R$ 

Valor Total R$ 

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

Brink + 246,00 7.380,00 

TOTAL GERAL R$ 7.380,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 12 de Setembro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2018 - IPPASA 
PROCESSO DE DISPENSA Nº 17/2018 � IPPASA 

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Declaro como dispensável a licitação, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93, e conforme parecer jurídico integrante no processo administrativo, 
para contratação de licença de uso bianual do SICAP-WEB, oferecido por meio da Internet, 
no site http://www.sicapweb.infoprev.com.br, a favor de COPPINI & CIA LTDA �ME - 
CNPJ: 08.729.009/0001-40 no valor de R$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais). 

Face ao dispositivo no artigo 26 da Lei Federal nº 8666/93, submeto o ato à autoridade 
superior para ratificação e devida publicidade. 

Arapongas, 10 de setembro de 2018 

Marilda Mieko Futata 
Diretora adm. e financeiro 

HOMOLOGAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Homologo a presente Dispensa de Licitação para contratação de licença de uso bianual do 
SICAP-WEB, oferecido por meio da Internet, no site 
http://www.sicapweb.infoprev.com.br, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93, junto a COPPINI & CIA LTDA �ME, CNPJ: 08.729.009/0001-40, pelo valor 
total de R$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais).

Arapongas, 10 de setembro de 2018 

Maria do Carmo Paiano Nihei 
Diretora Presidente � IPPASA 
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