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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO E CONVOCAÇÃO – PREGÃO 118/

2018

O Pregoeiro designado pela Portaria n.° 206/2018 torna
público, para conhecimento dos interessados, que NÃO
houve interposição de recurso administrativo referente
à desclassificação do classificado em 3° lugar, conforme
e-mail encaminhado (30/01/2019) e publicação no diário
oficial em data de (30/01/2019) e que o prazo recursal
está encerrado. Assim, CONVOCO a 4ª Colocada abaixo,
para apresentação das amostras conforme exigências,
prazos descritos no Edital e Ata de Sessão.
4ª Classificada – JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO
CONFECÇOES EPP, CNPJ N° 11.604.458/0001-76.

Arapongas, 04 de Fevereiro de 2019.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 050/2018.

Ante ao erro de digitação no extrato de dispensa de
licitação, publicado no dia 22/11/2018 no Diário Oficial
do Município de Arapongas e no Tribuna do Norte.

Onde se lê: Sendo o valor mensal de R$ 56.662,09
(cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais
e nove centavos).

Leia-se: Sendo o valor mensal de R$ 56.622,09 (cinquenta
e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e nove centavos).

Data e Assinaturas.

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
004/2019

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº
76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 750, nesta
cidade, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito em
Exercício, Sr. Jair Milani, portador da carteira de
identidade RG nº 1804793-4/SSP-PR e inscrito no CPF/
MF nº 323.380.239-00, residente e domiciliado neste
Município torna público nos termos do art. 24, inciso
VIII da Lei nº 8666/93, a contratação da CODAR –
Companhia de desenvolvimento Urbano de Arapongas,
para prestar serviços de base e tapa buracos em CBUQ,
visando a manutenção da malha viária deste Município,
conforme determinações da Secretaria de Obras,
Transporte e Desenvolvimento Urbano - SEODUR, em
conformidade com as informações constantes na
requisição ao compras nº 60/2019.

Arapongas, 04 de fevereiro de 2019.

JAIR MILANI
Prefeito em Exercício



Licitação � Processo Administrativo nº 001/2019 � Inex. nº 001/2019 

Processo Administrativo nº. 001/2019 � Inexigibilidade nº. 001/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2019 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 402/18 de 01 de outubro de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 001/2019:  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

DEPIERI & GOUVEA LTDA 29.915.937/0001-79 
RUA CRISPIN, 289, JARDIM PORTAL DAS FLORES, 

ARAPONGAS/PR 
HABILITADO 

   
Arapongas, 01 de fevereiro de 2019. 

   
Cristiane Franco 

Presidente 
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Licitação � Processo Administrativo nº 242/18 � Inex. nº 021/18 

Processo Administrativo nº. 242/2018 � Inexigibilidade nº. 021/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 007/2018 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 402/18 de 01 de outubro de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 007/2018:  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

ANNA MARIA GOMES SERVICOS MEDICOS 
EIRELI 

32.385.446/0001-78 
RUA BELO HORIZONTE, 1.177, APT 0407, CENTRO, 

LONDRINA/PR 
HABILITADO 

VICTOR HUGO OKAMOTO HUSCH 32.533.612/0001-36 
RUA FORMIGUEIRO, 327, JARDIM MORUMBI, 

ARAPONGAS/PR 
HABILITADO 

       
Arapongas, 01 de fevereiro de 2019. 

Cristiane Franco 
Presidente 
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Licitação � Processo Administrativo nº 249/18 � Inex. nº 024/18 

Processo Administrativo nº. 249/2018 � Inexigibilidade nº. 024/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 009/2018 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 402/18 de 01 de outubro de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 009/2018:  

I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

ANNA MARIA GOMES SERVICOS MEDICOS 

EIRELI 
32.385.446/0001-78 

RUA BELO HORIZONTE, 1.177, APT 0407, CENTRO, 

LONDRINA/PR 
HABILITADO 

VICTOR HUGO OKAMOTO HUSCH 32.533.612/0001-36 
RUA FORMIGUEIRO, 327, JARDIM MORUMBI, 

ARAPONGAS/PR 
HABILITADO 

       
Arapongas, 01 de fevereiro de 2019. 

   

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 022/2018 � Processo Adm. N º 037/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE BOTAS OPERACIONAIS PARA COMPLEMENTAR OS UNIFORMES DOS 

INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE ARAPONGAS.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 273/2018, assinada em 03 de Maio de 2018 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 20.596.450/0001-04.

Item Quant Unid. Descrição 
Marca 

Valor Unit. 
R$ 

Valor Total R$

01 35 PARES 

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

Guartelá/bota 
tática cano 
curto 

449,00 15.715,00 

02 35 PARES 

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

Enforcer/bota 
cano baixo -
operacional 

249,00 8.715,00 

TOTAL GERAL R$ 24.430,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 03 de Fevereiro de 2018. 

JAIR MILANI 
Prefeito em Exercício 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 036/2018 � Processo Adm. N º 062/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO BALANCEADA PARA CÃES ADULTOS PARA O CANIL 
MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - 

SEASPMA.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

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

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

01 15.000 KG 

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

Bigpet 3,23 48.450,00 

02 5.000 KG 

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

Bigpet 3,23 16.150,00 

TOTAL GERAL R$ 64.600,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 03 de Fevereiro de 2018. 

JAIR MILANI 
Prefeito em Exercício 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 040/2018 � Processo Adm. N º 069/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER O SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 254/2018, assinada em 03 de Agosto de 2018 - CABULON & SANTOS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 11.708.226/0001-68.

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

01 1 UNIDADE 

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

Raggi 215,00 215,00 

03 1 UNIDADE 

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

Atlas 718,00 718,00 

08 1 UNIDADE 

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

Philco 2.148,00 2.148,00 

10 6 UNIDADE 

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

Demóbile 317,00 1.902,00 

11 6 UNIDADE 

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

Vittaflex 448,00 2.688,00 

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

Oxford 18,25 456,25 

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

Ceramica 
Brasilia 

15,90 397,50 

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

America 5,70 114,00 

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

America 5,85 117,00 

16 20 UNIDADE 

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

America 5,25 105,00 
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18 10 JOGO 

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

Vittaflex 55,00 550,00 

19 10 UNIDADE 

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

Vittaflex 112,50 1.125,00 

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

Panasonic 30,80 9.240,00 

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

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

Ars 450,00 450,00 

TOTAL GERAL R$ 20.674,75 

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

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

R$ 

22 5 UNIDADE 

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

Vegel 919,00 4.595,00 

Ata de Registro de preços n. 256/2018, assinada em 03 de Agosto de 2018 - CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 07.654.231/0001-68. 

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

R$ 
17 30 UNIDADE Copos de vidro liso, reto com capacidade de 264ml Nadir  4,65 139,50 

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

Plastcor 69,90 6.990,00 

TOTAL GERAL R$ 7.129,50 

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

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

R$ 

02 1 UNIDADE 

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

Belissa 1.298,00 1.298,00 

04 1 JOGO 

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

Lapas 822,00 822,00 
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garantia mínima: 12 meses referência: conjunto para sala de jantar 
com  mesa e 6 cadeiras. 

33 1 UNIDADE 

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

Luciane 779,50 779,50 

34 1 UNIDADE 

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

Luciane 529,00 529,00 

35 1 UNIDADE 

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

Luciane 192,00 192,00 

36 1 UNIDADE 

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

Luciane 345,00 345,00 

37 1 UNIDADE 

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

Luciane 228,00 228,00 

38 1 UNIDADE 

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

Luciane 401,00 401,00 

39 1 UNIDADE 

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

Luciane 228,00 228,00 

40 1 UNIDADE 

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

Luciane 521,50 521,50 

41 1 UNIDADE 

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

Luciane 198,00 198,00 

42 1 UNIDADE 

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

Luciane 487,00 487,00 

43 1 UNIDADE 

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

Luciane 126,00 126,00 

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

Luciane 644,00 644,00 

TOTAL GERAL R$ 6.799,00 

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

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

R$ 

23 20 UNIDADE Oxímetro de pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal. General 2.400,00 48.000,00 
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Oxímetro de pulso portátil com sensor adulto, infantil e neonatal. 
Oxímetro de pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal, com 
display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de 
infra-vermelho não dispersivo. Especificações técnicas mínimas: 
sensores reutilizáveis: y para pacientes pediátricos e neonatais (sensor 
adequado para peso entre 3 e 15kg e para 15 e 40kg); e sensor de dedo 
para pacientes adultos (para peso maior que 40kg); curvas: 
pletismográfica e tendências; parâmetros: spo2, frequência cardíaca e 
tendência 24 hs com registro dos eventos (memória); spo2 : range: 0 - 
100 %, resolução mínima: 1% e precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 
100 %); frequência cardíaca: range: 30 - 250 bpm, resolução: 1 bpm, 
precisão: 1 %; tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação 
do sensor; alça lateral para transporte; evolução audível de spo2, com 
variação do tom do bip de acordo com variação da saturação; alarmes: 
visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automatico quanto 
manual pelo operador para todos osparâmetros; alimentação: entrada 
110/220, 60 hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 
2 hs; peso máximo com bateria: 3,5 kg (para uma autonomia mínima de 
2 horas); acessórios inclusos (por aparelho): 02 sensores y originais, 
com cabo, para uso pediátrico e neonatal, conforme especificações 
supracitadas, 02 sensores de dedo originais, tipo clip, com cabo, para 
uso em pacientes adultos, conforme especificação supracitada. Manuais: 
01 cópia do manual de operação (por aparelho). Certificado de 
atendimento a norma nbr iec 601. Registro no ministério da saúde

Meditech 

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

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

R$ 

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

06 2 UNIDADE 

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

Pandin 945,00 1.890,00 

07 5 UNIDADE 

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

Pandin 695,00 3.475,00 

TOTAL GERAL R$ 8.205,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 03 de Fevereiro de 2018. 

JAIR MILANI 
Prefeito em Exercício 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 048/2018 � Processo Adm. N º 078/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PINTURA EM GERAL, PARA 

ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 277/2018, assinada em 04 de maio de 2018 - PIRACCINI & OLIVEIRA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 11.047.983/0001-38.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL GERAL R$ 1.087.500,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 04 de Fevereiro de 2018. 

JAIR MILANI 
Prefeito em Exercício 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 085/2018 � Processo Adm. N º 147/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. 
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. 428/2018, assinada em 30 de Julho de 2018 - BRAVONUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.231.202/0001-38, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 428/2018. 

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

24 240 Unidade 

Fórmula infantil de seguimento em pó, a partir de 6 meses, adicionada 
de prebióticos 0,4 a 0,8g/100ml. Contém lc-pufas dha e ara e 
nucleotídeos. Densidade calórica 67 a 68 kcal/100 ml. Possui 12% de 
proteínas lácteas (relação caseína/proteínas do soro 50:50 ou 60:40). 
Embalagem 400g. 

Aptamil 2/Danone 15,00 3.600,00 

25 24 Unidade 

Fórmula infantil de seguimento em pó, a partir de 10 meses, adicionada 
de prebióticos 0,4 a 0,8g/100 ml. Contém lc-pufas dha e ara e 
nucleotídeos. Densidade calórica 67 a 68 kcal/100 ml. Possui 12% de 
proteínas lácteas (relação caseína/proteínas do soro 40:50 ou 60:50). 
Embalagem 800g. 

Aptamil 3/Danone 33,80 811,20 

TOTAL GERAL R$ 4.411,20 

Ata de Registro de preços n. 429/2018, assinada em 30 de Julho de 2018 - L.A. FARIA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
22.203.443/0001-12, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 429/2018. 

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

01 80 
Quilogram
a 

Abacate de primeira qualidade deverá estar com a casca lisa, verde, 
apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, 
isento de sujidades, parasitas e larvas. 

Ceasa 4,55 364,00 

02 100 
Quilogram
a 

Alho bulbo in natura, nacional, de primeira qualidade, compacto e firme, 
sem lesões de origem, livre de resíduos, tamanho e cor uniforme, bem 
desenvolvido, isento de sujidade e parasitas. 

Ceasa 15,75 1.575,00 

03 100 
Quilogram
a 

Batata inglesa lisa - tamanho  médio a grande 
Isenta de partes pútridas; consistência firme; sem indício de germinação; 
sem sujidade e isenta de coloração esverdeada 

Ceasa 2,50 250,00 

04 200 Unidade 

Brócolis tipo ramoso, in natura. Tamanho e coloração uniformes, 
consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo de 7 
(sete) dias antes do vencimento. Folhas firmes sem áreas amareladas, sem 
sujidades. 

Ceasa 4,98 996,00 

05 200 Unidade 

Couve-flor selecionada, fresca. De ótima qualidade, compacta, firme, 
coloração uniforme, aroma, cor, atípicos da espécie, em perfeito estado 
de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a 
conformação e a aparência. Devem estar isentas de sujidades, parasitas, 
rachaduras, cortes e perfurações. 

Ceasa 5,70 1.140,00 

06 200 Unidade 
Couve-manteiga - folhas integras, ausência de folhas murchas e podridão
Transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso. Mínimo 
de 400 gramas. 

Ceasa 2,50 500,00 

07 800 
Quilogram
a 

Laranja pêra, inteiras, frescas, não apresentar  problemas com coloração 
não  características, estar machucada, perfurada, muito madura e nem 
muito verde. 

Ceasa 2,05 1.640,00 

08 360 
Quilogram
a 

Limão taiti não apresentar alteração de coloração não característica, estar 
machucado, perfurado e muito maduro. Ceasa 3,15 1.134,00 

09 80 
Quilogram
a 

Manga Tommy- textura firme, mas amadurecido Ausência de danos 
mecânicos, murcha, podridão, manchas e presença de doenças. Ceasa 3,90 312,00 

10 1.400 
Quilogram
a 

Melancia grupo comum, coloração do fundo da casca verde, coloração da 
polpa vermelha, presença de sementes, listras grossas, categoria i. Peso 
mínimo de 10 kg a unidade. 

Ceasa 1,70 2.380,00 

11 100 
Quilogram
a 

Pepino fujinara deve ser fresco, isento de substâncias terrosas, ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. Não são 
tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: 
desidratação, ferimento, oco, podridão e virose. 

Ceasa 3,03 303,00 

12 150 Unidade 
Repolho - tamanho e coloração verde e uniforme. Produto selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas, sem raízes. 

Ceasa 2,70 405,00 

13 100 
Quilogram
a 

Tomate italiano ou rasteiro - coloração vermelha uniforme, pele lisa, 
firme e brilhante. Ausência de danos mecânicos, murcha, podridão, 
manchas e presença de doenças. Ceasa 3,75 375,00 

14 40 
Quilogram
a 

Vagens inteiras, frescas, cor verde uniforme e sem saliência.  Ausência de 
danos mecânicos, murcha com pontas escuras, podridão, manchas e 
presença de doenças. 

Ceasa 4,75 190,00 
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15 1.200 
Quilogram
a 

Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada. O produto deve ser 
manipulado em condições higiênicas, abatidos sob inspeção sanitária, 
devendo ser resfriado e transportado à temperatura de 6 a 10ºc. 
A carne de frango deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. Embalagem: o produto deverá ser embalado em embalagem 
plástica flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1 kg. Contendo o tipo 
do corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou 
certificação municipal de arapongas). 

Granjeiro sif/poa 
4087 

6,45 7.740,00 

16 120 
Quilogram
a 

Filé de tilápia, limpa, clara, sem pele, escamas, espinha e vísceras. 
Deverá apresentar-se congelado, na temperatura de no máximo -8%c no 
momento do recebimento pelas escolas, sem adição de conservantes ou 
aditivos. O produto final não deve conter materiais estranhos à sua 
composição e deverá estar isento de micro organismos capazes de 
constituir perigo a saúde do consumidor. Deve estar livre de odores e 
sabores estranhos. Os produtos de origem animal devem possuir o 
carimbo do serviço de inspeção federal (sif), serviço de inspeção do 
paraná (sip), serviço de inspeção municipal (sim) e estar em 
conformidade com a legislação sanitária vigente. Deve estar 
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg, 
com carimbo de inspeção e validade mínima de 06 (seis) meses a contar 
da data da entrega 

Copacol sif 516 28,30 3.396,00 

17 200 Litros 

Iogurte de fruta, sabor morango. Embalagem deve ser de1 l e envasado 
com material atóxico primário adequado para as condições previstas de 
armazenamento e que garanta a hermeticidade da embalagem e proteção 
apropriada contra contaminação. Com identificação do produto, marca do 
fabricante, informações nutricionais, prazo de validade e capacidade, 
número do registro no ministério da agricultura/ sif/ dipoa e carimbo de 
inspeção do sif, sisp ou sim. O produto deve ser entregue em transporte 
refrigerado. 

Unibaby 4,65 930,00 

18 1.056 Unidade 

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 (lacre). No seu rótulo 
deve conter prazo de validade/lote e informação nutricional. Validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

Coamo família 4,95 5.227,20 

19 200 
Quilogram
a 

Mussarela fatiada, resfriada. Embalagem: plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente contendo 500g. Peso unitário (fatia): 15 a 20g. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação e prazo de validade. 

Kinobresa 22,40 4.480,00 

20 200 
Quilogram
a 

Presunto cozido sem capa de gordura fatiado - resfriado, contendo pernil 
suíno magro, sal, glicose, estabilizantes, antioxidantes e conservadores. 
Peso unitário (uma fatia) = 15 a 20 g. Embalagem: o produto deverá ser 
embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, 
transparente contendo 500g. . Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação e prazo de validade. 

Peperi 19,20 3.840,00 

21 480 Unidade 

Requeijão cremoso tradicional - sem adição de amido, elaborado com 
leite, creme de leite e ingredientes naturais. Aspecto liso, sem formação 
de crosta na superfície, sem grumos e dessoramento. Consistência 
pastosa. Cor: branca, homogênea. Odor/sabor característico. Embalado 
em copo plástico hermeticamente fechado com peso líquido de 200 
gramas, rótulo contendo valor nutricional, fabricante, validade e lote. 
Validade mínima de 40 dias a contar da entrega. 

Unibaby 4,70 2.256,00 

22 300 Unidade 

Biscoito de polvilho salgado 1ª qualidade: pacote de 200g. Produto a base 
de polvilho, gordura vegetal, ovos, sal refinado, leite em pó e farinha 
integral de soja. Formato tipo argola pequena. Não conter glúten. Serão 
rejeitados biscoitos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a 
nta 48 (normas técnicas para biscoito e bolachas - decreto 12.486 de 
20/10/78) o produto deve estar acondicionado em embalagem primaria 
plástica, atóxica, resistente, lacrada e embalagem secundaria de caixas de 
papelão reforçado. 

Cassini 6,20 1.860,00 

23 360 Unidade 

Fórmula infantil de partida em pó, de 0 a 6 meses, adicionada de 
prebióticos 0,4 a 0,8g/100ml. Contém lc-pufas dha e ara e nucleotídeos. 
Relação caseína: soro 40:60 ou 30:70. Densidade calórica 66 a 77 
kcal/100ml. 100% lactose. Lata 400 g. 

Aptamil 1 14,30 5.148,00 

26 48 Unidade 

Vinagre de álcool claro - fermentado acético de álcool, frasco de 750 ml. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

Vitalia 2,35 112,80 
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27 20 Pacote 

Creme de confeiteiro, mistura para preparo de creme de confeiteiro para 
cobertura e recheio, aromatizado artificialmente, contendo açúcar, amido 
modificado de mandioca sal, aromatizante e corante sintético idêntico ao 
natural beta-caroteno. Embalagem de 1 kg, contendo informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. 

Itaiquaraa 11,80 236,00 

29 750 
Quilogram
a 

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

Frios londrina sif 
3698 

16,80 12.600,00 

30 620 
Quilogram
a 

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

Frios londrina sif 
3698 

16,90 10.478,00 

31 450 
Quilogram
a 

Carne bovina, coxão mole, em bife de 80g - resfriada,  abatida sob 
inspeção sanitária, sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, 
isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. 
A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo 
conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o tipo do corte 
da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação 
municipal de arapongas). 

Frios londrina sif 
3698 

21,80 9.810,00 

32 100 
Quilogram
a 

Carne de frango - peito - resfriado, o produto deve ser manipulado em 
condições higiênicas, sob inspeção sanitária, devendo ser resfriado e 
transportado à temperatura de 6 a 10ºc. A carne de frango deve 
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante 
que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Embalagem: o produto 
deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, 
em pacotes de 1 kg, contendo o tipo de corte da carne, peso, validade e 
número de registro (sif ou sip ou certificação municipal de arapongas). 

Granjeiro sif/poa 
4087 

7,30 730,00 

33 100 
Quilogram
a 

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

Frios londrina sif 
3698 

11,00 1.100,00 

34 100 
Quilogram
a 

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. 
Fonte de vitamina a, ferro e zinco. Peso líquido unitário = 50g, sendo 
tolerada uma variação de até 5% para mais ou para menos. Deve 
apresentar porcentagem de água ou gelo não superior a 10% em peso. 
Embalagem: à vácuo, em saco de polietileno atóxico de baixa densidade, 
resistente, transparente contendo 1 kg.  A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura 
sif/sip e carimbo de inspeção do sif. Deverá apresentar validade mínima 
de 20 dias a partir da data de entrega. 

Copavel 6,20 620,00 

TOTAL GERAL R$ 82.128,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 30 de Janeiro de 2018. 

JAIR MILANI  
Prefeito em exercício  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 089/2018 � Processo Adm. N º 152/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS, EM ATENDIMENTO A 
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 443/2018, assinada em 31 de Julho de 2018 - W P DO BRASIL LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 04.483.808/0001-28.

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

01 100 Unidade 
Cartucho de toner original hp 26a cf226a (para impressora hp laser 
Jet m426) rendimento de 3100 paginas de impressão 

WP 780,00 78.000,00 

02 300 Unidade 
Recarga de toner modelo 26a cf226a hd. Contendo 180gr preto, 
recarga em toner original (para impressora hp laser Jet m426) 

WP DO BRASIL 194,00 58.200,00 

03 20 Unidade 
Cartucho de toner laser Jet preto hp 508a original (cf360a) 
rendimento (preto e branco) 6.000 páginas (para impressora hp 
color laser Jet m553) 

WP 1.090,00 21.800,00 

04 20 Unidade 
Cartucho de toner laser Jet ciano hp 508a original (cf361a) 
rendimento médio de 5000 paginas (para impressora hp color laser 
Jet m553) 

WP 1.390,00 27.800,00 

05 20 Unidade 
Cartucho de toner laser Jet magenta hp 508a original (cf363a) 
rendimento médio de 5.000 impressões (para impressora hp color 
laser Jet m553) 

WP 1.390,00 27.800,00 

06 20 Unidade 
Cartucho de toner laser Jet amarelo hp 508a original (cf362a) 
rendimento aproximado de 5.000 impressões (para impressora hp 
color laser Jet m553) 

WP 1.390,00 27.800,00 

07 60 Unidade 
Recarga de toner modelo 508a cf360a hd contendo 130gr preto, 
recarga em toner original (para impressora hp color laser Jet
m553) 

WP DO BRASIL 318,00 19.080,00 

08 60 Unidade 
Recarga de toner modelo 508a cf361a hd contendo 120gr ciano, 
recarga em toner original (para impressora hp color laser Jet
m553) 

WP DO BRASIL 316,00 18.960,00 

09 60 Unidade 
Recarga de toner modelo 508a cf362a hd contendo 120gr amarelo, 
recarga em toner original (para impressora hp color laser Jet
m553) 

WP DO BRASIL 316,00 18.960,00 

10 60 Unidade 
Recarga de toner modelo 508a cf363a hd contendo 120gr magenta, 
recarga em toner original (para impressora hp color laser Jet
m553) 

WP DO BRASIL 316,00 18.960,00 

11 200 Unidade 
Cartucho de toner preto hp 17a laser Jet original (cf217a) 
rendimento médio de 1600 paginas (para impressora hp laser Jet
m102w) 

WP 360,00 72.000,00 

12 600 Unidade 
Recarga de toner modelo 17a cf217a hd 
Contendo 70gr preto, recarga em toner original (para impressora 
hp laser Jet m102w) 

WP DO BRASIL 125,00 75.000,00 

13 6 Unidade 
Cartucho de toner laser Jet preto hp 204a original (cf510a) 
rendimento (preto e branco) 1100 paginas (para impressora hp 
color laser Jet pro m180nw) 

WP 469,00 2.814,00 

14 6 Unidade 
Cartucho de toner laser Jet ciano hp 204a original (cf511a) 
rendimento (cores) 900 paginas (para impressora hp color laser Jet
pro m180nw) 

WP 494,00 2.964,00 

15 6 Unidade 
Cartucho de toner laser Jet amarelo hp 204a original (cf512a) 
rendimento (cores) 900 paginas (para impressora hp color laser Jet
pro m180nw) 

WP 493,00 2.958,00 

16 6 Unidade 
Cartucho de toner laser Jet magenta hp 204a original (cf513a) 
rendimento (cores) 900 paginas (para impressora hp color laser Jet
pro m180nw) 

WP 493,00 2.958,00 

17 18 Unidade 
Recarga de toner modelo 204a cf510a hd contendo 50gr preto, 
recarga em toner original (para impressora hp color laser Jet pro 
m180nw) 

WP DO BRASIL 198,00 3.564,00 

18 18 Unidade 
Recarga de toner modelo 204a cf511a hd contendo 40gr ciano,  
recarga em toner original  (para impressora hp color laser Jet pro 
m180nw) 

WP DO BRASIL 198,00 3.564,00 

19 18 Unidade 
Recarga de toner modelo 204a cf512a hd contendo 40gr amarelo, 
recarga em toner original (para impressora hp color laser Jet pro 
m180nw) 

WP DO BRASIL 198,00 3.564,00 

20 18 Unidade 
Recarga de toner modelo 204a cf513a hd contendo 40gr magenta,
recarga em toner original  (para  impressora hp color laser Jet pro 
m180nw) 

WP DO BRASIL 198,00 3.564,00 

TOTAL GERAL R$ 490.310,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 31 de Janeiro de 2018. 

JAIR MILANI  
Prefeito em exercício  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 091/2018 � Processo Adm. N º 157/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SALGADOS, ÁGUA, SUCOS E REFRIGERANTES, 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. 433/2018, assinada em 30 de Julho de 2018 - FELIZARDO BASANA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 82.237.298/0001-12.

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

01 400 CENTO 

Salgados distribuídos em centos, com peso mínimo de 2,5 quilos por cento. Salgados tipo: 
kibe frito; risolis de carne; coxinha de frango; pastel de carne, frango e queijo, frito ou 
assado; bolinha de queijo; cigarretes de presunto ou mortadela; esfiha fechada assada de 
carne ou frango; empadinha de frango, palmito, carne ou queijo; mini pizza de queijo e 
presunto, entre outros a escolher. � Oficina do Pão. 

51,00 20.400,00 

Ata de Registro de preços n. 434/2018, assinada em 30 de Julho de 2018 - L.A. FARIA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
22.203.443/0001-12.

Item Quant. Unid. Descrição 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

02 100 CAIXA Água mineral natural, sem gás, copo plástico 200ml, caixa com 48 unidades. � santa inês. 20,40 2.040,00 

03 3.000 UNIDADE
Refrigerante Pet 2 litros, vários sabores (laranja, limão, guaraná, etc). Deverá apresentar 
validade mínima de 02 meses a partir da data de entrega. � Schincariol 

4,85 14.550,00 

04 2.000 UNIDADE

Suco de nectar da fruta - vários sabores: laranja, pêssego, uva, caju, abacaxi. Composto 
líquido com vitamina estabilizante, antioxidante e conservante, vitaminas, açúcar, 
qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, 
acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, validade mínima 5 meses a contar da 
data de entrega. � serigy  

5,30 10.600,00 

TOTAL GERAL R$ 27.190,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 30 de Janeiro de 2018. 

JAIR MILANI  
Prefeito em exercício  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 109/2018 � Processo Adm. N º 196/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER OS VEÍCULOS 
PERTENCENTES À FROTA DE TODAS AS SECRETARIAS, INCLUSO SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DO ÓLEO, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 558/2018, assinada em 31 de Outubro de 2018 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 08.851.789/0001-04. 

LOTE 01 � ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS (COTA PRINCIPAL � AMPLA CONCORRÊNCIA) 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

unitário 
R$ 

Valor total R$ 

01 90 Litros Óleo 15w40 api ci4 - frasco com 01 litro. Lubri Motors 15,37 1.383,30 
02 270 Balde Óleo 15w40/ motor api cf - balde com 20l. Lubri Motors 229,31 61.913,70 

03 15 Balde Óleo hidráulico tcr 10w to4  - balde com 20 litros. Lubri Motors 340,26 5.103,90 

04 8 Balde Óleo tcr 50 to4 - balde com 20l. Petronas 311,16 2.489,28 
05 18 Balde Óleo tcr 30 to4 - balde com 20l. Petronas 326,33 5.873,94 
06 54 Balde Óleo transmissão mtf 10w30 - balde com 20l. Lubri Motors 186,23 10.056,42 
07 90 Frasco Fluido de freio dot3 - frasco com 500ml. Radnaq 13,58 1.222,20 
08 113 Frasco Fluido de freio dot4 - frasco com 500ml Radnaq 19,13 2.161,69 

09 180 Frasco Óleo 02 tempos - frasco com 01 litros Lubri Motors 16,22 2.919,60 

10 150 Litros Aditivo para radiador monoetileno 6 rg  - frasco com 01 litro. Radnaq 22,17 3.325,50 

11 75 Litros Aditivo para radiador etilenogricol  - frasco com 01 litro. Radnaq 27,68 2.076,00 

12 1.500 Litros Óleo sintético 5w30 gasolina - etanol  - frasco com 01 litro. Lubri Motors 30,01 45.015,00 

13 1.500 Litros 
Óleo mineral 20w50 para motor a gasolina - etanol- frasco 
com 01 litro. 

Lubri Motors 14,93 22.395,00 

14 300 Litros Óleo sintético sae75w90 api gl4 - frasco com 01 litro. Petronas 50,20 15.060,00 

15 27 Balde Óleo 80w90 api gl5 - balde com 20l. Petronas 270,96 7.315,92 
16 45 Balde Óleo 85w140 api gl5 - balde com 20l. Lubri Motors 236,08 10.623,60 
17 225 Litros Óleo eaton para cambio media alta - frasco com 01 litro. EATON 25,43 5.721,75 

18 18 Balde Óleo 10w - sistema hidráulico - transmissão - balde com 20l Lubri Motors 251,39 4.525,02 

19 27 Balde Óleo 140 gl5 diferencial - balde com 20l. Lubri Motors 185,68 5.013,36 
20 90 Balde Óleo 15w40 cg.4 - balde com 20l Lubri Motors 204,91 18.441,90 

21 36 Balde Óleo 20w30 - motor gl4 transmissão - balde com 20l Petronas 256,13 9.220,68 

22 150 Balde Óleo 68 sistema hidráulico vg - balde com 20l. Lubri Motors 169,48 25.422,00 

23 15 Balde Óleo 80w gl 4 câmbio/diferencial api - balde com 20l. Lubri Motors 249,35 3.740,25 

24 75 Balde Óleo 90 câmbio diferencial api gl5 - balde com 20l Lubri Motors 209,51 15.713,25 

25 75 Balde Óleo vermelho atf hidráulico/direção tipo a - balde com 20l. Lubri Motors 252,43 18.932,25
26 38 Balde Óleo sae40 (estacionário) cf - balde com 20l Lubri Motors 189,53 7.202,14 
27 38 Balde Óleo tac 3 hidráulico api cf - balde com 20l Lubri Motors 265,03 10.071,14 
28 75 Balde Óleo 20w40 - balde com 20l Lubri Motors 192,09 14.406,75 
29 38 Balde Óleo hidráulico isso vg 46 - balde com 20l Lubri Motors 229,08 8.705,04 
30 150 Balde Óleo 10w40 sintético ci.4 acea 07 - balde com 20l Petronas 403,89 60.583,50 
31 225 Balde Óleo cambio 75w80 semi sintético - balde com 20l Petronas 533,13 119.954,25 
32 45 Balde Óleo transmissão moto trator - balde com 20l Lubri Motors 252,52 11.363,40 
33 38 Galão Óleo motor 5w30 sintético wr - galão com 30l Petronas 247,05 9.387,90 
34 75 Balde Graxa 1° linha mp2 - balde com 20l Petronas 305,05 22.878,75 
35 150 Litros Óleo motocicleta 20w50 sl - frasco com 01l. Lubri Motors 18,98 2.847,00 
36 38 Litros Óleo moto 10w30 semi sintético - frasco com 01l. Lubri Motors 16,45 625,10 

37 150 Balde 
Agente redutor líquido automotivo - arla 32 - embalagem de 
20 litros. 

ECOPLUS 50,16 7.524,00 

38 225 Frasco Óleo motoserra sthil - arbo mix - frasco com 500ml. Petronas 23,59 5.307,75 

39 12 Unidade Filtro de ar para besta VOX 60,22 722,64 
40 8 Unidade Filtro de ar para fiat ducato VOX 64,22 513,76 
41 45 Unidade Filtro de ar para palio/strada VOX 26,53 1.193,85 
42 75 Unidade Filtro de ar para gol linha v.w VOX 34,57 2.592,75 
43 75 Unidade Filtro de ar para kombi VOX 50,43 3.782,25 
44 135 Unidade Filtro de ar para motor m.b. 131 s-1113 VOX 61,17 8.257,95 
45 38 Unidade Filtro de ar para motor m.b 1620 11618 VOX 139,97 5.318,86 
46 8 Unidade Filtro de ar para motor mwm/cumins VOX 118,50 948,00 
47 4 Unidade Filtro de ar para motor perkins - masses ferg VOX 116,17 464,68 
48 8 Unidade Filtro de ar para motor renaut VOX 106,80 854,40 
49 30 Unidade Filtro de ar para saveiro vw VOX 31,06 931,80 
50 23 Unidade Filtro de ar para uno 2005 VOX 28,20 648,60 

51 113 Unidade Filtro de combustível para motor cumins/mwm psc-7212 VOX 21,17 2.392,21 

52 38 Unidade Filtro de combustível para motor mb 1516 fc-164 VOX 24,41 927,58 
53 38 Unidade Filtro de combustível para motor mb 1115 fc-161 VOX 13,96 530,48 
54 38 Unidade Filtro de combustível para motor mb 1513 fc-165 VOX 17,67 671,46 
55 15 Unidade Filtro de diesel para besta kia psc 998 VOX 47,28 709,20 
56 15 Unidade Filtro de diesel para fiat ducato 2005 pec-3023 VOX 124,08 1.861,20 
57 15 Unidade Filtro de diesel para renault 2004 pc 947 VOX 43,19 647,85 

58 45 Unidade Filtro de lubrificante para motor mwm 14150 psl-339 VOX 42,51 1.912,95 

59 45 Unidade 
Filtro de lubrificantes para caminhão vw 13180 motor mwm 
- psl-962 

VOX 28,95 1.302,75 
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60 8 Unidade Filtro lubrificante para besta kia psl 320 VOX 45,63 365,04 

61 15 Unidade Filtro de lubrificante para fiat ducato 2005 - psl 156 VOX 74,95 1.124,25 

62 8 Unidade Filtro de lubrificante para fiat strada 2001 - psl 45 VOX 26,34 210,72 

63 45 Unidade Filtro de lubrificante para palio/uno psl 55 VOX 27,03 1.216,35 

64 15 Unidade Filtro de lubrificante para motor massey ferg. Psl-675 VOX 78,42 1.176,30 

65 60 Unidade Filtro de lubrificante para motor m.b pl 519 VOX 31,99 1.919,40 
66 30 Unidade Filtro de lubrificantes m.b. 162011618 psl 301 VOX 40,38 1.211,40 
67 45 Unidade Filtro lubrificante para m.b. 315 pl-361 VOX 36,08 1.623,60 
68 45 Unidade Filtro para lubrificante vw gol/saveiro psl 562 VOX 27,29 1.228,05 
69 30 Unidade Filtro tork m.b. dsf-0202 VOX 112,19 3.365,70 
70 8 Unidade Filtro tork mwm dsf 0203 VOX 141,55 1.132,40 
71 38 Unidade Filtro de hidráulico ph-346 VOX 22,57 857,66 
72 30 Unidade Filtro lubrificante cuminns psl 280 VOX 61,45 1.843,50 
73 30 Unidade Filtro lubrificante 26220 cuminns psl 909 VOX 145,70 4.371,00 
74 30 Unidade Filtro de ar 26220/113.180 VOX 124,48 3.734,40 
75 15 Unidade Filtro de combustível v.w psd-460/1 VOX 50,94 764,10 

76 8 Unidade Filtro de transmissão para pá carregadeira psh-607 VOX 176,15 1.409,20 

77 8 Unidade Filtro do hidráulico para pá carregadeira psh-025 VOX 168,53 1.348,24 

78 15 Unidade Filtro de lubrificante para pá/moto psl-417 VOX 37,03 555,45 

79 15 Unidade Filtro lubrificantes para motoniveladora ph-1960 VOX 106,02 1.590,30 

80 8 Unidade Filtro do hidráulico para compressor ph-520 VOX 57,46 459,68 

81 8 Unidade Filtro de lubrificante para rolo compressor psl-123 VOX 34,00 272,00 

82 15 Unidade Filtro de lubrificante agrali volare 6020.101.179.00.2 VOX 134,38 2.015,70 

83 8 Unidade Filtro de combustível ivecodaily h.215wk VOX 131,59 1.052,72 
84 8 Unidade Filtro de lubrificante 20r0127177 v.w 24250 VOX 102,08 816,64 
85 8 Unidade Filtro de ar c-17232 VOX 86,79 694,32 
86 8 Unidade Filtro iveco sep.água 5821403243 VOX 181,01 1.448,08 
87 8 Unidade Filtro iveco fs-1015 VOX 114,17 913,36 
88 8 Unidade Filtro lubrificante 01 - arla 32 VOX 185,92 1.487,36 
89 15 Unidade Filtro lubrificante s10 - psl 340 VOX 61,99 929,85 
90 15 Unidade Filtro combustível s-10 psc-498/2 VOX 125,84 1.887,60 
91 15 Unidade Filtro ar s10 VOX 68,86 1.032,90 
92 30 Unidade Filtro lubrificante v.w h210w01 VOX 107,75 3.232,50 
93 30 Unidade Filtro sep. Água vwr120lj.10m VOX 128,30 3.849,00 
94 30 Unidade Filtro combustível e4222kp-d98 VOX 104,35 3.130,50 
95 15 Unidade Filtro moto pl-153 VOX 23,06 345,90 
96 8 Unidade Filtro de ar m.b. 1618 VOX 105,86 846,88 
97 15 Unidade Filtro combustível m.b. 1620 psd-970/1 VOX 50,53 757,95 
98 23 Unidade Filtro ar euro-s ap-7998 VOX 76,93 1.769,39 
99 38 Unidade Filtro de lubrificante euro-s VOX 76,25 2.897,50 
100 38 Unidade Filtro combustível euro-s psc-706 VOX 165,66 6.295,08 
101 38 Unidade Filtro combustível linha v.w gi-08/1 VOX 24,01 912,38 
102 38 Unidade Filtro combustível fiat gi-04/7 VOX 23,43 890,34 
103 38 Unidade Filtro combustível v.w gi-50/7 VOX 24,23 920,74 
104 38 Unidade Filtro combustível vw gi12/7 VOX 36,48 1.386,24 
TOTAL DO LOTE 01 R$ 694.999,12 
LOTE 02 � ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS (COTA RESERVADA DO LOTE 01 � EXCLUSIVO ME/EPP) 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

unitário 
R$ 

Valor total 
R$ 

01 30 Litros Óleo 15w40 api ci4 - frasco com 01 litro. Lubri Motors 15,37 461,10 
02 90 Balde Óleo 15w40/ motor api cf - balde com 20l. Lubri Motors 229,31 20.637,90 
03 5 Balde Óleo hidráulico tcr 10w to4  - balde com 20 litros. Lubri Motors 340,26 1.701,30 
04 2 Balde Óleo tcr 50 to4 - balde com 20l. Petronas 311,16 622,32 
05 6 Balde Óleo tcr 30 to4 - balde com 20l. Petronas 326,33 1.957,98 
06 18 Balde Óleo transmissão mtf 10w30 - balde com 20l. Lubri Motors 186,23 3.352,14 
07 30 Frasco Fluido de freio dot3 - frasco com 500ml. Radnaq 13,58 407,40 
08 37 Frasco Fluido de freio dot4 - frasco com 500ml Radnaq 19,13 707,81 
09 60 Frasco Óleo 02 tempos - frasco com 01 litros Lubri Motors 16,22 973,20 
10 50 Litros Aditivo para radiador monoetileno 6 rg  - frasco com 01 litro. Radnaq 22,17 1.108,50 
11 25 Litros Aditivo para radiador etilenogricol - frasco com 01 litro. Radnaq 27,68 692,00 
12 500 Litros Óleo sintético 5w30 gasolina - etanol - frasco com 01 litro. Lubri Motors 30,01 15.005,00 

13 500 Litros 
Óleo mineral 20w50 para motor a gasolina - etanol- frasco 
com 01 litro. 

Lubri Motors 14,93 7.465,00 

14 100 Litros Óleo sintético sae75w90 api gl4 - frasco com 01 litro. Petronas 50,20 5.020,00 
15 9 Balde Óleo 80w90 api gl5 - balde com 20l. Petronas 270,96 2.438,64 
16 15 Balde Óleo 85w140 api gl5 - balde com 20l. Lubri Motors 236,08 3.541,20 
17 75 Litros Óleo eaton para cambio media alta - frasco com 01 litro. EATON 25,43 1.907,25 
18 6 Balde Óleo 10w - sistema hidráulico - transmissão - balde com 20l Lubri Motors 251,39 1.508,34 
19 9 Balde Óleo 140 gl5 diferencial - balde com 20l. Lubri Motors 185,68 1.671,12 
20 30 Balde Óleo 15w40 cg.4 - balde com 20l Lubri Motors 204,91 6.147,30 
21 12 Balde Óleo 20w30 - motor gl4 transmissão - balde com 20l Petronas 256,13 3.073,56 
22 50 Balde Óleo 68 sistema hidráulico vg - balde com 20l. Lubri Motors 169,48 8.474,00 
23 5 Balde Óleo 80w gl 4 câmbio/diferencial api - balde com 20l. Lubri Motors 249,35 1.246,75 
24 25 Balde Óleo 90 câmbio diferencial api gl5 - balde com 20l Lubri Motors 209,51 5.237,75 
25 25 Balde Óleo vermelho atf hidráulico/direção tipo a - balde com 20l. Lubri Motors 252,43 6.310,75 
26 12 Balde Óleo sae40 (estacionário) cf - balde com 20l Lubri Motors 189,53 2.274,36 
27 12 Balde Óleo tac 3 hidráulico api cf - balde com 20l Lubri Motors 265,03 3.180,36 
28 25 Balde Óleo 20w40 - balde com 20l Lubri Motors 192,09 4.802,25 
29 12 Balde Óleo hidráulico isso vg 46 - balde com 20l Lubri Motors 229,08 2.748,96 
30 50 Balde Óleo 10w40 sintético ci.4 acea 07 - balde com 20l Petronas 403,89 20.194,50 
31 75 Balde Óleo cambio 75w80 semi sintético - balde com 20l Petronas 533,13 39.984,75 
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32 15 Balde Óleo transmissão moto trator - balde com 20l Lubri Motors 252,52 3.787,80 
33 12 Galão Óleo motor 5w30 sintético wr - galão com 30l Petronas 247,05 2.964,60 
34 25 Balde Graxa 1° linha mp2 - balde com 20l Petronas 305,05 7.626,25 
35 50 Litros Óleo motocicleta 20w50 sl - frasco com 01l. Lubri Motors 18,98 949,00 
36 12 Litros Óleo moto 10w30 semi sintético - frasco com 01l. Lubri Motors 16,45 197,40 

37 50 Balde 
Agente redutor líquido automotivo - arla 32 - embalagem de 
20 litros.. 

ECOPLUS 50,16 2.508,00 

38 75 Frasco Óleo motoserra sthil - arbo mix - frasco com 500ml. Petronas 23,59 1.769,25 
39 3 Unidade Filtro de ar para besta VOX 60,22 180,66 
40 2 Unidade Filtro de ar para fiat ducato VOX 64,22 128,44 
41 15 Unidade Filtro de ar para palio/strada VOX 26,53 397,95 
42 25 Unidade Filtro de ar para gol linha v.w VOX 34,57 864,25 
43 25 Unidade Filtro de ar para kombi VOX 50,43 1.260,75 
44 45 Unidade Filtro de ar para motor m.b. 131 s-1113 VOX 61,17 2.752,65 
45 12 Unidade Filtro de ar para motor m.b 1620 11618 VOX 139,97 1.679,64 
46 2 Unidade Filtro de ar para motor mwm/cumins VOX 118,50 237,00 
47 1 Unidade Filtro de ar para motor perkins - masses ferg VOX 116,17 116,17 
48 2 Unidade Filtro de ar para motor renaut VOX 106,80 213,60 
49 10 Unidade Filtro de ar para saveiro vw VOX 31,06 310,60 
50 7 Unidade Filtro de ar para uno 2005 VOX 28,20 197,40 
51 37 Unidade Filtro de combustível para motor cumins/mwm psc-7212 VOX 21,17 783,29 
52 12 Unidade Filtro de combustível para motor mb 1516 fc-164 VOX 24,41 292,92 
53 12 Unidade Filtro de combustível para motor mb 1115 fc-161 VOX 13,96 167,52 
54 12 Unidade Filtro de combustível para motor mb 1513 fc-165 VOX 17,67 212,04 
55 5 Unidade Filtro de diesel para besta kia psc 998 VOX 47,28 236,40 
56 5 Unidade Filtro de diesel para fiat ducato 2005 pec-3023 VOX 124,08 620,40 
57 5 Unidade Filtro de diesel para renault 2004 pc 947 VOX 43,19 215,95 
58 15 Unidade Filtro de lubrificante para motor mwm 14150 psl-339 VOX 42,51 637,65 

59 15 Unidade 
Filtro de lubrificantes para caminhão vw 13180 motor mwm 
- psl-962 

VOX 28,95 434,25 

60 2 Unidade Filtro lubrificante para besta kia psl 320 VOX 45,63 91,26 
61 5 Unidade Filtro de lubrificante para fiat ducato 2005 - psl 156 VOX 74,95 374,75 
62 2 Unidade Filtro de lubrificante para fiat strada 2001 - psl 45 VOX 26,34 52,68 
63 15 Unidade Filtro de lubrificante para palio/uno psl 55 VOX 27,03 405,45 
64 5 Unidade Filtro de lubrificante para motor massey ferg. Psl-675 VOX 78,42 392,10 
65 20 Unidade Filtro de lubrificante para motor m.b pl 519 VOX 31,99 639,80 
66 10 Unidade Filtro de lubrificantes m.b. 162011618 psl 301 VOX 40,38 403,80 
67 15 Unidade Filtro lubrificante para m.b. 315 pl-361 VOX 36,08 541,20 
68 15 Unidade Filtro para lubrificante vw gol/saveiro psl 562 VOX 27,29 409,35 
69 10 Unidade Filtro tork m.b. dsf-0202 VOX 112,19 1.121,90 
70 2 Unidade Filtro tork mwm dsf 0203 VOX 141,55 283,10 
71 12 Unidade Filtro de hidráulico ph-346 VOX 22,57 270,84 
72 10 Unidade Filtro lubrificante cominns psl 280 VOX 61,45 614,50 
73 10 Unidade Filtro lubrificante 26220 cuminns psl 909 VOX 145,70 1.457,00 
74 10 Unidade Filtro de ar 26220/113.180 VOX 124,48 1.244,80 
75 5 Unidade Filtro de combustível v.w psd-460/1 VOX 50,94 254,70 
76 2 Unidade Filtro de transmissão para pá carregadeira psh-607 VOX 176,15 352,30 
77 2 Unidade Filtro do hidráulico para pá carregadeira psh-025 VOX 168,53 337,06 
78 5 Unidade Filtro de lubrificante para pá/moto psl-417 VOX 37,03 185,15 
79 5 Unidade Filtro lubrificantes para motoniveladora ph-1960 VOX 106,02 530,10 
80 2 Unidade Filtro do hidráulico para compressor ph-520 VOX 57,46 114,92 
81 2 Unidade Filtro de lubrificante para rolo compressor psl-123 VOX 34,00 68,00 
82 5 Unidade Filtro de lubrificante agrali volare 6020.101.179.00.2 VOX 134,38 671,90 
83 2 Unidade Filtro de combustível ivecodaily h.215wk VOX 131,59 263,18 
84 2 Unidade Filtro de lubrificante 20r0127177 v.w 24250 VOX 102,08 204,16 
85 2 Unidade Filtro de ar c-17232 VOX 86,79 173,58 
86 2 Unidade Filtro iveco sep.água 5821403243 VOX 181,01 362,02 
87 2 Unidade Filtro iveco fs-1015 VOX 114,17 228,34 
88 2 Unidade Filtro lubrificante 01 - arla 32 VOX 185,92 371,84 
89 5 Unidade Filtro lubrificante s10 - psl 340 VOX 61,99 309,95 
90 5 Unidade Filtro combustível s-10 psc-498/2 VOX 125,84 629,20 
91 5 Unidade Filtro ar s10 VOX 68,86 344,30 
92 10 Unidade Filtro lubrificante v.w h210w01 VOX 107,75 1.077,50 
93 10 Unidade Filtro sep. Água vwr120lj.10m VOX 128,30 1.283,00 
94 10 Unidade Filtro combustível e4222kp-d98 VOX 104,35 1.043,50 
95 5 Unidade Filtro moto pl-153 VOX 23,06 115,30 
96 2 Unidade Filtro de ar m.b. 1618 VOX 105,86 211,72 
97 5 Unidade Filtro combustível m.b. 1620 psd-970/1 VOX 50,53 252,65 
98 7 Unidade Filtro ar euro-s ap-7998 VOX 76,93 538,51 
99 12 Unidade Filtro de lubrificante euro-s VOX 76,25 915,00 
100 12 Unidade Filtro combustível euro-s psc-706 VOX 165,66 1.987,92 
101 12 Unidade Filtro combustível linha v.w gi-08/1 VOX 24,01 288,12 
102 12 Unidade Filtro combustível fiat gi-04/7 VOX 23,43 281,16 
103 12 Unidade Filtro combustível v.w gi-50/7 VOX 24,23 290,76 
104 12 Unidade Filtro combustível vw gi12/7 VOX 36,48 437,76 
TOTAL DO LOTE 02 R$ 229.021,45 
TOTAL GERAL R$ 924.020,57 

Valor Total: R$ 924.020,57 (novecentos e vinte e quatro mil e vinte reais e cinquenta e sete centavos). 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 31 de Janeiro de 2018. 

JAIR MILANI  
Prefeito em exercício  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 121/2017 � Processo Adm. N º 237/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR O CARDÁPIO DA MERENDA 
ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O ANO DE 2018, EM ATENDIMENTO A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 212/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 - A G ROSSATO � DISTRIBUIDORA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 22.499.940/0001-00.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

01 7.125 UNIDADE 

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

Chocoteen  5,15 36.693,75 

03 800 PACOTE 

Amendoim cru descascado, selecionado, miúdo, tipo1, 
embalagem de 500g. Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações nutricionais. 

D�Mille 2,92 2.336,00 

04 1.000 UNIDADE 

Amido de milho - amido de milho em pó, fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, de 
parasitas, sujidades e larvas. Embalagem plástica de 
polietileno leitoso, resistente, hermeticamente fechado, 
contendo no máximo 1 kg de produto e validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

D�Mille 1,81 1.810,00 

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

Apti 3,09 4.635,00 

14 2.400 UNIDADE 

Coco ralado - amêndoa de coco desidratado com 60% de teor 
mínimo de gordura. Embalagem de 100g. Na embalagem 
deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

D�Mille 1,45 3.480,00 

15 2.000 UNIDADE 

Colorau - colorífico, fubá, urucum e óleo de soja - pacote de 
500g - na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote 
e tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 24 
meses a partir da data de entrega. 

D�Mille 1,63 3.260,00 

19 2.000 UNIDADE 

Farinha de milho - tipo bijú, de 1ª qualidade Não deverá 
apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não 
característico. Embalagem deve estar intacta, acondicionadas 
em pacotes de polietileno transparente bem vedado, contendo 
500g. No seu rótulo deve conter informação nutricional, sobre 
o glúten, prazo de validade visível e lote. 

D�Mille 1,65 3.300,00 

23 2.000 UNIDADE 

Fermento químico em pó - embalagem de 100g. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. Prazo de validade não inferior a 6 
meses a partir da data de entrega. 

D�Mille 1,22 2.440,00 

30 3.500 UNIDADE 

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

D�Mille 1,39 4.865,00 

90 160 UNIDADE 

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

Apti 8,00 1.280,00 

105 2.375 UNIDADE 

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

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

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

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

65 31.500 QUILOGRAMA 

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

Frigoestrela 
SIF 2924 

13,99 440.685,00 

70 5.250 QUILOGRAMA 

Filé de tilápia, limpa, clara, sem pele, escamas, espinha e 
vísceras. Deverá apresentar-se congelado, na temperatura de 
no máximo -8%c no momento do recebimento pelas escolas, 
sem adição de conservantes ou aditivos. O produto final não 
deve conter materiais estranhos à sua composição e deverá 
estar isento de micro organismos capazes de constituir perigo 
a saúde do consumidor. Deve estar livre de odores e sabores 
estranhos. Os produtos de origem animal devem possuir o 
carimbo do serviço de inspeção federal (sif), serviço de 
inspeção do paraná (sip), serviço de inspeção municipal (sim) 
e estar em conformidade com a legislação sanitária vigente. 
Deve estar acondicionado em saco plástico transparente, 
atóxico, contendo 1 kg, com carimbo de inspeção e validade 
mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega 

CVALE SIF 
3300 

26,20 137.550,00 

73 6.000 QUILOGRAMA 

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

ALIBEM SIF 
915 

9,20 55.200,00 

TOTAL GERAL R$ 633.435,00 

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

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

24 80 UNIDADE 

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

Pregomin 
Pepti/Danone 

107,80 8.624,00 

115 650 UNIDADE 

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

Aptamil 3 / 
Danone 

40,50 26.325,00 

TOTAL GERAL R$ 34.949,00 

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

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

37 15.000 UNIDADE 

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

Nutryvitta 2,50 37.500,00 

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

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

72 3.000 QUILOGRAMA 

Lingüiça tipo calabresa - carne suína pura e limpa, de 1ª 
qualidade 
Apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de toucinho 
e condimentos naturais em proporções adequadas ao tipo 
calabrês submetida ao processo de cura, embalada a vácuo em 
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, 
resistente, que garanta a integridade do produto até o momento 
do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, quantidade do produto, número 
do registro no ministério da agricultura sif/sip e carimbo de 
inspeção do sif. Deverá apresentar validade mínima de 20 dias 
a partir da data de entrega. Embalagem de 01 kg. 

Nobre SIF 726 10,90 32.700,00 

85 6.000 QUILOGRAMA Pernil suíno em cubos - resfriado pernil suíno em cubos -Frios Londrina 10,90 65.400,00 
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resfriado sem osso e sem couro, sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. A carne 
deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, 
devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. 
Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em 
embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente 
contendo de 1kg, contendo o tipo do corte da carne, peso, 
validade e número de registro (sim, sif ou sip). 

SIF 3698 

126 1.750 QUILOGRAMA 

Filé de tilápia, limpa, clara, sem pele, escamas, espinha e 
vísceras. Deverá apresentar-se congelado, na temperatura de no 
máximo -8%c no momento do recebimento pelas escolas, sem 
adição de conservantes ou aditivos. O produto final não deve 
conter materiais estranhos à sua composição e deverá estar 
isento de micro organismos capazes de constituir perigo a 
saúde do consumidor. Deve estar livre de odores e sabores 
estranhos. Os produtos de origem animal devem possuir o 
carimbo do serviço de inspeção federal (sif), serviço de 
inspeção do paraná (sip), serviço de inspeção municipal (sim) e 
estar em conformidade com a legislação sanitária vigente. Deve 
estar acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, 
contendo 1 kg, com carimbo de inspeção e validade mínima de 
06 (seis) meses a contar da data da entrega 

Frepeixes SIF 
2167 

26,90 47.075,00 

127 2.000 QUILOGRAMA 

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

Nobre SIF 726 10,90 21.800,00 

132 2.000 QUILOGRAMA 

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

Frios Londrina 
SIF 3698 

10,90 21.800,00 

TOTAL GERAL R$ 188.775,00 

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

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

05 9.000 UNIDADE 

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

Nutrimais  9,00 81.000,00 

18 1.500 UNIDADE 

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

Amafil 2,00 3.000,00 

25 5.000 QUILOGRAMA 

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

Nutrinovo 1,00 5.000,00 

33 2.000 UNIDADE 

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

Catemar 1,00 2.000,00 

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

Chemim 1,07 3.210,00 

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

Gold Flackes 8,50 170,00 

97 5.900 UNIDADE 

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

Lider 3,10 18.290,00 

102 70 UNIDADE 

Pó para gelatina diet para dietas com restrição de açúcar. 
Sem adição de açúcar, fonte de vitaminas e sais minerais, sabor 
morango ou uva de embalagem de 10g, contendo informação 
nutricional 

Lowçúcar 1,50 105,00 

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

Lowçúcar 1,50 105,00 
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contendo informação nutricional 

107 3.000 UNIDADE 

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

Nutrimais 9,00 27.000,00 

TOTAL GERAL R$ 139.880,00 

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

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

02 8.250 PACOTE 

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

Doce Sucar 6,93 57.172,50 

07 17.250 UNIDADE 

Biscoito de polvilho salgado 1ª qualidade: pacote de 200g. 
Produto a base de polvilho, gordura vegetal, ovos, sal refinado, 
leite em pó e farinha integral de soja. Formato tipo argola 
pequena. Não conter glúten. Serão rejeitados biscoitos, 
queimados e de caracteres organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. O produto e suas condições deverão estar de 
acordo com a nta 48 (normas técnicas para biscoito e bolachas -
decreto 12.486 de 20/10/78) o produto deve estar 
acondicionado em embalagem primaria plástica, atóxica, 
resistente, lacrada e embalagem secundaria de caixas de 
papelão reforçado. 

Cassini 4,01 69.172,50 

09 16.500 UNIDADE 

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

Liane 2,79 46.035,00 

10 4.000 UNIDADE 

Cereal matinal esférico de milho sabor chocolate pacote de 01 
kg enriquecido com vitaminas e sais minerais. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega. 

Gold Flakes 7,05 28.200,00 

11 4.000 UNIDADE 

Cereal matinal laminado de milho adoçado pacote de 01 kg. 
Enriquecido com vitaminas e sais minerais. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega. 

Gold Flakes 6,48 25.920,00 

12 5.000 UNIDADE 

Chá de erva mate tostado antioxidante - caixa de 200g, 
contendo informação nutricional. Produto constituído de folhas 
novas, hastes e talos ligeiramente tostados de erva mate, sem 
coloração artificial, sem mistura com outras ervas, sãs e limpos, 
100% puro. 
Não devera conter substancias estranha à sua constituição 
normal, nem elementos vegetais estranhos à espécie. O produto 
e suas condições deverão estar de acordo com a nta 41 e 46 
(normas técnicas para chá / mate - decreto 12.486 de 20/10/78). 
O produto deve estar acondicionado em embalagem primária 
de caixinhas de papelão atóxico resistente, lacradas. 

União 2,38 11.900,00 

16 3.000 UNIDADE 

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

Catemar 0,59 1.770,00 

17 6.000 UNIDADE 

Ervilha em conserva - embalagem tetra pak, peso líquido de 
280g e peso drenado: 200g. 1ª qualidade. Ervilha em grãos 
inteiros selecionados. O produto deve apresentar: cor 
apropriada ao produto; sabor e odor próprios dos ingredientes, 
devendo o produto estar isento de sabores e odores estranhos; 
textura apropriada; uniformidade de tamanho e formato; 
ausência de defeitos tais como cascas, sementes, unidades 
manchadas ou descoloridas, resíduos de vegetais e outros; ph 
adequado à composição e natureza do produto. O produto e 
suas condições devem estar de acordo com a nta - 31 (normas 
técnicas para hortaliças em conserva - decreto 12.486 de 
20/10/78). 

Quero 1,58 9.480,00 

20 10.000 UNIDADE 

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

Vitoriosa 1,32 13.200,00 

21 18.000 PACOTE 

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

Soberano 2,25 40.500,00 

22 1.100 UNIDADE 
Feijão preto tipo 1 � classe preto, em sacos plásticos, 
transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes, 

Soberano 2,75 3.025,00 
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acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega, pacote de 01 kg.

28 22.500 UNIDADE 

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

Floriane 2,77 62.325,00 

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

Leve 2,88 49.680,00 

38 2.000 UNIDADE 

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

Catemar 1,05 2.100,00 

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

Paganini 1,37 6.165,00 

43 15.000 UNIDADE 

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

Picinini 
Brotinho 

0,44 6.600,00 

45 15.000 UNIDADE 

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

Belive 1,69 25.350,00 

47 3.300 UNIDADE 

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

Ceasa 1,95 6.435,00 

49 18.000 QUILOGRAMA 
Batata inglesa lisa - tamanho  médio a grande 
Isenta de partes pútridas; consistência firme; sem indício de 
germinação; sem sujidade e isenta de coloração esverdeada 

Ceasa 1,00 18.000,00 

52 9.000 QUILOGRAMA 

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

Ceasa 1,33 11.970,00 

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

Ceasa 2,00 24.000,00 

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

Ceasa 1,23 110.700,00 

63 3.000 QUILOGRAMA 

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

Ceasa 1,40 4.200,00 

66 9.000 QUILOGRAMA 

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

Frios Londrina 14,45 130.050,00 

67 18.750 QUILOGRAMA 

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

Frios Londrina 14,39 269.812,50 

68 22.500 QUILOGRAMA 

Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada 
Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada. O produto deve 
ser manipulado em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser 
resfriado e transportado à temperatura de 6 a 10ºc. A carne de 
frango deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. Embalagem: o produto deverá ser embalado em 
embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 
1 a 2 kg. Contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e 
número de registro (sim, sif ou sip). 

Granjeiro 3,85 86.625,00 

69 18.750 QUILOGRAMA Carne de frango - tipo sassami. O produto deve ser manipulado Granjeiro 7,10 133.125,00 
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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). 

75 10.000 UNIDADE 

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

Qualy 4,19 41.900,00 

76 4.500 QUILOGRAMA 

Mussarela fatiada, resfriada. Embalagem: o produto deverá ser 
embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente contendo 500g. Peso unitário (fatia): 15 
a 20g. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação e prazo de validade. 

Kinobresa 16,50 74.250,00 

77 700 QUILOGRAMA 

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

Kinobresa 15,90 11.130,00 

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

Realeza 13,55 67.750,00 

80 150.000 UNIDADE 

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

Oficina do Pão 0,27 40.500,00 

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

84 1.600 QUILOGRAMA 

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

Rancho Alegre 9,39 15.024,00 

87 4.500 QUILOGRAMA 

Presunto cozido sem capa de gordura fatiado - resfriado, 
contendo pernil suíno magro, sal, glicose, estabilizantes, 
antioxidantes e conservadores. 
Peso unitário (uma fatia) = 15 a 20 g. Embalagem: o produto 
deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, transparente contendo 500g. . Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação e prazo de validade. 

Aurora Peperi 14,60 65.700,00 

88 350 QUILOGRAMA 

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

Aurora Peperi 14,00 4.900,00 

91 50 UNIDADE 

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

Lowçúcar 15,50 775,00 

92 800 UNIDADE 

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

Jasmine 6,30 5.040,00 

95 200 UNIDADE 

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

Frimesa 2,48 496,00 

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

Urbano 2,90 145,00 

106 2.750 PACOTE 

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

Doce Sucar 6,93 19.057,50 

108 5.750 UNIDADE 

Biscoito de polvilho salgado 1ª qualidade: pacote de 200g. 
Produto a base de polvilho, gordura vegetal, ovos, sal refinado, 
leite em pó e farinha integral de soja. 
Formato tipo argola pequena. Não conter glúten. Serão 

Cassini 4,01 23.057,50 
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rejeitados biscoitos, queimados e de caracteres organolépticos 
anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. O produto e suas condições deverão 
estar de acordo com a nta 48 (normas técnicas para biscoito e 
bolachas - decreto 12.486 de 20/10/78) o produto deve estar 
acondicionado em embalagem primaria plástica, atóxica, 
resistente, lacrada e embalagem secundaria de caixas de 
papelão reforçado. 

110 5.500 UNIDADE 

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

Liane 2,79 15.345,00 

111 6.000 PACOTE 

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

Soberano 2,25 13.500,00 

113 7.500 UNIDADE 

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

Floriane 2,77 20.775,00 

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

Leve 2,88 16.560,00 

118 4.000 UNIDADE 

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

Ceasa 2,00 8.000,00 

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

Ceasa 1,23 36.900,00 

122 3.000 QUILOGRAMA 

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

Frios Londrina 14,45 43.350,00 

123 6.250 QUILOGRAMA 

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

Frios Londrina 14,39 89.937,50 

124 7.500 QUILOGRAMA 

Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada 
Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada. O produto deve 
ser manipulado em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser 
resfriado e transportado à temperatura de 6 a 10ºc. A carne de 
frango deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. Embalagem: o produto deverá ser embalado em 
embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 
1 a 2 kg. Contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e 
número de registro (sim, sif ou sip). 

Granjeiro 3,85 28.875,00 

125 6.250 QUILOGRAMA 

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

Granjeiro 7,10 44.375,00 

129 1.500 QUILOGRAMA 

Mussarela fatiada, resfriada. Embalagem: o produto deverá ser 
embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente contendo 500g. Peso unitário (fatia): 15 
a 20g. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação e prazo de validade. 

Kinobresa 16,50 24.750,00 
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133 1.500 QUILOGRAMA 

Presunto cozido sem capa de gordura fatiado - resfriado, 
contendo pernil suíno magro, sal, glicose, estabilizantes, 
antioxidantes e conservadores. 
Peso unitário (uma fatia) = 15 a 20 g. Embalagem: o produto 
deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, transparente contendo 500g. . Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação e prazo de validade. 

Aurora Peperi 14,60 21.900,00 

TOTAL GERAL R$ 1.988.855,00 

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

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

29 2.000 PACOTE 

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

Eldorado  1,51 3.020,00 

34 7.000 UNIDADE 

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

Sal Sul 0,71 4.970,00 

TOTAL GERAL R$ 7.990,00 

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

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

48 3.000 QUILOGRAMA 

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

MNC 
Alimentos 

7,50 22.500,00 

53 2.000 QUILOGRAMA 

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

MNC 
Alimentos 

1,29 2.580,00 

117 1.000 QUILOGRAMA 

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

MNC 
Alimentos 

7,50 7.500,00 

TOTAL GERAL R$ 32.580,00 

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

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

58 9.000 QUILOGRAMA 

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

Ceasa  1,77 15.930,00 

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

Ceasa 2,10 39.375,00 

121 10.500 QUILOGRAMA 

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

Donau SIP 
0048-C 

14,00 147.000,00 

TOTAL GERAL R$ 202.305,00 

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

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

39 1.600 UNIDADE 

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

Nan Comfor 2/ 
Nestlé 

21,24 33.984,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: XI    Nº: 2324     PÁG:27SEGUNDA-FEIRA 04/02/2019



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

40 1.950 UNIDADE 

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

Nan Comfor 3/ 
Nestlé 

20,46 39.897,00 

TOTAL GERAL R$ 73.881,00 

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

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

46 1.000 QUILOGRAMA 

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

Algo Mais 1,60 1.600,00 

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

Algo Mais 1,32 1.584,00 

61 1.000 QUILOGRAMA 

Pepino japonês -  esteja fresco, isento de substâncias  terrosas, 
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de 
consumo. Não são tolerados os defeitos que prejudiquem o 
consumo ou o rendimento como: desidratação, ferimento, oco, 
podridão e virose. 

Algo Mais 1,54 1.540,00 

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

Algo Mais 1,95 13.650,00 

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

Algo Mais 3,99 7.980,00 

TOTAL GERAL R$ 26.354,00 

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

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

41 5.500 UNIDADE 

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

Primori 1,35 7.425,00 

Ata de Registro de preços n. 225/2018, assinada em 02 de Agosto de 2018 RIO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PROMOÇÃO DE 
EVENTOS EIRELI � ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.626.072/0001-98.

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

08 19.500 UNIDADE 

Biscoito de polvilho doce 1ª qualidade: pacote de 100 g. Produto a base 
de polvilho, gordura vegetal, ovos, sal refinado, leite em pó e farinha 
integral de soja. Formato tipo argola pequena. Não conter glúten. Serão 
rejeitados biscoitos queimados e de caracteres organolépticos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a 
nta 48 (normas técnicas para biscoito e bolachas - decreto 12.486 de 
20/10/78). O produto deve estar acondicionado em embalagem primaria 
plástica, atóxica, resistente, lacrada e embalagem secundária de caixas 
de papelão reforçado.  

Cassine  2,33 45.435,00 

27 22.500 PACOTE 

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

Floriane 2,78 62.550,00 

31 2.500 UNIDADE 

Milho verde em conserva: embalagem tetra pak, peso líquido de 280g e 
peso drenado: 200g. 1ª qualidade. 
Milho verde em grãos inteiros selecionados. O produto deve apresentar: 
cor apropriada ao produto; sabor e odor próprios dos ingredientes, 
devendo o produto estar isento de sabores e odores estranhos; textura 
apropriada; uniformidade de tamanho e formato; ausência de defeitos 
tais como cascas, sementes, unidades manchadas ou descoloridas, 
resíduos de vegetais e outros; ph adequado à composição e natureza do 
produto. O produto e suas condições devem estar de acordo com a nta -
31 (normas técnicas para hortaliças em conserva - decreto 12.486 de 
20/10/78). 

Quero 1,75 4.375,00 

36 15.000 UNIDADE 

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

Adoradoce 2,15 32.250,00 

79 127.500 UNIDADE Pão de cachorro quente, de 70g a 80g Casa do Pão 0,48 61.200,00 
82 12.000 UNIDADE Pão de hamburger de 80g a 90g Casa do Pão 0,47 5.640,00 
83 127.500 UNIDADE Pão de leite de 70g a 80g Casa do Pão 0,47 59.925,00 
89 11.250 UNIDADE Requeijão cremoso tradicional - sem adição de amido, elaborado com Aurora SIF 953 3,60 40.500,00 
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leite, creme de leite e ingredientes naturais. 
Aspecto liso, sem formação de crosta na superfície, sem grumos e 
dessoramento. Consistência pastosa. Cor: branca, homogênea. 
Odor/sabor característico. Embalado em copo plástico hermeticamente 
fechado com peso líquido de 200 gramas, rótulo contendo valor 
nutricional, fabricante, validade e lote. Validade mínima de 40 dias a 
contar da entrega. 

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

Jasmini 2,70 189,00 

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

Molico 14,20 1.420,00 

100 100 UNIDADE 

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

Belive 3,99 399,00 

101 100 UNIDADE 

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

Goody Soy 4,15 415,00 

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

Lowçúcar 1,89 132,30 

109 6.500 UNIDADE 

Biscoito de polvilho doce 1ª qualidade: pacote de 100 g. Produto a base 
de polvilho, gordura vegetal, ovos, sal refinado, leite em pó e farinha 
integral de soja. Formato tipo argola pequena. Não conter glúten. Serão 
rejeitados biscoitos queimados e de caracteres organolépticos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a 
nta 48 (normas técnicas para biscoito e bolachas - decreto 12.486 de 
20/10/78). O produto deve estar acondicionado em embalagem primaria 
plástica, atóxica, resistente, lacrada e embalagem secundária de caixas 
de papelão reforçado. 

Cassine 2,33 15.145,00 

112 7.500 PACOTE 

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

Floriane 2,78 20.850,00 

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

134 3.750 UNIDADE 

Requeijão cremoso tradicional - sem adição de amido, elaborado com 
leite, creme de leite e ingredientes naturais. 
Aspecto liso, sem formação de crosta na superfície, sem grumos e 
dessoramento. Consistência pastosa. Cor: branca, homogênea. 
Odor/sabor característico. Embalado em copo plástico hermeticamente 
fechado com peso líquido de 200 gramas, rótulo contendo valor 
nutricional, fabricante, validade e lote. Validade mínima de 40 dias a 
contar da entrega. 

Aurora SIF 953 3,66 13.725,00 

TOTAL GERAL R$ 404.525,30 

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

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

51 12.500 
QUILOGRA
MA 

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

55 1.000 
QUILOGRA
MA 

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

Ceasa 1,39 1.390,00 

56 56.250 
QUILOGRA
MA 

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

Ceasa 2,59 145.687,50 

57 12.000 
QUILOGRA
MA 

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

Ceasa 2,09 25.080,00 

TOTAL GERAL R$ 207.157,50 

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

inscrita no CNPJ nº 24.142.114/0001-34. 
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Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

06 6.000 PACOTE 

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

Vó maria 4,28 25.680,00 

26 4.000 PACOTE 

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

Tecnutri 5,90 23.600,00 

44 9.750 UNIDADE 

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

Best pulp 12,97 126.457,50 

74 4.500 UNIDADE 

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

Pic nic 9,99 44.955,00 

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

Galo 2,60 130,00 

116 3.250 UNIDADE 

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

Best pulp 12,97 42.152,50 

128 1.500 UNIDADE 

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

Pic nic 9,99 14.985,00 

TOTAL GERAL R$ 277.960,00 

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

JAIR MILANI 
Prefeito em Exercício 
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Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

ALK4916 274270A000072282 7/1/2019 73662

ASP1003 274270A000076015 24/1/2019 54600

AUU3854 274270A000072285 7/1/2019 73662

AWO2529 274270A000072287 9/1/2019 55414

AYL1030 274270A000072284 7/1/2019 73662

BBK9984 274270A000072289 9/1/2019 76252

CTQ4891 274270A000072288 9/1/2019 55414

MCK1264 274270A000072286 7/1/2019 73662

PRD7922 274270A000073496 21/1/2019 73662

QHI5815 274270A000072281 7/1/2019 55417

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

ABO5307 274270A000072639 19/11/2018 59670 R$ 1467.35

AGK0205 274270A000072891 20/11/2018 73662 R$ 130.16

AHS8611 274270A000071700 7/11/2018 60501 R$ 293.47

ANR7005 274270A000072637 19/11/2018 55413 R$ 195.23

AQH6158 274270A000072642 23/11/2018 61300 R$ 293.47

AQI7295 274270A000071369 13/11/2018 55414 R$ 195.23

ARH9962 274270A000071373 21/11/2018 55411 R$ 195.23

ASI2202 274270A000073013 19/11/2018 73662 R$ 130.16

ATA9600 274270A000073552 7/11/2018 76332 R$ 293.47

ATC2647 274270A000071370 13/11/2018 55414 R$ 195.23

AWO2022 274270A000071371 21/11/2018 55411 R$ 195.23

BCG8272 274270NIC0005504 29/1/2019 50020 R$ 293.47

BVN1405 274270A000070775 17/11/2018 60412 R$ 195.23

DCM8017 274270A000073551 7/11/2018 76332 R$ 293.47

DJE2794 274270A000071375 21/11/2018 55411 R$ 195.23

DJN0965 274270A000072640 19/11/2018 76332 R$ 293.47

EBM0145 274270A000073556 7/11/2018 76332 R$ 293.47

EMK7009 274270A000073557 7/11/2018 76332 R$ 293.47

MGX7767 274270A000071372 21/11/2018 55411 R$ 195.23

NMP0656 274270A000072638 19/11/2018 60412 R$ 195.23

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

ADV0435 274270A000076021 26/1/2019 55414

AFK1474 274270A000073285 25/1/2019 76332

AMZ8957 274270A000073281 22/1/2019 65300

ARA9546 274270A000073197 15/1/2019 65300

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

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

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

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

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 19/03/2019.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

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

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

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

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 18/03/2019.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

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

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

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

ARAPONGAS até 21/03/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.
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ARK9908 274270A000071455 15/1/2019 73662

ARY5578 274270A000073283 25/1/2019 73662

AUX2231 274270A000071457 19/1/2019 76252

AVU0542 274270A000073284 25/1/2019 73662

AWQ6193 274270A000072543 21/1/2019 60681

AWV8706 274270A000076018 26/1/2019 55414

AXI4584 274270A000076020 26/1/2019 55414

AYL2663 274270A000076019 26/1/2019 55414

AZW7468 274270A000072021 24/1/2019 73662

BBA3874 274270A000070793 28/1/2019 76331

BBJ5924 274270A000072541 21/1/2019 60681

BBQ7720 274270A000072022 24/1/2019 73662

BCG1583 274270A000076017 26/1/2019 55414

BCT3D02 274270A000072542 21/1/2019 55417

EZB4067 274270A000073316 21/1/2019 73662

FBO8833 274270A000076016 26/1/2019 55414

FVP2607 274270A000072545 21/1/2019 59910

HCH1182 274270A000073200 20/1/2019 65300

JMG8008 274270A000073199 20/1/2019 55250

MKS8956 274270A000073198 15/1/2019 76332

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

AGZ4646 274270NIC0005505 30/1/2019 50020 R$ 195.23

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

ABM4110 274270A000070584 3/7/2018 55417 R$ 195.23

ACC5542 274270A000070617 3/7/2018 55417 R$ 195.23

ACV4851 274270A000069874 21/6/2018 60501 R$ 293.47

ACY6863 274270A000073258 19/11/2018 55250 R$ 130.16

AES1947 274270A000072643 23/11/2018 55411 R$ 195.23

AFV3386 274270A000072894 26/11/2018 55414 R$ 195.23

AGB3016 274270A000071030 16/7/2018 51930 R$ 293.47

AHR7774 274270A000070318 12/6/2018 58192 R$ 880.41

AHT9004 274270A000070034 23/5/2018 76331 R$ 293.47

AJG3608 274270A000067550 23/5/2018 55680 R$ 195.23

AJW6347 274270A000031647 23/12/2013 55680 R$ 127.69

AKJ9200 274270A000073565 27/11/2018 76332 R$ 293.47

AOG7050 274270A000072647 23/11/2018 51851 R$ 195.23

AOI7410 274270A000070317 12/6/2018 58192 R$ 880.41

AOM4388 274270A000073558 19/11/2018 76332 R$ 293.47

AOS7292 274270A000070339 20/6/2018 58191 R$ 880.41

APJ3446 274270A000070234 15/6/2018 55411 R$ 195.23

APL6150 274270A000072648 24/11/2018 73662 R$ 130.16

APV7425 274270A000073259 23/11/2018 73662 R$ 130.16

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

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

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

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

ARAPONGAS até 25/03/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

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

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

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

ARAPONGAS até 22/03/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.
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AQL8085 274270A000072650 27/11/2018 58191 R$ 880.41

ARX4068 274270A000073014 27/11/2018 76331 R$ 293.47

ASZ7034 274270A000070944 9/7/2018 55411 R$ 195.23

ASZ9442 274270A000069941 11/6/2018 76331 R$ 293.47

ATQ1106 274270A000072893 26/11/2018 73662 R$ 130.16

AUW9051 274270A000070720 9/7/2018 60501 R$ 293.47

AVF1519 274270A000073564 27/11/2018 76332 R$ 293.47

AWE1576 274270A000070352 31/5/2018 73662 R$ 130.16

AXA9029 274270A000073562 27/11/2018 76332 R$ 293.47

AXF9443 274270A000072644 23/11/2018 55411 R$ 195.23

AXN7586 274270A000071008 14/7/2018 55411 R$ 195.23

AXV3632 274270A000068746 30/4/2018 60501 R$ 293.47

AYU2156 274270A000073561 27/11/2018 76332 R$ 293.47

AZG4338 274270A000073260 23/11/2018 60412 R$ 195.23

BAX9540 274270A000073559 19/11/2018 73662 R$ 130.16

BAY9312 116100E008419006 19/7/2018 59670 R$ 1467.35

BBM1491 274270A000073554 7/11/2018 76332 R$ 293.47

BEE7787 274270A000072645 23/11/2018 55411 R$ 195.23

BLK9101 274270A000072646 23/11/2018 55411 R$ 195.23

ERU7621 274270A000073015 27/11/2018 76332 R$ 293.47

EVH8446 274270A000072649 27/11/2018 73662 R$ 130.16

HMR3948 116100E007724512 4/6/2018 57380 R$ 293.47

HMR3948 274270A000070228 7/6/2018 55413 R$ 195.23

NSK7936 274270A000069969 11/6/2018 55417 R$ 195.23

OLQ3279 274270A000073560 19/11/2018 76332 R$ 293.47

PYN8328 274270A000070323 16/6/2018 55414 R$ 195.23
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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