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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 001/2019

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura
aquisição de Kits Escolares para distribuição aos alunos
da rede municipal de ensino, em atendimento a Secretaria
Municipal de Educação, conforme especificações e
anexos constantes no respectivo Edital. Encerramento
do recebimento dos envelopes até 09h15min do dia 01
de Fevereiro de 2019 e abertos a partir das 09h30min, do
mesmo dia, no mesmo local. O edital completo poderá
ser obtido em sua integra no site: http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 21 de janeiro de 2019.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 002/2019

Objeto: Registro de preços para aquisição de cestas
básicas para famílias em vulnerabilidade social e leite
em pó para idosos, em atendimento a Secretaria
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional -
SESAN, conforme especificações e anexos constantes
no respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 14h15min do dia 01 de Fevereiro de 2019
e abertos a partir das 14h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 21 de janeiro de 2019.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

DECRETO Nº. 021/19, DE 18 DE JANEIRO DE 2019

JAIR MILANI, Prefeito em exercício do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o contido na petição
protocolada sob o nº. 32708, de 21/12/2018;

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 13 de dezembro de
2018, DANIELA GARCIA GABRIEL DA SILVA, matrícula
nº 1197700/1, do cargo de Técnico em Enfermagem, de
provimento efetivo, para o qual foi nomeada através do
Decreto nº 841/18, de 08/11/18.

Arapongas, 18 de janeiro de 2019.

JAIR MILANI
Prefeito em exercício

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 24/19, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

JAIR MILANI, Prefeito em Exercício do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos das Leis sob nºs
3.589 e 3.590, de 05 de janeiro de 2009, a UNIFICAÇÃO
dos Lotes de terras situados na Colonização Fazenda
Gaúcha – Gleba Três Bocas, neste Município e Comarca
de Arapongas – Paraná, de propriedade de UBS –
GESTÃO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A.,
assim descritos:

- Lote sob nº 113-A, com área de 295,65 m², conforme
matrícula nº 21.907, Lote sob nº 113-B, com área de 533,70
m², conforme matrícula nº 21.908 e Lote sob nº 113-C,
com área de 370,03 m², conforme matrícula nº 21.906,
todas do 1º Serviço Registral desta Comarca, em um
único Lote sob nº 113-A/113-B/113-C, com área total de
1.199,38 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo 032576/2018.

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

Arapongas, 21 de janeiro de 2019.

JAIR MILANI
Prefeito em Exercício

RICARDO K. KOIKE
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

LEI Nº. 4.729, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre a desafetação e autoriza a venda de imóveis
pertencentes ao Município de Arapongas e dá outras
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Ficam desafetados do uso comum do povo os
imóveis abaixo relacionados, de propriedade do
Município de Arapongas:

1) Lote de terras nº01, da quadra nº18, com a área
de 4.237,62 metros quadrados, situado no Conjunto
Residencial Piacenza, nesta Cidade e Comarca de
Arapongas, objeto da matrícula nº33.773 do 2º.Ofício de
Registro de Imóveis deste Município; Avaliado em
R$.355.960,00

2) Lote de terras nº14/15, da quadra nº04, com a
área de 841,1043 metros quadrados, situado no Jardim
Portal das Flores, nesta Cidade e Comarca de Arapongas,
objeto da matrícula nº44.235 do 2º.Ofício de Registro de
Imóveis deste Município; Avaliado em R$.495.000,00

3) Lote de terras nº01, da quadra nº12, com a área
de 12.160,26 metros quadrados, situado no Jardim
Metropolitam, nesta Cidade e Comarca de Arapongas,
objeto da matrícula nº41.744 do 2º.Ofício de Registro de
Imóveis deste Município; Avaliado em R$.802.577,00

4) Lote de terras nº01, da quadra nº10, com a área
de 5.937,67 metros quadrados, situado no Jardim Paulino
Fedrigo, nesta Cidade e Comarca de Arapongas, objeto
da matrícula nº37.053 do 2º.Ofício de Registro de Imóveis
deste Município; Avaliado em R$.457.200,00

5) Lote de terras nº07, da quadra nº04, com a área
de 2.155,00 metros quadrados, situado no Conjunto
Hermínio e Maria, nesta Cidade e Comarca de Arapongas,
objeto da matrícula nº36.068 do 2º.Ofício de Registro de
Imóveis deste Município; Avaliado em R$.299.545,00

6) Lote de terras medindo a área de 7,00 alqueires
paulistas, ou sejam 169.400,00 metros quadrados,
destacada da Gleba nº06, de área maior da Fazenda Três
Bocas, neste Município e Comarca de Arapongas – PR,
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objeto da matrícula nº2443 do 1º.Ofício de Registro de
Imóveis deste Município. Avaliado em R$.580.700,00

Art. 2º. Fica autorizado o Poder Executivo a alienar os
imóveis abaixo discriminados, pertencentes ao
Município de Arapongas:

1) Lote de terras nº01, da quadra nº18, com a área
de 4.237,62 metros quadrados, situado no Conjunto
Residencial Piacenza, nesta Cidade e Comarca de
Arapongas, objeto da matrícula nº33.773 do 2º.Ofício de
Registro de Imóveis deste Município; Avaliado em
R$.355.960,00

2) Lote de terras nº14/15, da quadra nº04, com a
área de 841,1043 metros quadrados, situado no Jardim
Portal das Flores, nesta Cidade e Comarca de Arapongas,
objeto da matrícula nº44.235 do 2º.Ofício de Registro de
Imóveis deste Município; Avaliado em R$.495.000,00

3) Lote de terras nº01, da quadra nº12, com a área
de 12.160,26 metros quadrados, situado no Jardim
Metropolitam, nesta Cidade e Comarca de Arapongas,
objeto da matrícula nº41.744 do 2º.Ofício de Registro de
Imóveis deste Município; Avaliado em R$.802.577,00

4) Lote de terras nº01, da quadra nº10, com a área
de 5.937,67 metros quadrados, situado no Jardim Paulino
Fedrigo, nesta Cidade e Comarca de Arapongas, objeto
da matrícula nº37.053 do 2º.Ofício de Registro de Imóveis
deste Município; Avaliado em R$.457.200,00

5) Lote de terras nº07, da quadra nº04, com a área
de 2.155,00 metros quadrados, situado no Conjunto
Hermínio e Maria, nesta Cidade e Comarca de Arapongas,
objeto da matrícula nº36.068 do 2º.Ofício de Registro de
Imóveis deste Município; Avaliado em R$.299.545,00

6) Lote de terras medindo a área de 7,00 alqueires
paulistas, ou sejam 169.400,00 metros quadrados,
destacada da Gleba nº06, de área maior da Fazenda Três
Bocas, neste Município e Comarca de Arapongas – PR,
objeto da matrícula nº2443 do 1º.Ofício de Registro de
Imóveis deste Município. Avaliado em R$.580.700,00

Art. 3º. A venda dos imóveis será precedida de avaliação
e concorrência pública, em que poderão inscrever-se os
interessados, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas
posteriores alterações.

Art. 4º. Procedida à concorrência e declarados os
vencedores, serão firmados contratos de compromisso
de venda e compra com os vencedores, onde constará o
preço, prazo de pagamento, juros, encargos e demais
condições, conforme edital.

Art. 5º.  Não cumpridas as condições estipuladas no
contrato, a critério da Administração será declarado o
mesmo rescindido, sem direito ao comprador de pleitear
indenização sob qualquer título.

Art. 6º. Atingido o término de prazo contratual e quitado
o valor e cumpridas as obrigações assumidas pelo

licitante vencedor, será outorgada escritura definitiva,
correndo as despesas por conta do comprador.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 21 de janeiro de 2019.

JAIR MILANI
Prefeito em exercício

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº. 4.730, DE 21 DE JANEIRO DE 2019

Autoriza a doação de imóvel de propriedade do
Município de Arapongas ao INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ,
libera Escritura Definitiva e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a doar ao
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO PARANÁ, instituição pública federal
de ensino, com sede na Av. Victor Ferreira do Amaral,
306, 3º andar Tarumã | Curitiba Paraná, inscrita no CNPJ
sob nº 10.652.179/0001-15, o Lote de terras nº 4/5-1-J/1-
1-F/1-A/1, com área de 175.103,89 m2, destacado da
Matricula 20.135 do 1º Oficio, Gleba Ribeirão
Bandeirantes do Norte neste Município e Comarca de
Arapongas, Estado do Paraná, com as seguintes divisas
e confrontações: Principiando num marco cravado na
divisa da Avenida Cardeal do Nordeste com o lote nº 4/
5-1-J/1-1-F/1-A; desse ponto segue confrontando com
o dito lote nº 4/5-1-J/1-1-F/1-A com as distância de 0,98
metros; desenvolvimento de 15.37 metros com Raio de
95,00 metros; 63,43 metros; desenvolvimento de 32,73
metros com Raio 18,00 metros; desse ponto deflete a
direita e segue confrontando com o mesmo lote com a
distância de 30,00 metros; desse ponto deflete a direita
e segue ainda com o mesmo lote nº 4/5-1-J/1-1-F/1-A
com a distância de 18,65 metros , desenvolvimento de
10,32 metros, desenvolvimento de 14,14 metros e
desenvolvimento de 6,54 metros; desse ponto segue
confrontando ainda com o dito lote nº 4/5-1-J/1-1-F/1-A
com as distância de 127,93 metros, 37,96 metros, 61,96
metros, 120,35 metros; desse ponto deflete a esquerda e
segue confrontando com parte do lote nº 6 (Matricula
169 CRI Rolândia) numa distância de 443,70 metros; até
encontrar a margem direita do Ribeirão Bandeirantes do
Norte; desse ponto segue pela montante do dito Ribeirão
Bandeirantes do Norte até encontrar um marco cravado
na divisa do lote nº 08-A-09-1-G/4; desse ponto deflete
a esquerda e segue confrontando com o dito lote nº 08-
A-09-1-G/4 e com os lotes nº s 08/02-1-G/6, 07/02-1-G/5,
06/02-1-G/4 e com o lote nº 05/02-1-G/3 com a distância
de 384,25 metros; até encontrar um marco cravado na

divisa da Avenida Cardeal do Nordeste onde se deu
início a presente descrição.

Art. 2º. A entidade donatária compromete-se a edificar
uma Unidade de Serviços, para a realização de diversos
cursos voltados a educação superior, básica e
profissional, especializada na oferta gratuita de educação
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e
níveis de ensino.

 Art. 3º. Cabe à Instituição IFPR destinar o imóvel doado
para suas finalidades sociais, bem como não alterar sua
destinação e nem alienar, ceder, ou a qualquer título
transferir a área a terceiros sob qualquer forma, sem
expressa e prévia autorização legal do Poder Público
Municipal, sob pena de reversão da posse do imóvel e
benfeitorias existentes ao Patrimônio Público Municipal,
sem direito de indenização ou ressarcimento a qualquer
título, pretexto ou alegação.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 21 de janeiro de 2019.

JAIR MILANI
Prefeito em exercício

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 027/19, DE 16 DE JANEIRO DE 2019

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI, Secretário de
Administração do Município de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições e considerando;

R E S O L V E:
Art. 1 - CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias
regulamentares ao servidor VALDECIR PARDINI, de
provimento efetivo de outra esfera governamental,
cedido com ônus ao Município e lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, sob matrícula 1197540/1, a partir
de 14/01/2019, referentes ao período aquisitivo 2018/
2019, acrescidas de 1/3 (um terço) previsto no Art. 118
da Lei nº 4.451/16.

Arapongas, 16 de janeiro de 2019

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário de Administração

SANDRA REGINA GLADE HENNCKI
Diretora de Recursos Humanos
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PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 

EDITAL nº 002/19, de 18 de janeiro de 2019.

A Prefeitura do Município de Arapongas, convoca candidatos (a)s  classificados (a)s  no Processo Seletivo de Estagiários, aberto pelo 
Edital nº. 032/18, de 03/08/2018 e homologado pelo Edital nº. 046/18, de 25/09/2018: 

Art. 1º - FICAM CONVOCADOS(A)S,  os(a)s candidatos(a)s classificados(a)s  no Processo Seletivo de Estagiários, aberto pelo Edital 
nº. 032/18, de 03/08/2018 e homologado pelo Edital nº. 046/18, de 25/09/2018, constante no ANEXO I, para comparecer na Diretoria de Recursos 
Humanos desta Prefeitura, situada na Rua das Garças, 750 (esquina com Rua Flamingos); no prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, a contar da 
data da publicação oficial deste, no horário das 13h às 17h, para demais formalidades legais, conforme previsto no item 9.4 , do Edital nº 032/18. 

Art. 2º - O  não atendimento quanto ao contido no item 9.4, do Edital nº 021/16, implicará inabilitação automática do(a) candidato(a) 
para o Processo Seletivo de Estagiários, reservando-se ao município o direito de convocar o(a) próximo(a) candidato(a) da lista de classificação, não 
cabendo nessas hipóteses, pedido de reconsideração ou recurso. 

  
Art. 3º - As vagas destinadas aos candidatos com deficiência e candidatos com baixa renda candidato que não forem preenchidas serão 

destinadas aos demais candidatos(as) observada a ordem geral de classificação, conforme previsto nos ítens 7.5 e 8.4, do Edital nº 032/18. 

Art. 4º - O(A) candidato(a) classificado(a) que não tiver interesse em aceitar a vaga ofertada, assinará Termo de Desistência e terá seu 
nome eliminado da lista de classificação.

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

                                                                    Arapongas, 18 de janeiro de 2019. 
        

   VALDECIR ANTÔNIO SCARCELLI 
 Secretário Municipal de Administração

JAIR MILANI
Prefeito em Exercício

ANEXO I 

(Edital nº 002/19, de 18/01/2019) 
CURSO: ENSINO MÉDIO -  CARGA HORÁRIA 20H 

CANDIDATOS GERAL 
CLASSIFICAÇÃO NOME 

1 KAUÊ FELIPE DA SILVA 
2 MATHEUS LEONARDO SILVA DE ALMEIDA 
3 RAFAEL RICHARD DA COSTA 
4 BRENDA DIANA DAMIÃO 
5 YASMIN CALIZOTTI 
6 GISLAINE APARECIDA REZENDES DA COSTA 
7 NICOLE NAOMI YAMADA TAMANAHA 
8 SAMUEL VINICIUS MARCHIOLI LEITE 
9 NAYARA KETHLYN BASTOS CANDIDO 
10 BEATRIZ IRMER ALVES 
11 GIOVANA CAETANO FRANCISCO 
12 RAPHAELA CARVALHO CERQUEIRA 
13 GIOVANNA RISSE DOS SANTOS 
14 GABRIEL RENALDINO BENEDITO 
15 GRAZIELA DA SILVA AMARAL 
16 KAWANE VITÓRIA DINIZ GONÇALVES 
17 LILIAN PEREIRA DE MACEDO 

CURSO: ADMINISTRAÇÃO -  CARGA HORÁRIA 30H 

CANDIDATOS GERAL 
CLASSIFICAÇÃO NOME 

1 THAILA FRANCIELE NIERO 
2 POLIANA ROSA DE OLIVEIRA 

CURSO: DIREITO -  CARGA HORÁRIA 20H 

CANDIDATOS GERAL 
CLASSIFICAÇÃO NOME 

1 JULIANA ESTRALIOTO 
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CURSO: DIREITO -  CARGA HORÁRIA 30H 

CANDIDATOS GERAL 
CLASSIFICAÇÃO NOME 

1 MABYLA LHEDA GARCIA PANHAN 
2 MAYCON ALAN SCOPARO ZANDOMENIGHI 
3 DAIANE MONTEIRO DA SILVA 

CURSO: EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) -  CARGA HORÁRIA 20H 

CANDIDATOS GERAL 
CLASSIFICAÇÃO NOME 

1 RAFAEL VINICIUS DE ALMEIDA 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL -  CARGA HORÁRIA 30H 

CANDIDATOS GERAL 
CLASSIFICAÇÃO NOME 

1 LARISSA AYUMI KAKIHATA 

CURSO: PEDAGOGIA -  CARGA HORÁRIA 30H 

CANDIDATOS GERAL 
CLASSIFICAÇÃO NOME 

1 TATIELI ALEXANDRINO DIAS 
2 ESTEPHANY CRYSTINE ALVES SILVA 
3 ALESSANDRA FERNANDA ZARAMELLA 
4 ELIANE ELOI DE MORAIS 
5 LETICIA FREDERICO DE AMAZONAS 
6 CRISTIANE STACHOLSKI 
7 VANESSA CORREA DA SILVA 
8 GIOVANA SANGUINO PEREIRA 

CURSO: PSICOLOGIA -  CARGA HORÁRIA 30H 

CANDIDATOS GERAL 
CLASSIFICAÇÃO NOME 

1 LARISSA CRISTINA GUSLEN RUFINO DOS SANTOS 
2 YASMIN MALDONADO DE MEDEIROS 

CURSO: SERVIÇO SOCIAL -  CARGA HORÁRIA 30H 

CANDIDATOS GERAL 
CLASSIFICAÇÃO NOME 

1 ERICA PATRICIA BORGES MACHADO 
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Diretoria de Recursos Humanos 

ERRATA 

EDITAL  nº. 016/18, de 25 de setembro de 2018. 

    Onde se lê: 

17 
LILIANA PEREIRA DE MACEDO 112.707.009-60 72,45 

APROVADO
  

     Leia-se: 

17
LILIAN  PEREIRA DE MACEDO 112.707.009-60 72,45 

APROVADO
  

                                      Arapongas, 18 de janeiro de 2019. 
     

ANA PAULA VIANA ABRANTES 

Presidente da Comissão Especial para o Processo Seletivo 
de Estagiário

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 135/2018 � Processo Adm. N º 238/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

ATACADO J. BONIFÁCIO EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.582.776/0001-25, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
640/2018. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 

17 120 Pacote 
Colorau, embalagem com 500g.  Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. 

Nutringa R$1,65 R$198,00 

CASA VILA REAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 78.586.617/0001-28, 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 641/2018.

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

01 500 Pct 

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

Norte sul 9,33 4.665,00 

02 400 Pct 

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

Alto alegre 7,60 3.040,00 

04 300 Pct 

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

Efraim 3,00 900,00 

06 400 Caixa 

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

D�mille 1,95 780,00 

07 300 Pct 
Farinha de trigo branca especial, embalagem de 1 kg. Na embalagem deverá
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Vitoriosa 1,79 537,00 

08 300 Pct 

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

Monsil 1,42 426,00 

10 1.200 Frasco 
Óleo de soja refinado, embalagem com 900ml. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Coamo 2,85 3.420,00 

11 800 Lata 

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

Bonare 1,31 1.048,00 

12 300 Pct 
Sal refinado, com pacotes com 1kg cada. Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de 
lote e tabela de informações nutricionais. 

Garça 0,75 225,00 

14 600 Pct 

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

Jóia 2,79 1.674,00 

15 500 Pct 

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

Jóia 2,79 1.395,00 

16 120 Pct 

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

Nutrinovo 1,13 135,60 

18 180 Pct 
Orégano, embalagem com 100g.  Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. 

Catemar 1,49 268,20 

19 350 Und 

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

Apti 0,64 224,00 

20 3.700 Pct 

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

Paladar 0,32 1.184,00 

21 50 Pct 
Fermento em pó, embalagem de 100g. Prazo de validade mínima de 6 meses 
a partir da data de entrega. 

Dona benta 1,24 62,00 
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22 400 Pct 
Pimenta do reino, embalagem com 200g.  Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de 
lote e tabela de informações nutricionais. 

Catedral 1,48 592,00 

24 400 Lata 
Milho verde, 1ª qualidade, embalagem de 200g (drenado). O produto e suas 
condições devem estar de acordo com a nta - 31 (normas técnicas para 
hortaliças em conserva - decreto 12.486 de 20/10/78). 

Só fruta 1,18 472,00 

25 220 Lata 
Ervilha, 1ª qualidade, embalagem de 200g (drenado). O produto e suas 
condições devem estar de acordo com a nta - 31 (normas técnicas para 
hortaliças em conserva - decreto 12.486 de 20/10/78). 

Fugini 1,24 272,80 

26 500 Und 

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

Doriana 3,04 1.520,00 

27 250 Bdj Ovos de granja grande classe a, com 30 unidades cada. Granja feliz 5,80 1.450,00 

28 1.500 Kg Pernil suíno em cubos, sem osso e sem couro, resfriado, embalagem de 1 kg.
Rainha da 
paz cif 2914 

9,10 13.650,00 

29 1.000 Kg 

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

Granjeiro 
sif/poa 4087 

8,40 8.400,00 

30 1.600 Kg 

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

Granjeiro 
sif/poa 4087 

5,25 8.400,00 

32 1.600 Kg 

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

Frios 
londrina sif 
3698 

12,90 20.640,00 

34 600 Kg 

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

Frimesa sif 
1717pr 

7,75 4.650,00 

35 600 Kg 

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

Nobre sif 
828 

5,50 3.300,00 

36 700 Kg Cebola, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 1,30 910,00 
37 600 Kg Chuchu, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 1,45 870,00 
38 500 Kg Abóbora menina, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 1,35 675,00 
39 350 Kg Beterraba, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 1,39 486,50 
40 1.500 Kg Tomate, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 1,93 2.895,00 

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

Ceasa 0,69 828,00 

42 500 Und Acelga, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 1,80 900,00 
43 350 Und Couve-flor, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 2,93 1.025,50 

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

Ceasa 1,50 795,00 

45 400 Kg Pepino caipira, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 1,25 500,00 
46 600 Kg Cenoura, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 1,25 750,00 
47 1.800 Kg Batata tipo inglesa extra, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 1,25 2.250,00
48 400 Kg Vagem, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 4,80 1.920,00 

49 350 Kg 

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

Ceasa 8,39 2.936,50 

50 300 Kg Berinjela, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 1,49 447,00 

51 75 Caixa 

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

Lider 26,05 1.953,75 
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52 850 Pct 

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

Prodasa 2,28 1.938,00 

53 850 Pct 

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

Prodasa 2,28 1.938,00 

55 150 Kg 

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

Kinobresa 16,50 2.475,00 

56 150 Kg 

Presunto em pedaço, resfriado. Embalagem: o produto deverá ser embalado à 
vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente 
contendo 01kg. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação e prazo de validade. 

Peperi 828 11,90 1.785,00 

57 300 Lata 

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

Nautique 2,15 645,00 

58 450 Maço Couve, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 1,39 625,50 
59 300 Kg Limão taiti, de 1ª qualidade, sem partes pútridas Ceasa 2,00 600,00 
60 180 Kg Pimentão verde, de 1ª qualidade, sem partes pútridas Ceasa 1,67 300,60 
TOTAL GERAL R$ 113.779,95 

J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.351.505/0001-57, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 642/2018.

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

23 300 UND 

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

Quero 2,35 705,00 

R & M ALIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.421.808/0001-24, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
643/2018.

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

03 850 PCT 

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

Safra Nova 2,45 2.082,50 

05 1.000 PCT 

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

Brasil 4,80 4.800,00 

13 250 UND 
Vinagre de Álcool Claro - Fermentado acético de álcool, frasco de 750 ml -
contendo informação nutricional. 

Neval 0,90 225,00 

TOTAL GERAL R$ 7.107,50 

TRIANGULO ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.878.493/0001-95, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
644/2018. 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

31 1.600 KG 

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

Donau SIP 
0048-C 

14,24 22.784,00 

TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.310.533/0001-51, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
645/2018.

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

R$ 

09 250 PCT 

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

D�Mille 1,13 282,50 
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33 1.400 KG 

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

Frigodasko 10,50 14.700,00 

54 800 PCT 
Mistura para bolo, sabores variados. Embalagem com 450g, deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de 
lote e tabela de informações nutricionais. 

Apti 2,09 1.672,00 

TOTAL GERAL R$ 16.654,50 

Valor Total: R$ 161.228,95 (cento e sessenta e um mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 18/12/2018. 
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades 
da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 21 de janeiro de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Licitação � Processo Administrativo nº 249/18 � Inex. nº 024/18 

Processo Administrativo nº. 002/2019 � Inexigibilidade nº. 002/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2019 

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 002/2019:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

GOBBI & CIA LTDA 27.746.462/0001-09 
RUA ANITA GARIBALDI, 191, JARDIM AGARI, 

LONDRINA - PR 
HABILITADO 

      Arapongas, 21 de janeiro de 2019. 

   
Cristiane Franco 

Presidente

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: XI    Nº: 2314     PÁG:16TERÇA-FEIRA 22/01/2019



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;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

MILENA IWAZAKI CLINICA MEDICA LTDA 32.115.154/0001-15 
RUA PIONEIRA ANA CORDEIRO DIAS, 425, BLOCO 

02, PARQUE RESIDENCIAL CIDADE NOVA, 
MARINGA - PR 

HABILITADO 

M. ARAUJO CAVALLARO � CLINICA DE 
SERVIÇOS MEDICOS 

31.632.708/0001-99 
RUA PARANAGUA, 1057, APT 604, CENTRO, 

LONDRINA - PR 
HABILITADO 

      Arapongas, 21 de janeiro 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;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

MILENA IWAZAKI CLINICA MEDICA LTDA 32.115.154/0001-15 
RUA PIONEIRA ANA CORDEIRO DIAS, 425, BLOCO 

02, PARQUE RESIDENCIAL CIDADE NOVA, 
MARINGA - PR 

HABILITADO 

      Arapongas, 21 de janeiro de 2019. 

   
Cristiane Franco 

Presidente
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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