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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 -

(PMA)

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão
Permanente de Licitação e observado o parecer da
Assessoria Jurídica, referente à Concorrência n.° 001/
2019, que objetiva a Alienação de imóveis de propriedade
do município, em atendimento a Secretaria Municipal de
Administração - SEMAD; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório e adjudico o a
primeira classificada: Item/Lote 8 – SHALOM
COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 08.560.409/
0001-74; Demais itens/lotes foram considerados
desertos.

Arapongas, 26 de Março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 036/2019

Objeto: Aquisição de mobiliários, equipamentos e
materiais de papelaria – deliberação 001/17, 012/17 –
Idoso – CEDI/PR, em atendimento a Secretaria Municipal
de Assistência Social - SEMAS, conforme especificações
e anexos constantes no respectivo Edital. Encerramento
do recebimento dos envelopes até 09h15min do dia 08
de Abril 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, 25 de Março de 2019.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 037/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de refeição
do tipo marmitex e refrigerante, em atendimento a
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD,
conforme especificações e anexos constantes no
respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 13h15min do dia 08 de Abril de 2019 e
abertos a partir das 13h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 25 de Março de 2019.

VALDINEI JULIANO  PEREIRA
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 038/2019

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de
microcomputador e impressora para as unidades de
saúde, através da emenda parlamentar n° 3650004/2018,
proposta n° 09267.309000/1180.02, em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações
e anexos constantes no respectivo Edital. Encerramento
do recebimento dos envelopes até 09h15min do dia 09
de Abril 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, 25 de Março de 2019.

VALDINEI JULIANO  PEREIRA
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 039/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de bandeiras,
em atendimento a Secretaria Municipal de Administração
- SEMAD, conforme especificações e anexos constantes
no respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 13h15min do dia 09 de Abril de 2019 e
abertos a partir das 13h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 25 de Março de 2019.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 040/2019

Objeto: Registro de preços para aquisição de
equipamentos odontológicos, em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações
e anexos constantes no respectivo Edital. Encerramento
do recebimento dos envelopes até 09h15min do dia 10
de Abril 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, 25 de Março de 2019.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 041/2019

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de limpeza de
fossas, caixa de gordura, caixa de passagens,
desentupimento de encanamentos em prédios públicos
e limpeza de caixas d’água para atender todas as
secretarias, em atendimento a Secretaria Municipal de
Administração - SEMAD, conforme especificações e
anexos constantes no respectivo Edital. Encerramento
do recebimento dos envelopes até 13h15min do dia 10
de Abril de 2019 e abertos a partir das 13h30min, do
mesmo dia, no mesmo local. O edital completo poderá
ser obtido em sua integra no site: http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 25 de Março de 2019.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
006 /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, Sr.
Sérgio Onofre da Silva, portador da carteira de identidade
RG no 3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no
477.980.099-49, residente e domiciliado neste Município
torna público nos termos do art. 24, inciso VIII da Lei nº
8666/93, a contratação da Companhia de
Desenvolvimento Urbano de Arapongas – CODAR, para
prestar serviços de serviço de lama asfáltica nas ruas
que fazem parte da malha viária do Município de
Arapongas, em atendimento a SEODUR, com fulcro nas
informações constantes na requisição ao compras nº
301/2019 emitida em 19/02/2019.

Arapongas, 25 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA E TRÂNSITO

CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Cita e Intima o Senhor Ailton Dantas de Souza, portador
do RG nº 9.043.474-8, para comparecer na Corregedoria
da Guarda Municipal de Arapongas, situada na Rua
Gralha Azul, s/n, Vila Édio, Arapongas – PR (Rodoviária),
até o dia 10 de abril de 2019, das 13h às 16h, para
apresentar testemunhas referente ao procedimento

administrativo investigativo que versa sobre a suposta
falta de urbanidade e educação praticadas pelos Guardas
Municipais.

Arapongas, 21 de março de 2019.

GRASIELE ORLANDO
Corregedora da Guarda Municipal
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 007/2018 � Processo Adm. N º 011/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM 
MONITORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 
12(doze) meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 082/2018, assinada em 16 de Fevereiro de 2018 - LILIANE ARAUJO BARRETO � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 27.291.812/0001-90.

Item Qtd Und Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total R$ 

01 40 UND 
Tobogã jacaré � dimensões mínimas: 3,30 x 2,30m fabricado em kp1000. Acompanha 
um motor monofásico com chave reversora de voltagem, com monitor. � LILIANE 
ME 

160,00 6.400,00 

02 40 UND 
Parque dos dinossauros � dimensões mínimas: 4,50m x 4,20m x 3,00m, fabricado em 
kp1000. Acompanha motor monofásico com chave reversora de voltagem, com 
monitor � LILIANE ME

170,00 6.800,00 

03 25 UND 
High jump � dimensões mínimas: 5,00m, com 60 molas protegidas, com monitor. �
LILIANE ME

310,00 7.750,00 

04 62 UND 
Cama elástica � dimensões aproximadas: 4,00m; 3,00m; 2,00m. Com tubos 
galvanizados, lonas de alta resistência, proteção de molas e proteção lateral. � 
LILIANE ME

80,00 4.960,00 

05 40 UND 
Piscina de bolinha � dimensões mínimas: 2,00m x 2,00m, base em madeira, estrutura 
de ferro, sistema de rede de proteção, de 2.000 a 4.000 bolinhas, com monitor � 
LILIANE ME

80,00 3.200,00 

06 40 UND 
pula-pula cara de palhaço - dimensões mínimsas: 3,50mx 5,00mx 3,50m, fabricado 
em kp1.000, acompanha motor monofásico com chave reversora de voltagem, com 
monitor � LILIANE ME

190,00 7.600,00 

07 40 UND Carrinho de algodão doce � com monitor e material incluso � LILIANE ME 180,00 7.200,00 

08 40 UND Carrinho de pipoca � com monitor e material incluso � LILIANE ME 190,00 7.600,00 

09 20 UND 
Guerra de cotonete - dimensões mínimas: 4,00x4,00 fabricado em kp1000. 
Acompanha motor monofásico com chave reversora de voltagem, com monitor. � 
LILIANE ME

190,00 3.800,00 

10 15 UND 
Futebol de sabão � dimensões mínimas: 5,00x10,00m, fabricado em kp1000. 
Acompanha motor monofásico com chave reversora de voltagem, com monitor. � 
LILIANE ME

220,00 3.300,00 

TOTAL GERAL R$ 58.610,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 16 de Agosto de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: XI    Nº: 2357    PÁG:03TERÇA-FEIRA 26/03/2019



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 076/2018 � Processo Adm. N º 126/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MILHO E RAÇÃO PARA OS GANSOS E PEIXES DO PARQUE DOS PÁSSAROS E 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SOLUÇÃO DE LIMPEZA, 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. 385/2018, assinada em 26 de junho 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 Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 2.500 Quilograma Milho para ganso. Primor  1,00 2.500,00 

02 2.500 Quilograma 
Ração para peixe para crescimento, peletes flutuantes pudensos, 
tamanho de partículas (6 to 15 mm). 

Primor 2,10 5.250,00 

03 50 Balde 
CLORO GRANULADO 3 EM 1 -  BALDE 10KG 
65% de cloro ativo 

Domclor 176,50 8.825,00 

04 10 Unidade PENEIRA ARMACAO PLASICA P/ PISCINA Vila Real 27,60 276,00 

05 200 Litros INTERCAP Belaquímica 5,50 1.100,00 

06 200 Litros SOLOPAN Belaquímica 6,60 1.320,00 

07 200 Litros 
Detergente Automotivo Neutro Biodegradável concentrado -
Shampoo 

Belaquímica 4,80 960,00 

TOTAL GERAL R$ 20.231,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 26 de Março de 2019. 

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

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 086/2018 � Processo Adm. N º 148/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, 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. 518/2018, assinada em 26 de Setembro de 2018 - B. DE OLIVEIRA BERGAMASCHO � PRODUTOS NUTRICIONAIS, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.715.704/0001-22. 
 

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

05 400 EMBALAGEM 

Alimento completo e balanceado liquido com 1,2kcal/ml, 
normoproteico, proteína vegetal e / ou animal. Com adição de 
tcm. Isenta de sacarose, glúten e lactose. Apresentação 
embalagem de 1000ml. REFERÊNCIA: ISOSSOURCE SOYA 

ISOSOURCE SOYA 
Nestlé  

14,40 5.760,00 

11 400 EMBALAGEM 

Alimento líquido nutricionalmente completo com alto teor 
protéico, no mínimo 17% hipercalórico 1,5kcal/ml. Isento de 
sacarose, glúten e lactose. Apresentação tetra pack 1000ml. 
REFERÊNCIA:ISOSSOURCE 1,5 

ISOSOURCE 1,5 
Nestlé 

30,00 12.000,00 

16 150 UNIDADE 

Triglicerídeos de caseia média. Indicado para pacientes que 
necessitem de um aporte calórico maior proveniente de lipídeos 
de fácil absorção, entre eles: dificuldade digestiva ou absortiva, 
distúrbios no transporte linfático, doenças que induzem à 
desnutrição, estresse metabólico e hipermetabolismo. 70% óleo 
de coco 30% óleo de milho. Apresentação, frasco 250 ml. 

MCT Age Vitafor 37,00 5.550,00 

23 300 LATA 

Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, à base 
de peptídeos, normocalórico¹ (na diluição padrão). Indicado para 
terapia nutricional precoce em pacientes pediátricos críticos de 1 
a 10 anos de idade,  com retarde de esvaziamento gástrico e 
riscos de broncoaspiração, dificuldade na absorção de proteína 
intacta associada a desconfortos gastrointestinais e pacientes em 
desmame de nutrição parenteral.Com 12% de proteínas (100% 
de proteína do soro do leite hidrolisada), 54% carboidratos 
(63,2% maltodextrina; 23,5% sacarose e 13,3% amido de batata) 
e 34% gorduras (59,9% TCM, 19,5% óleo de canola; 14,7% 
óleo de girassol e 5,9% lecitina de soja). Sabor baunilha.. Não 
contém glúten. LATA 400 G REFERÊNCIA:PEPTAMEN 

PEPTAMEN Junior 
Nestlé 

173,00 51.900,00 

TOTAL GERAL R$ 75.210,00 
 
Ata de Registro de preços n. 519/2018, assinada em 26 de Setembro de 2018 - NORTE NUTRI PRODUTOS MÉDICOS E NUTRIÇÃO EIRELI., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.515.361/0001-52. 
 

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

08 400 UNIDADE 

Fórmula infantil a base de leite de vaca espessada com amido de 
arroz pré-gelatinizado, para lactentes de 0 a 12 meses, densidade 
calórica 68Kcal/100ml, proteína lactoalbumina/ caseína: 20/80%, 
carboidrato 34% maltodextrina, 25% amido de arroz, 41% 
lactose, enriquecida com vitaminas , minerais e oligoelementos, 
atendendo as recomendações da Codex Alimentarius - 
Apresentação, Lata 400g. REFERÊNCIA:APTAMIL AR 

Nestlé � Nan A.R. 21,20 8.480,00 

09 400 UNIDADE 

Fórmula na redução dos episódios de regurgitação, ssada 
caseiramente. Reduz a exposição do esôfago a conteúdo 
ácidos,Lactose, leite de vaca desnatado*, amido, oleína de 
palma, soro de leite desmineralizado*, óleo de canola, óleo de 
palmiste, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, 
niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina 
B6, vitamina B1, vitamina D, vitamina B2, ácido fólico, 
vitamina K, ácido pantotênico, vitamina B12, biotina), taurina, 
sais minerais (iodeto de potássio, sulfato ferroso, sulfato de 
cobre, sulfato de zinco) LATA 400g. 

Nestlé � Nan A.R. 21,20 8.480,00 

13 200 UNIDADE 

Fórmula Infantil isenta de lactose, a base do leite de vaca, óleos 
vegetais e maltodextrina (única fonte de carboidrato); 
Enriquecido com vitaminas, nucleotideos, minerais, ferro e 
outros oligoelementos. Apresentação, Lata 400g. 
REFERÊNCIA:NAN SL 

Nestlé � Nan S.L. 28,00 5.600,00 

19 100 LATA 
Fórmula infantil de partida, para crianças recém-nascidas, 
prematuros e/ ou baixo peso. Apresentação lata 400g. 

Nestlé � Pre Nan 26,20 2.620,00 

TOTAL GERAL R$ 25.180,00 

 
Ata de Registro de preços n. 520/2018, assinada em 26 de Setembro de 2018 - NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 18.500.770/0001-69. 
 

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

04 30 LATA 

Alimento completo para nutrição enteral ou oral. Normoproteico, 
normocalórico e normolipídico, com adição de fibras. 
Apresentação embalagem de 800g. REFERÊNCIA: ENSURE/ 
NUTRISON SOYA 

Trophic Fiber/Prodiet 38,00 1.140,00 

06 500 LATA 

Alimento completo para nutrição enteral ou oral. Normoproteico, 
normocalórico e normolipídico, com adição de fibras. 
Apresentação embalagem de 800g. REFERÊNCIA: ENSURE/ 
NUTRISON SOYA 

Trophic Fiber/Prodiet 38,00 19.000,00 

10 500 LATA 
Suplemento alimentar, rico em vitaminas e minerais, podendo 
conter ou não fibras. Diversos sabores. Apresentação Lata 400g. 
REFERÊNCIA: NUTREN ACTIVE 

Sustenlac/ Prodiet 16,00 8.000,00 

15 600 LATA 

Alimento completo para crianças de 1 a 10 anos. Com densidade 
calórica de 1,0 a 1,5kcal/ml, com no mínimo 9% de proteínas. 
Isento de glúten. Apresentação Lata 400g. REFERÊNCIA: 
NUTREN JR/PEDIASURE 

Trophic Infant/ Prodiet 27,30 16.380,00 

24 300 UNIDADE 

Fórmula infantil com proteína de arroz hidrolizada, enriquecida 
com minerais, vitaminas, nucleotídeos, aminoácidos livre e 
peptídeos. Isento de lactose, sacarore e frutose.isento de ácido 
fítico e fitoestrogenosa. Isento de glúten. Contendo age na 
proporção de 10:1 de ácido linoleico, alfalinoleico. Embalagem: 
Lata com 400g. REFERÊNCIA:NOVAMIL RICE 

Novamil Rice Biolab 105,00 31.500,00 

26 400 EMBALAGEM 

Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, 
normocalóricaa (1,2 kcal/ml). Isenta de sacarose, fibras, lactose e 
glúten. Apresentação embalagem de 1000ml. 
REFERÊNCIA:TROPHIC BASIC 

Trophic Soya/ Prodiet 17,00 6.800,00 

TOTAL GERAL R$ 82.820,00 
 
Ata de Registro de preços n. 521/2018, assinada em 26 de Setembro de 2018 - PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES 
EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.396.523/0001-73. 
 

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

01 500 LATA 

Fórmula infantil em pó, para crianças desde o nascimento, a base 
de 100% de proteína de soro do leite extensamente hidrolisado, 
para crianças com alergia ao leite de vaca, com quadro diarreico 
e/ ou mal absorção, com adição de tcm, lcpufas e nucleotídeos. 
Isento de sacarose, glúten e lactose. Apresentação Lata de 
400g.REFERÊNCIA:PREGOMIM PEPTI  

Pregomin Pepti/ 
Danone 

73,50 36.750,00 

02 50 LATA 

Fórmula infantil em pó, a base de proteína do soro do leite 
extensamente hidrolisada com lactose, para crianças com alergia 
ao leite de vaca sem quadro diarréico, desde o nascimento. 
Contém lcpufas e nucleotídeos. Isento de sacarose e glúten. 
Apresentação Lata de 400g.REFERÊNCIA:APTAMIL PEPTI 

Aptamil Pepti/ Danone 58,00 2.900,00 

07 500 UNIDADE 
Fórmula infantil para crianças de 0 a 12 meses com 100% de 
proteína isolada da soja. Apresentação Lata de 800g. 
REFERÊNCIA:APTAMIL SOJA 

Aptamil Soja 1 e 2/ 
Danone 

43,70 21.850,00 

12 200 LATA 

Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e 
crianças de primeira infância destinada a necessidades 
dietoterápicas específicas com restrição de lactose. Contém 
ácidos graxos de cadeia longa (lcpufas) - ácidos araquidônico 
(ara) e docosahexaenoico (dha) e nucleotídeos.   Densidade 
calórica 66 kcal/100 ml. Possui 8% de proteínas lácteas (100% 
caseína), 44% de carboidratos (100% maltodextrina), 48% de 
lipídios (100% de gordura vegetal - óleos de palma, canola, 
coco, girassol e fungos - mortierella alpina). Apresentação, Lata 
de 400g. REFERÊNCIA:APTAMIL SL 

Aptamil SL/ Danone 28,60 5.720,00 

14 200 LATA 

Alimento para nutrição oral ou enteral para crianças, em pó, 
nutricionalmente completo e rico em vitaminas e minerais. 
Permite preparo nas diluições 1,0kcal/ml, 1,25kcal/ml e 
1,5kcal/ml. Isento de lactose. Não contém glúten. 
Indicações:crianças em risco nutricional, desnutridas ou com 
desaceleração do crescimento; com doenças crônicas (ex. 
Fibrose cística, cardiopatias, doença celíaca, câncer, etc), 
anorexia, estomatite, restriçã ;o hídrica, em pré ou pós-
operatório. Possui 9% de proteínas (100% caseinato de cálcio), 
50% de carboidratos (84% de maltodextrina e 16% sacarose) e 
41% de lipídeos (100% de óleos vegetais - óleos de palma, 
girassol e semente de colza). Sem sabor. Apresentação, Lata de 
400g. REFERÊNCIA:FORTINI 

Fortini/ Danone 59,00 11.800,00 

17 100 LATA 

Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e 
crianças de primeira infância para necessidades dietoterápicas 
específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína 
láctea, lactose, sacarose, frutose, galactose e ingredientes de 
origem animal. Contém 100% aminoácidos livres e sintéticos, 
100% xarope de glicose, óleos vegetais e tcm. Adicionada de 
lcpufas (ara e dha) e nucleotídeos. Indicada para crianças de 0 a 
36 meses de idade com alergias alimentares ou distúrbios da 
digestão e absorção de nutrientes. Não contém glúten. 
Indicações:alergia alimentar (ao leite de vaca, à soja, a 
hidrolisados e a múltiplas proteínas), síndrome do intestino curto 
e outros distúrbios absortivos moderados a graves, 
gastroenteropatia eosinofílica, nutrição enteral precoce/mínima 
em terapia intensiva neonatal e pediátrica, transição de nutrição 
parenteral para enteral. Apresentação, Lata 400g. 

Neocate LCP/ Danone 199,00 19.900,00 

18 100 LATA 

Fórmula elementar de aminoácidos, nutricionalmente completa, 
em pó, para crianças acima de um ano, com alergias alimentares 
ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. Fórmula com 
eficácia comprovada em estudos clínicos. Isenta de proteína 

Neo Advance/ Danone 215,00 21.500,00 
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láctea, lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. Uso via oral 
e/ou enteral. Densidade calórica 100kcal/100ml. Possui 10% de 
proteínas (100% aminoácidos livres), 58,5% de carboidratos 
(100% maltodextrina) e 31,5% de lipídeos (100% óleos vegetais, 
sendo 35% triglicerídeo de cadeia média). Apresentação, Lata 
400 g. REFERÊNCIA: NEOCATE NEOADVENCE 

22 200 FRASCO 

Alimento para nutrição enteral, especialmente formulado para 
crianças. Nutricionalmente completo, normocalórico e 
normoprotéico, enriquecido com o exclusivo mix de 
carotenóides e com o exclusivo mf6, com 50% de fibras solúveis 
e 50% de fibras insolúveis. Baixa osmolaridade. Isento de 
sacarose, lactose e glúten. Contém proteína do soro do leite, 
proporcionando melhor tolerabilidade e melhor balanço proteico. 
Densidade calórica 1,0 kcal/ml. Possui 10% de proteínas (60% 
soro de leite e 40% caseína), 50% de carboidratos (100% 
maltodextrina) e 40% de lipídeos (86,9% de óleo de girassol, 
10% de óleo de canola e 3,1% de óleo de peixe). Apresentação, 
frasco 200ml. REFERÊNCIA:NUTRINI 

Nutrini MF/ Danone 23,90 4.780,00 

25 160 LATA 

Suplemento nutricional em pó, normocalórico e hiperproteico 
(56%vct). Contém uma combinação exclusiva de nutrientes que 
atuam na síntese muscular. Rico em vitamina d, leucina e outros 
aminoácidos essenciais de rápida absorção, enriquecido com mix 
de carotenóides, fibras, cálcio e mais 27 vitaminas e minerais. 
Não contém glútem, densidade calórica 1.0 kcal/ml, 56%de 
proteínas (21g/150ml -100%whey protein + 3g de leucina  livre), 
18% de lipídeos de lipídeos (41% óleo de palma, 34% óleo de 
girassol e 25% óleo de canola) e 26% de carboidratos (53% 
polissacarídeos, 27% sacarose, 8% glicose, 7% maltose, 5% 
lactose), 1,6g fibras/150ml (gos,fos e pectina). Enriquecimento 
com o exclusivo mix de carotenóides, cálcio e mais 27 vitaminas 
e minerais. Sabor baunilha ou morango. Embalagem de 600g 
(2250 kcal) .REFERÊNCIA:FORTIFIT 

Fortifit/ Danone 170,00 27.200,00 

TOTAL GERAL R$ 152.400,00 
 
Ata de Registro de preços n. 522/2018, assinada em 26 de Setembro de 2018 - PRO-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.889.336/0001-45. 
 

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

R$ 

03 200 LATA 

Alimento para nutrição enteral ou oral, nutricionalmente completo, 
com densidade de 1,0kcal/ml, normoproteico, contendo 15% de 
proteínas, sendo que no mínimo 70% de proteína isolada da soja e 
21% de proteína do soro do leite, e 30% de lipídios. Isento de 
lactose, sacarose e glúten. Apresentação Lata de 
800g.REFERÊNCIA:NUTRISON SOYA/ ENTERAL COMP. 

Nuteral � Total 
Nutrition Soy HSS 

35,00 7.000,00 

 
Ata de Registro de preços n. 523/2018, assinada em 26 de Setembro de 2018 - ROSSANE SERAFIM MATOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 03.302.477/0001-10. 
 

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

R$ 

20 800 UNIDADE 

Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, 
hipercalórica (1,5 kcal/ml), com adição de fibras solúveis e 
insolúveis. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Acondicionado 
em sistema fechado. Apresentação embalagem de 1000ml. 
REFERÊNCIA:FRESUBIN ENERGY FIBER 

Fresenius/ Fresubin 
Energy Fiber 

25,90 20.720,00 

21 800 UNIDADE 

Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, 
normocalórica (1,0 a 1,2 kcal/ml), com adição de fibras solúveis 
e insolúveis. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Acondicionado 
em sistema fechado. Apresentação embalagem de 1000ml. 

Fresenius/ Fresubin 
Original Fiber 

26,60 21.280,00 

TOTAL GERAL R$ 42.000,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 26 de Março de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 022/2019 � Processo Adm. N º 034/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MACAS RETRÁTEIS PARA AMBULÂNCIAS, 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: 
 
R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.984.213/0001-99, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 298/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

01 2 Unidade 

Maca retrátil articuladas em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 
posições entre 20 e 90 graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras 
eletrônicas resistentes e espuma densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 
03 cintos de segurança tipo automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral 
basculante e 6 rodízios: 2 com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios 
com 5 polegadas e 2 rodízios de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. 
Compatível com o veículo peugeot/boxer rontan, ano 2012/ modelo 2013. 
Maca retrátil articuladas em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 
posições entre 20 e 90 graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras 
eletrônicas resistentes e espuma densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 
03 cintos de segurança tipo automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral 
basculante e 6 rodízios: 2 com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios 
com 5 polegadas e 2 rodízios de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. 
Compatível com o veículo peugeot/boxer rontan, ano 2012/ modelo 2013. � essential 

3.240,00 6.480,00 

02 1 Unidade 

Maca retrátil articuladas em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 
posições entre 20 e 90 graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras 
eletrônicas resistentes e espuma densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 
03 cintos de segurança tipo automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral 
basculante e 6 rodízios: 2 com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios 
com 5 polegadas e 2 rodízios de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. 
Compatível com o veículo fiat ducato mc rontan, ano 2010 / modelo 2011. 
Maca retrátil articuladas em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 
posições entre 20 e 90 graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras 
eletrônicas resistentes e espuma densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 
03 cintos de segurança tipo automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral 
basculante e 6 rodízios: 2 com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios 
com 5 polegadas e 2 rodízios de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. 
Compatível com o veículo fiat ducato mc rontan, ano 2010 / modelo 2011. � essential 

3.240,00 3.240,00 

03 1 Unidade 

Maca retrátil articuladas em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 
posições entre 20 e 90 graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras 
eletrônicas resistentes e espuma densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 
03 cintos de segurança tipo automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral 
basculante e 6 rodízios: 2 com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios 
com 5 polegadas e 2 rodízios de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. 
Compatível com o veículo fiat ducato, ano 2010 / modelo 2010. 
Maca retrátil articuladas em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 
posições entre 20 e 90 graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras 
eletrônicas resistentes e espuma densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 
03 cintos de segurança tipo automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral 
basculante e 6 rodízios: 2 com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios 
com 5 polegadas e 2 rodízios de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. 
Compatível com o veículo fiat ducato, ano 2010 / modelo 2010. � essential 

3.240,00 3.240,00 

04 1 Unidade 

Maca retrátil articuladas em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 
posições entre 20 e 90 graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras 
eletrônicas resistentes e espuma densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 
03 cintos de segurança tipo automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral 
basculante e 6 rodízios: 2 com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios 
com 5 polegadas e 2 rodízios de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. 
Compatível com o veículo renout master, ano 2015 / modelo 2016. 
Maca retrátil articuladas em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 
posições entre 20 e 90 graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras 
eletrônicas resistentes e espuma densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 
03 cintos de segurança tipo automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral 
basculante e 6 rodízios: 2 com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios 
com 5 polegadas e 2 rodízios de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. 
Compatível com o veículo renout master, ano 2015 / modelo 2016. � essential 

3.240,00 3.240,00 

05 1 Unidade 

Maca retrátil articuladas em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 
posições entre 20 e 90 graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras 
eletrônicas resistentes e espuma densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 
03 cintos de segurança tipo automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral 
basculante e 6 rodízios: 2 com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios 
com 5 polegadas e 2 rodízios de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. 
Compatível com o veículo renout master, ano 2004 / modelo 2004. 
Maca retrátil articuladas em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 
posições entre 20 e 90 graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras 
eletrônicas resistentes e espuma densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 
03 cintos de segurança tipo automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral 
basculante e 6 rodízios: 2 com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios 
com 5 polegadas e 2 rodízios de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. 
Compatível com o veículo renout master, ano 2004 / modelo 2004. � essential  

3.240,00 3.240,00 

TOTAL GERAL R$ 19.440,00 
 
Valor Total: R$ 19.440,00 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta reais). 
 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 15 de março de 2019.  
 
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, 25 de março de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 118/2018 � Processo Adm. N º 208/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TÊNIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 
 
PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 55.541.130/0001-23, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
305/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

unitário R$ 
Valor total R$ 

01 500 Pares 

Tênis escolar infantil numeração 15 ao 19 
O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) 
com as seguintes características mínimas: gáspea em nylon 100% 
poliéster dublado com manta bidim resinada 110g/m², na cor azul 
marinho; biqueira, ferradura, taloneira, enfeite lateral e pontas da 
gáspea em material sintético laminado de 1.5mm de espessura, na 
cor azul marinho; fechamento com duas pontas de gáspea com 
velcro preto, com etiqueta de ponta em material emborrachado em 
banho químico de corrosão, personalizada com a inscrição 
"prefeitura de arapongas"; pala em nylon 100% poliéster dublado 
com manta bidim resinada 110g/m², na cor azul marinho, espuma 
de pu de 3mm de espessura e densidade mínima de 33 e forro favo 
de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela;  colarinho interno 
confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com espuma de pu 
de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 e forro favo de 
120g/m² 100% poliéster, na cor amarela; aplique na gáspea (lado 
externo) em bordado confeccionado  com máquina eletrônica, em 
linha 100% poliéster trilobal alto brilho, na cor amarela; 
palmilhado em material sintético bidim resinado ae 200 na cor 
grafite; palmilha de acabamento em eva 3mm de espessura, 
dublada com jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado 
monocolor antiderrapante, completo em sua numeração 
(numeração francesa), injetado em tr emborrachado, com 
fragrância de talco, dureza 50, na cor azul marinho, personalizado 
com a logomarca do fabricante em transfer; 

Pé com pé 42,95 21.475,00 

02 1.600 Pares 

Tênis escolar infantil numeração 20 a0 24 
O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) 
com as seguintes características mínimas: gáspea em nylon 100% 
poliéster dublado com manta bidim resinada 110g/m², na cor azul 
marinho; biqueira, ferradura, taloneira, pontas da gáspea e enfeites 
laterais da gáspea em material sintético de 1.5mm de espessura, na 
cor azul marinho; espelho dos enfeites laterais em material 
sintético de 1.0mm de espessura, na cor amarela; fechamento com 
duas pontas de gáspea em velcro preto, com etiqueta de ponta em 
material emborrachado em banho químico de corrosão, 
personalizada com a inscrição "prefeitura de arapongas"; pala em 
nylon 100% poliéster dublado com manta bidim resinada 110g/m², 
na cor azul marinho, espuma de pu de 3mm de espessura e 
densidade mínima de 33 e forro favo de 120g/m² 100% poliéster, 
na cor amarela;  colarinho interno confeccionado em tecido de 
poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura e 
densidade mínima de 33 e forro favo de 120g/m² 100% poliéster, 
na cor amarela; entretela ns51/cl 1540; palmilhado em material 
sintético bidim resinado ae 200 na cor grafite; palmilha de 
acabamento em eva de 3mm de espessura, dublada com jacard 
100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor 
antiderrapante, completo em sua numeração (numeração francesa), 
injetado em tr emborrachado, com fragrância de tutti-frutti, sendo 
dureza 60, personalizado com a logomarca do licitante; 

Pé com pé 42,96 68.736,00 

03 6.900 Pares 

Tênis escolar para fundamental numeração 25 ao 32 
O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) 
com as seguintes características mínimas: gáspea em nylon 100% 
poliéster dublado com manta bidim resinada 200g/m², na cor azul 
marinho; biqueira, ferradura, taloneira e enfeites laterais da gáspea 
em material sintético 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; 
espelho dos enfeites laterais da gáspea em material sintético de 
1.0mm de espessura, na cor amarela; puxador de gorgurão em fita 
de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento 
com atacador 100% poliéster, na cor azul marinho, sobre ilhoses 
de metal, na cor azul marinho; pala em nylon 100% poliéster 
dublado com manta bidim resinada 200g/m², na cor azul marinho;  
espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 
dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado com 
espuma de 3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela e 
com etiqueta de pala em material emborrachado em banho 
químico de corrosão, personalizada com a inscrição "prefeitura de 
arapongas"; colarinho interno confeccionado em tecido de 
poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura e 
densidade mínima de 33 dublado com forro favo de 120g/m² 
100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de espessura e 
densidade 28, na cor amarela; contraforte fr 200, entretela ns 51/cl 
1540 jc e palmilhado em sintético bidim resinado ae 200 na cor 
grafite; palmilha em eva de 4mm de espessura dublada com jacard 
100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor 
antiderrapante, completo em sua numeração (numeração francesa), 
injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com fragrância de 
tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul 
marinho (os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de 

Pé com pé 42,96 296.424,00 
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solado em toda sua numeração). 

04 3.600 Pares 

Tênis escolar para fundamental numeração 33 ao 36 
O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) 
com as seguintes características mínimas: gáspea em nylon 100% 
poliéster dublado com manta bidim resinada 200g/m², na cor azul 
marinho; biqueira, ferradura, taloneira e enfeites laterais da gáspea 
em material sintético 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; 
espelho dos enfeites laterais da gáspea em material sintético de 
1.0mm de espessura, na cor amarela; puxador de gorgurão em fita 
de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento 
com atacador 100% poliéster, na cor azul marinho, sobre ilhoses 
de metal, na cor azul marinho; pala em nylon 100% poliéster 
dublado com manta bidim resinada 200g/m², na cor azul marinho;  
espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 
dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado com 
espuma de 3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela e 
com etiqueta de pala em material emborrachado em banho 
químico de corrosão, personalizada com a inscrição "prefeitura de 
arapongas"; colarinho interno confeccionado em tecido de 
poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura e 
densidade mínima de 33 dublado com forro favo de 120g/m² 
100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de espessura e 
densidade 28, na cor amarela; contraforte fr 200, entretela ns 51/cl 
1540 jc e palmilhado em sintético bidim resinado ae 200 na cor 
grafite; palmilha em eva de 4mm de espessura dublada com jacard 
100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor 
antiderrapante, completo em sua numeração (numeração francesa), 
injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com fragrância de 
tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul 
marinho (os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de 
solado em toda sua numeração). 

Pé com pé 42,97 154.692,00 

05 900 Pares 

Tênis escolar para fundamental numeração 37 ao 44 
O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) 
com as seguintes características mínimas: gáspea em nylon 100% 
poliéster dublado com manta bidim resinada 200g/m², na cor azul 
marinho; biqueira, ferradura, taloneira e enfeites laterais da gáspea 
em material sintético 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; 
espelho dos enfeites laterais da gáspea em material sintético de 
1.0mm de espessura, na cor amarela; puxador de gorgurão em fita 
de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento 
com atacador 100% poliéster, na cor azul marinho, sobre ilhoses 
de metal, na cor azul marinho; pala em nylon 100% poliéster 
dublado com manta bidim resinada 200g/m², na cor azul marinho;  
espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 
dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado com 
espuma de 3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela e 
com etiqueta de pala em material emborrachado em banho 
químico de corrosão, personalizada com a inscrição "prefeitura de 
arapongas"; colarinho interno confeccionado em tecido de 
poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura e 
densidade mínima de 33 dublado com forro favo de 120g/m² 
100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de espessura e 
densidade 28, na cor amarela; contraforte fr 200, entretela ns 51/cl 
1540 jc e palmilhado em sintético bidim resinado ae 200 na cor 
grafite; palmilha em eva de 4mm de espessura dublada com jacard 
100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor 
antiderrapante, completo em sua numeração (numeração francesa), 
injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com fragrância de 
tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul 
marinho (os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de 
solado em toda sua numeração 

Pé com pé 42,97 38.673,00 

TOTAL GERAL R$ 580.000,00 
 
Valor Total: R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais). 
 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 21 de março de 2019.  
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, 25 de março de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

NOTIFICAÇÃO 

Ref.: Lote nº. 194/1-E1-C-Matrícula 44.163 2º CRI 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, considerando que os 
Correios após três tentativas não obtiveram êxito na entrega do Ofício nº 
064/2019 de 27 de fevereiro de 2.019, vem através deste, solicitar que sejam 
envidadas as providências necessárias para cumprimento da Legislação 
Municipal, no tocante à regularização do imóvel acima citado, doado para ANNA 
MARIA TOSATTO-ME, conforme Lei nº 2.130 de 07 de outubro de 1.992, 
especialmente  quanto ao solicitado no Ofício nº 019/15-SEMIC de 19 de maio de 
2.015, que encaminhou o DECRETO Nº 298/15 de 29 de abril de 2.015, 
autorizando a lavratura da Escritura definitiva. 

Por oportuno informamos que esta Prefeitura, necessita utilizar uma 
área 97,86m2, para alargamento da Rua Pavãozinho do Pará. 

Para regularização das pendências, concedemos-lhes o prazo de 15 dias a 
partir da publicação desta notificação, e informamos que iniciaremos o processo 
de desmembramento da área necessária, em nome do Município, e desde já, 
contamos com Vossa Anuência.    

Arapongas - PR., 26 de março de 2.019. 

Sérgio Onofre da Silva                                       Rafael Felipe Cita 
Prefeito Municipal � Arapongas - PR                      Procurador Geral do Munícipio 

À 
ANNA MARIA TOSATTO - ME  e ou Sucessores e Herdeiros  
Rua Pavãozinho do Pará, 1.711  
Nesta  
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Notificação nº 032/2019 
 
Notificado: NIVALDO APARECIDO INVERNIZZI 
RG: 5.010.634-9 
CPF: 878.416.309-72 

 

A Comissão Permanente de Sindicância da Guarda Municipal de Arapongas, 

instaurada pela Portaria nº 023/2019, publicada em diário oficial em 17 de Janeiro de 2019, informa o 

prosseguimento do processo sindicante nº 006/2018, originado em decorrência de uma denúncia feita por 

V.S.ª. à Ouvidoria da Guarda Municipal em 14/02/2018, instaurado pela portaria nº 013/2018, publicada 

em diário oficial em 04 de Outubro de 2018, referente a um áudio divulgado por um integrante da Guarda 

Municipal. Assim sendo, fica V.Sª NOTIFICADO, a apresentar suas testemunhas (máximo 5) no prazo 

de 3 dias úteis a contar da data de publicação desta, em dias úteis, das 08hrs30min às 11hrs e das 13hrs às 

17hrs, na sede desta Comissão, situada na Rua Eurilemos nº 530 (sede da Guarda Municipal).  

 Arapongas-PR, 21 de Março de 2019. 

 

_____________________________ 
Michele Regina Zanin 

Presidente da Comissão Permanente de Sindicância 
Guarda Municipal de Arapongas 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito 
Guarda Municipal 

Comissão Permanente de Sindicância  
  



 

 

 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS - CODAR 
CNPJ/MF. Nº 75.402.636/0001-69 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA  

 
 Ficam convocados os acionistas da Companhia de Desenvolvimento de 
Arapongas � CODAR, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar 
no dia 11 de abril de 2019, às 10h, na sede social, na Rua Garças nº 750 � 
Centro, em Arapongas - Paraná, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: 
 

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2018; 

2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício financeiro e a 
distribuição de dividendos; 

3. Eleger os membros do Conselho Fiscal; 
4. Outros assuntos de interesse social. 

 
 

Arapongas, 19 de março de 2019. 
 
 
 

Sergio Onofre da Silva 
Presidente do Conselho de Administração 
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IPPASA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2019 - IPPASA 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 04/2019 � IPPASA 

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal 
nº 8.666/93, e conforme parecer jurídico integrante do processo administrativo para 
pagamento de Curso de Compensação Previdenciária firmados com a favorecida, a favor de 
APEPREV � Associação Paranaense de Entidades Previdenciárias do Estado e dos 
Municípios. � CNPJ: 05.763.089/0001-61 no valor de R$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos 
reais).   

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

Arapongas, 25 de março de 2019 

Marilda Mieko Futata 
Diretora Adm. e Financeiro 

HOMOLOGAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Homologo a presente Inexigibilidade de Licitação para pagamento de Curso de 
Compensação Previdenciária firmado com a empresa nomeada a seguir, com fundamento 
no art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, junto a APEPREV � Associação 
Paranaense das entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios, CNPJ: 
05.763.089/0001/61, pelo valor total de R$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais). 

Arapongas, 25 de março de 2019 

Maria do Carmo Paiano Nihei 
Diretora Presidente � IPPASA 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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