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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 516/20, DE 21 DE AGOSTO DE 
2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando:
- o contido no processo de Averbação, 
protocolado sob nº 16984, de 23.07.2020;
- o disposto na Lei Complementar nº 173 de 
27.05.2020.

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de SUELEN ROBERTA FAVARO 
MATOS, matrícula nº 1197516-1, ocupante 
do cargo de Enfermeiro, Classe B, Nível 58, do 
Grupo Profissional Superior 01, de provimento 
efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
o tempo de contribuição vinculado ao Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS, conforme 
Certidão nº 11023070.1.00225/20-8 expedida 
pelo INSS em 21.07.2020, referente aos períodos 
de 11.04.2017 a 31.01.2020, perfazendo o total 
de 1.020 dias, correspondentes a 02 anos, 09 
meses e 20 dias, considerados para efeitos 
de aposentadoria e disponibilidade, na forma 
do disposto no art. 201, § 9º, da Constituição 
Federal; art. 40 e ss., do Capítulo I, Título IV, da 
Lei nº 3.225/05 (Sistema de Seguridade Social), 
e também para fins de Adicional por Tempo 
de Serviço – ATS, conforme art. 101, Parágrafo 
único, da Lei nº 4.451/16, combinado com o art. 
7º, Parágrafo único, da Lei nº 4.840/19.   
                      

Arapongas, 21 de agosto de 2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 522/20, DE 21 DE AGOSTO DE 
2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 

de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando:
- o contido no processo de Averbação protocolado 
sob o nº 16624, de 20.07.2020;
- o disposto na Lei Complementar nº 173 de 
27.05.2020.

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de MARTA GOMES DE 
ANDRADE, matrícula nº 103926-2, ocupante do 
cargo de Técnico em Saúde Bucal, Classe A, Nível 
52, do Grupo Profissional Médio, de provimento 
efetivo, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde, o tempo de contribuição vinculado ao 
Regime Geral de Previdência Social – RGPS, 
conforme Certidão nº 19021030.1.00133/20-3 
expedida pelo INSS em 17.07.2020, referente 
aos períodos de 05.12.2002 a 30.03.2010, 
05.04.2010 a 04.05.2012 e 07.05.2012 a 
31.01.2020, perfazendo o total de 6.255 dias, 
correspondentes a 17 anos, 01 mês e 20 dias, 
considerados para efeitos de aposentadoria e 
disponibilidade, na forma do disposto no art. 
201, § 9º, da Constituição Federal; art. 40 e 
ss., do Capítulo I, Título IV, da Lei nº 3.225/05 
(Sistema de Seguridade Social), dos quais 09 
anos, 09 meses e 24 dias, considerados também 
para fins de Adicional por Tempo de Serviço – 
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei 
nº 4.451/16, combinado com o art. 7º, Parágrafo 
único, da Lei nº 4.840/19.    
      

Arapongas, 21 de agosto de 2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 523/20, DE 21 DE AGOSTO DE 
2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando:
- o contido no processo de Averbação protocolado 

sob o nº 16685, de 21.07.2020;
- o disposto na Lei Complementar nº 173 de 
27.05.2020.

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de LUCIMARA ARDUIM DE 
MORAIS, matrícula nº 103322-01, ocupante 
do cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
Classe A, Nível 27, do Grupo Profissional 
Médio, de provimento efetivo, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, o tempo de 
contribuição vinculado ao Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS, conforme Certidão 
nº 21036050.1.00197/20-0 expedida pelo 
INSS em 20.07.2020, referente aos períodos 
de 01.07.2003 a 30.03.2010 e 05.04.2010 a 
31.01.2020, perfazendo o total de 6.046 dias, 
correspondentes a 16 anos, 06 meses e 26 dias, 
considerados para efeitos de aposentadoria e 
disponibilidade, na forma do disposto no art. 
201, § 9º, da Constituição Federal; art. 40 e 
ss., do Capítulo I, Título IV, da Lei nº 3.225/05 
(Sistema de Seguridade Social), dos quais 09 
anos, 09 meses e 26 dias, considerados também 
para fins de Adicional por Tempo de Serviço – 
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei 
nº 4.451/16, combinado com o art. 7º, Parágrafo 
único, da Lei nº 4.840/19.          

Arapongas, 21 de agosto de 2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 524/20, DE 21 DE AGOSTO DE 
2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando:
- o contido no processo de Averbação protocolado 
sob o nº 16772, de 22.07.2020;
- o disposto na Lei Complementar nº 173 de 
27.05.2020.
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R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de DAIANE CONERADO 
DE SOUZA, matrícula nº 114464-01, ocupante 
do cargo de Agente de Combate as Endemias, 
Classe B, Nível 27, do Grupo Profissional 
Médio, de provimento efetivo, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, o tempo de 
contribuição vinculado ao Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS, conforme Certidão 
nº 12001040.1.01223/20-3 expedida pelo 
INSS em 21.07.2020, referente aos períodos 
de 03.11.2009 a 05.05.2010, 08.09.2010 a 
22.10.2011, 01.11.2011 a 30.12.2011, 20.02.2012 
a 09.04.2012, 01.08.2012 a 09.06.2013, 
03.01.2014 a 09.05.2014 e 21.05.2014 a 
31.01.2020, perfazendo o total de 3.224 dias, 
correspondentes a 08 anos, 10 meses e 04 dias, 
considerados para efeitos de aposentadoria e 
disponibilidade, na forma do disposto no art. 
201, § 9º, da Constituição Federal; art. 40 e 
ss., do Capítulo I, Título IV, da Lei nº 3.225/05 
(Sistema de Seguridade Social), dos quais 05 
anos, 08 meses e 10 dias, considerados também 
para fins de Adicional por Tempo de Serviço – 
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei 
nº 4.451/16, combinado com o art. 7º, Parágrafo 
único, da Lei nº 4.840/19.          

Arapongas, 21 de agosto de 2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n.º 165/2020. 
Inexigibilidade: n.º 021/2020. 
Contrato: n.º 533/2020.
Partes: Município de Arapongas e BRASIL 
SUL LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA., CNPJ n.º 
05.233.521/0014-27, representada por Estefano 
Boiko Junior, CPF n.º 869.157.119-53.
Objeto: contratação direta da empresa Brasil 
Sul Linhas Rodoviárias Ltda., para fornecimento 
de passagens rodoviárias para atendimento 
de pessoas em tratamento médico fora do 
município.
Valor: R$ 80.068,30 (oitenta mil, sessenta e oito 

reais e trinta centavos). 
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 
10/08/2020.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, 
a que se refere este EXTRATO, com base no 
Artigo n. º 25, caput e inciso I da Lei Federal n. º 
8.666/93. Autorizado pelo Prefeito Municipal na 
data de 04/08/2020.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n.º 171/2020. 
Inexigibilidade: n.º 022/2020. 
Contrato: n.º 543/2020.
Partes: Município de Arapongas e COMPANHIA 
BRASILEIRA DE CARTUCHOS., CNPJ n.º 
57.494.031/0001-63, representada por João 
Carlos Sanchez de Oliveira Junior, CPF n.º 
269.148.988-47.
Objeto: aquisição de munição para o uso 
da Guarda Municipal de Arapongas, em 
atendimento a SESTRAN.
Valor: R$ 15.480,00 (quinze mil, quatrocentos e 
oitenta reais). 
Prazo de Vigência: até 31/12/2020, a contar de 
20/08/2020.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a 
que se refere este EXTRATO, com base no Artigo 
n. º 25, inciso I da Lei Federal n. º 8.666/93. 
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
17/08/2020.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 010/2020.
Contrato: nº. 234/2020 – 1º Termo Aditivo.
Tomada de Preços: nº. 001/2020.
Partes: Município de Arapongas e ENGESPAR 
ENGENHARIA EIRELI., CNPJ nº 26.370.530/0001-
15, representada por Maicon Felipe Sonvezzo 
Canterteze, CPF nº. 072.035.589- 32.
Objeto: Contratação de empresa especializada 
em serviços de engenharia para reforma e 
ampliação do aeroporto municipal “Alberto 
Bertelli”, em atendimento a Secretaria Municipal 
de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano 
- SEODUR.

Objeto do Termo Aditivo:  Acréscimo de 
quantitativo de itens planilhados e não 
planilhados e prorrogação do prazo de execução, 
conforme processo administrativo n.º 16989 de 
23/07/2020. Com fundamento no art. 65, I, “b”, e 
§ 1º da Lei n.º 8.666/93, fica alterado o contrato 
com o fim de acrescer itens planilhados e não 
planilhados aos serviços previstos no contrato. 
Em consequência da alteração, será acrescido ao 
valor do contrato o montante de R$ 73.829,53, 
sendo R$ 36.771,45 referente a itens planilhados 
e R$ 37.058,08 referente a itens não planilhados. 
Com a alteração, o valor total do contrato passará 
de R$ 296.926,61 (duzentos e noventa e seis 
mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e 
um centavos) para R$ 370.756,14 (trezentos e 
setenta mil, setecentos e cinquenta e seis reais e 
quatorze centavos). Em decorrência da alteração 
contratual, com fundamento no § 1º, I e IV do 
art. 57 da Lei n.º 8.666/93, fica prorrogado o 
prazo de execução por 60 (sessenta) dias, a partir 
de 15 de julho de 2020. Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo n.°: 059/2020.
Contrato n.º: 267/2020 – 1º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 013/2020.
Partes: Município de Arapongas e VECCHI 
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ n° 30.353.906/0001-
50, neste ato representada por Guilherme Thiago 
Venturine Vecchi, CPF n.º 048.417.499-18.
Objeto: contratação direta de empresa para 
instalação de alarme de monitoramento nos 
centros de educação infantil Júlia Chiappin, 
Esther Otero de Mello, São Miguel Arcanjo e 
Escola Municipal Getúlio Vargas, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Educação.
Objeto do Termo Aditivo: o presente instrumento 
tem por finalidade retificar a cláusula primeira do 
Contrato n.° 267/2020, com objetivo de corrigir 
a denominação do objeto. Onde lê-se aquisição 
e instalação de sistema de segurança eletrônico 
dotado de central de alarme monitorado, leia-
se aquisição de sistema de segurança eletrônico 
dotado de central de alarme monitorado. 
Como constante na Requisição ao Compras n.° 
271/2020 emitida pela Secretaria Municipal 
de Educação, a instalação, manutenção e 
monitoramento serão realizados pela Secretaria 
Municipal de Segurança Pública, através do 
Centro de Monitoramento Municipal, e não pela 
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Contratada.  Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 243/2014.
Contrato: nº. 528/2014 – 6º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 033/2014.
Partes: Município de Arapongas e JAIR JORGE 
ZANATTA., CPF nº, CPF n° 144.270.109- 97.
Objeto: locação de imóvel localizado à rua Ibis 
n.° 1038 - centro, para instalação e atividades 
da unidade da Justiça FederaL no município 
de Arapongas, em atendimento a Gerência de 
Patrimônio - GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no 
Processo Administrativo nº. 17713, datado de 
03/08/2020, acordam as partes, nos termos da 
Lei n°. 8.666/93, em prorrogar o prazo de vigência 
contratual da locação do imóvel localizado à Rua 
Ibis, 1038, Centro, Arapongas-PR, que obriga 
as instalações da Justiça Federal, por 12 (doze) 
meses, observado o início em 23/08/2020 e 
encerramento em 23/08/2021, sendo que para 
este período será mantido o valor do aluguel em 
R$ 1.444,24 (um mil, quatrocentos e quarenta 
e quatro reais e vinte e quatro centavos), 
totalizando ao final da vigência a quantia de R$ 
17.330,88 (dezessete mil, trezentos e trinta reais 
e oitenta e oito centavos). Data e assinaturas.
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  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 033/2020 – Processo Adm. Nº 058/2020. 
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 através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna 
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 343/2020, assinada em 26 de maio de 2020 - CASA VILA REAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 78.586.617/0001-28. 
 

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

01 470 KG 

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 3,20 
 

1.504,00 

02 950 UND 

Abacaxi produto são, limpo e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente 
desenvolvido, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade 
no tamanho e na cor. Não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes. 
Deve apresentar grau de maturação que permita suportar a manipulação e 
transporte, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

Ceasa 3,90 
 

3.705,00 

03 250 KG 
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. 

Ceasa 2,50 
 

625,00 

04 230 KG 

Abobora paulista- frescas, deve ter o grau máximo no tamanho, aroma e cor 
da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não 
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a 
sua aparência. Ausência de podridão. 

Ceasa 2,50 
 

575,00 

05 230 UND 

Acelga fresca, de ótima qualidade, compacta, firme coloração uniforme, 
aroma cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não 
serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência, necessita 
estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes ne perfurações. 

Ceasa 2,70 
 

621,00 

06 1.330 UND 

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 

Ceasa 2,40 
 

3.192,00 

07 311 KG 
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 19,00 
 

5.909,00 

08 50 UND Banana maçã - não apresentar problemas com coloração não característica, 
estar machucada, perfurada, muito madura e nem muito verde. Ceasa 3,45 

 

172,50 

09 2.320 KG Banana nanica , não apresentar problemas com coloração não característica, 
estar machucada, perfurada, muito madura e nem muito verde. Ceasa 1,99 

 

4.616,80 

10 330 KG 
Batata doce branca/ roxa, de primeira qualidade, tamanho grande ou médio, 
uniforme, inteiro, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa, sem corpos estranhos 
ou terra aderida à superfície externa. 

Ceasa 1,80 
 

594,00 

11 1.030 KG 
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 2,05 
 

2.111,50 

12 440 KG 
Beterraba lisa, com polpa intacta e limpa, sem brotos, rachaduras, ou cortes na 
casaca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade. 

Ceasa 1,90 
 

836,00 

13 420 MAÇO 
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 4,45 
 

1.869,00 

14 835 KG 

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 2,25 
 

1.878,75 

15 570 KG 

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. 

Ceasa 2,23 
 

1.271,10 

16 650 MAÇO 

Cheiro verde ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de 
descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão 
apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade. Maço de 200 
g - 150 g de cebolinha e 50 g de salsinha. 

Ceasa 1,90 
 

1.235,00 

17 270 KG 

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 3,10 
 

837,00 

18 600 UND 
Couve-manteiga - folhas integras, ausência de folhas murchas e podridão 
Transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso. Mínimo de 
400 gramas. 

Ceasa 2,25 
 

1.350,00 

19 420 UND 

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. Deve estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e 
perfurações. 

Ceasa 5,10 
 

2.142,00 

20 360 KG Goiaba - cor vermelha, tipo mesa, fresca, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, superfície lisa, em estágio de amadurecimento adequado para Ceasa 3,80 

 

1.368,00 
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consumo, polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte. Consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 
7 (sete) dias antes do vencimento. 

21 50 KG Laranja lima - inteiras, frescas, não apresentar problemas com coloração não 
característica, estar machucada, perfurada, muito madura e nem muito verde. Ceasa 4,54 

 

227,00 

22 1.960 KG Laranja pera, inteiras, frescas, não apresentar  problemas com coloração não  
características, estar machucada, perfurada, muito madura e nem muito verde. Ceasa 2,20 

 

4.312,00 

23 610 KG Limão taiti não apresentar alteração de coloração não característica, estar 
machucado, perfurado e muito maduro. Ceasa 2,03 

 

1.238,30 

24 2.450 KG Maçã gala - tipo extra. Coloração avermelhada sobre fundo amarelo, não 
apresentar podridão, sinal de congelamento e desidratação. Ceasa 5,50 

 

13.475,00 

25 680 KG 

Mamão grupo: solo, comprido. Subgrupo 3 e categoria extra. Não apresentar 
resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância 
admitidas pela legislação vigente; mau estado de conservação; odor e sabor 
estranhos ao produto. Apresentar grau de maturação que permita suportar a 
manipulação e o transporte. 

Ceasa 3,10 
 

2.108,00 

26 245 KG 

Mandioca sem casca - produto fresco e com grau de desenvolvimento 
completo, sem fibras, inteiro. Apresentar odor agradável, consistência firme, 
não apresentar perfurações ou injúrias mecânicas. Embalada à vácuo. Pacote 
de 1 kg. 

Ceasa 4,25 
 

1.041,25 

27 350 KG Manga palmer - textura firme, mas amadurecido. Ausência de danos 
mecânicos, murcha, podridão, manchas e presença de doenças. Ceasa 3,11 

 

1.088,50 

28 550 KG 
Maracujá azedo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido, verdoso com polpa intacta firme, livres de resíduos de 
fertilizantes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 

Ceasa 4,90 
 

2.695,00 

29 2.400 KG 
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 1,25 
 

3.000,00 

30 450 KG 

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 2,55 
 

1.147,50 

31 50 KG Pera willians (argentina) - deve ser fresca, casca lisa, firme, sem manchas, 
sem podridão ou danos mecânicos. Ceasa 8,15 

 

407,50 

32 492 UND Repolho - tamanho e coloração verde e uniforme. Produto selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas, sem raízes. Ceasa 2,45 

 

1.205,40 

33 1.280 KG Tangerina poncã - coloração alaranjada. Ausência de danos mecânicos, 
murcha, podridão, manchas e presença de doenças. Ceasa 3,36 

 

4.300,80 

34 180 KG 
Tomate italiano ou rasteiro -  coloração vermelha uniforme, pele lisa, firme e 
brilhante. Ausência de danos mecânicos, murcha, podridão, manchas e 
presença de doenças. 

Ceasa 3,78 
 

680,40 

35 70 KG Uva Niágara deve ser doce e suculenta, firme e estar bem presa ao cacho, 
nova e de 1ª qualidade, não deve estar murcha ou despencando. CEASA 6,12 

 

428,40 

38 670 KG 

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). 

D mille 
sif/0611 20,99 

 

14.063,30 

41 4.190 KG 

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 5,85 

 

24.511,50 

45 910 UND 

Iogurte de fruta sabor morango. Embalagem de 900 ml 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. 

Volpato 6,59 
 

5.996,90 

52 440 KG 

Mussarela fatiada, inter folhada resfriada. Embalagem: plástica flexível, 
atóxica, resistente, transparente, à vácuo 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. 

D carlo 21,50 
 

9.460,00 

55 370 PCT 

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 11,78 

 

4.358,60 

56 1.500 KG 

Pernil suíno em cubos - resfriado sem osso e sem couro, abatidos sob inspeção 
sanitária, 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 1 
kg, contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número de registro (sif 
ou sip ou certificação municipal de arapongas). 

Rainha da 
paz cif 2914 10,09 

 

15.135,00 
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58 450 KG 

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. 

Estrela 18,70 
 

8.415,00 

59 310 KG 

Queijo branco - tipo minas frescal: produto elaborado a partir de leite 
pasteurizado, coalho e sal. O produto deve ser elaborado em condições 
adequadas de higiene. A embalagem primária dever ser em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o seu consumo. Embalagem primária de 1 kg. 
Deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, prazo de 
validade, 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. 

Volpato 27,50 
 

8.525,00 

60 620 UND 

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 descoramento. 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. 

Frimesa 5,15 
 

3.193,00 

61 288 PCT 

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 3 kg. Na 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. 

Estrela 19,20 
 

5.529,60 

73 610 UND 

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 4,57 
 

2.787,70 

79 63 PCT 

Bombom - de wafer com recheio cremoso coberto com chocolate. 
Ingredientes: açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, soro de leite em pó, amendoim, 
cacau, farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, sal, óloe vegetal, 
castanha de cajú, vitaminas b1, b2 e b3, emulsificante de lecitina de soja e 
poliglicerol polirricinoleto, fermento químico, bicarbonato de sódio e 
aromatizante. Unidade de 21,5 g, embalagem de 1 kg contendo informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. 

Sonho de 
valsa 27,65 

 

1.741,95 

84 215 UND 

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 13,95 
 

2.999,25 

86 215 KG 
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 11,54 
 

2.481,10 

88 1.113 UND 

Chá de erva mate tostado antioxidante - caixa de 250g, 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 deverá 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 3,88 
 

4.318,44 

103 476 UND 

Ervilha em conserva - embalagem sachê, 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). 

Fugini 1,87 
 

890,12 

106 1.706 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. 

Joãozinho 4,96 
 

8.461,76 

109 582 UND Fermento químico em pó - embalagem de 100g. Na embalagem deverá Dona benta 2,29 
 

1.332,78 
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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. 

126 570 UND 

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. 

Floriani 4,10 
 

2.337,00 

127 350 PCT 

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. 

Floriani 4,10 
 

1.435,00 

130 552 PCT 

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. 

Beija flor 2,14 
 

1.181,28 

132 772 UND 

Milho verde em conserva: embalagem sachê, peso líquido de 300g 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). 

Fugini 1,92 
 

1.482,24 

135 1.489 UND 

Molho de tomate pronto tradicional - desenvolvido com tomates selecionados, 
sachê de 340 g. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

Só fruta 1,68 
 

2.501,52 

149 170 PCT 
Pó para refresco sabor abacaxi - com corante natural, embalagem de 1 kg, 
contendo informação nutricional, data de fabricação e validade e número do 
lote. 

Nutringa 5,78 
 

982,60 

150 170 PCT 
Pó para refresco sabor laranja - com corante natural, embalagem de 1 kg, 
contendo informação nutricional, data de fabricação e validade e número do 
lote. 

Nutringa 5,78 
 

982,60 

151 170 PCT 
Pó para refresco sabor uva - com corante natural, embalagem de 1 kg, 
contendo informação nutricional, data de fabricação e validade e número do 
lote. 

Nutringa 5,78 
 

982,60 

153 390 UND 

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; 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. Contendo 
1 kg. 

Bestpup 15,59 
 

6.080,10 

155 2.334 UND 
Refrigerante de guaraná gaseificado, com aroma natural de guaraná, não 
alcóolico. Embalagem pet de 2 l, contendo informação nutricional, data de 
fabricação e validade e número de lote. 

Taubaiana 3,78 
 

8.822,52 

156 114 PCT 
Sagú sabor uva - contendo informação nutricional na embalagem, data de 
fabricação e validade e número do lote. Pacote contendo 500 g de refresco em 
pó e 500 g de sagú. 

Nutringa 11,80 
 

1.345,20 

159 340 UND 

Sardinha em óleo comestível e sal, contendo ômega 3 e zero% de gordura 
trans. Na embalagem deverá conter a informação nutricional, data de 
fabricação e validade e número do lote. Peso líquido de 125 g e peso drenado 
de 83 g. 

Pescador 2,72 
 

924,80 

TOTAL GERAL R$ 227.026,16 
 
Ata de Registro de preços n. 344/2020, assinada em 26 de maio de 2020 - JH GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., 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$ 

43 48 UND 

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 7,72 
 

370,56 

50 1.528 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 (lacre). No seu rótulo 
deve conter prazo de validade/lote e informação nutricional. Validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

Doriana 4,60 
 

7.028,80 

64 626 PCT 

Achocolatado em pó. Achocolatado em pó - açúcar, cacau em pó, 
enriquecido com 10 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. 

Nutringa 8,35 
 

5.227,10 

66 130 PCT Açúcar refinado de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por 
porção - pacote de 5 kg contendo informação nutricional. Data mínima de Alto alegre 11,08 

 

1.440,40 
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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. 

67 10 UND 
Adoçante dietético em pó branco cristalino. Uso em preparações 
culinárias. Pote de 400g. Aprovado pela anad. Prazo mínimo de validade 
de 2 anos a partir da data de entrega. 

Lowçucar 17,15 
 

171,50 

70 30 UND 
Aroma de baunilha - aroma artificial para fins alimentícios, essência de 
baunilha branca, embalagem de 30 ml, contendo informação nutricional, 
data de fabricação e validade e número de lote. 

Cepera 8,20 
 

246,00 

71 1.098 UND 

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. 

Norte sul 12,15 
 

13.340,70 

74 1.326 PCT 

Biscoito doce, tipo maisena ou leite embalagem plástica contendo 400g. 
Isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. Deve ser 
crocante e sem sabor ranço. Rótulo com informação nutricional, data de 
fabricação e validade e número de lote. Informação sobre glúten. Prazo 
mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega. 

Racine 2,75 
 

3.646,50 

75 853 PCT 

Biscoito salgado tipo cream cracker - isento de mofo, odores estranhos e 
substâncias nocivas. Deve ser crocante e sem sabor ranço. 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. 
Embalagem de 400g. 

Racine 2,85 
 

2.431,05 

76 280 PCT 

Biscoito salgado tipo cream cracker com gergelim- isento de mofo, 
odores estranhos e substâncias nocivas. Deve ser crocante e sem sabor ranço. 
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. Embalagem de 
400g. 

Prodasa 4,00 
 

1.120,00 

80 1.763 PCT 

Café torrado e moído com tolerância de 1% de impurezas, umidade 
máxima de 6%, cafeína mínima de 0,7%p/p, grãos selecionados torrado e 
moído, forte, embalagem a alto vácuo, apresentando selo de pureza abic e 
informação nutricional. Pct de 500gr 

Brasil 6,25 
 

11.018,75 

81 10 UND Caldo de galinha - - caixa com 06 tabletes de 57g cada contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. Apti 1,65 

 

16,50 

85 10 UND 
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 7,45 
 

74,50 

89 20 UND 
Chocolate ao leite em barra de 1,050 kg - ideal para derreter e moldar. Na 
embalagem deve constar a informação nutricional, data de validade e 
fabricação e número de lote. 

Confeiteiro 21,41 
 

428,20 

91 187 PCT 
Chocolate em pó solúvel - para uso culinário, 50% de cacau, embalagem 
de 200g,  contendo informação nutricional e prazo de validade na 
embalagem. 

Apti 7,66 
 

1.432,42 

92 17 CX 
Choco Mole preta - caixa com 50 unidades, que deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote 
e tabela de informações nutricionais. 

Bonn 16,99 
 

288,83 

98 40 UND 

Creme vegetal uht tipo chantilly para confeitaria - embalagem de 1 l, com 
açúcar, adequado para coberturas e recheios de bolo, tortas, mousses e 
sobremesas geladas. Alto rendimento, aumenta o volume em até 4 litros, 
textura lisa e bem definida de cor branca brilhante, elasticidade perfeita 
para decorações. Embalagem tetra pak, contendo informação nutricional, 
data de fabricação e validade e número de lote 

Lider 12,30 
 

492,00 

101 30 UND 

Emulsificante - emulsificante e estabilizante.  Ingredientes: água, 
emulsificantes: monoglicerídeos de ácidos graxos destilados (ins 471), 
sal de ácidos graxos polioxietileno de monoestearato de sorbitana (ins 
435).  Embalagem de 200g, contendo data de fabricação e validade, 
número de lote e tabela de informação nutricional. 

Selecta 7,40 
 

222,00 

102 10 PCT 
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 1,15 
 

11,50 

104 122 UND 

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. 

Monsil 2,70 
 

329,40 

107 104 UND 

Feijão preto tipo 1 – classe preto, em sacos plásticos, transparentes, 
isento de sujidades, não violados, resistentes, acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 
06 meses a partir da data de entrega, pacote de 01 kg. 

Copragel 4,42 
 

459,68 

116 24 UND 
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 

Lowçucar 2,25 
 

54,00 

118 232 UND 

Goiabada - em massa ou pasta homogênea e de consistência que 
possibilite o corte. Obtido das partes comestíveis desintegradas da 
goiaba, com açúcar, contendo pectina, ajustador de ph. Isento de 
sujidades, larvas e parasitos, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. 
Peso líquido de 300g. 

Xavante 1,90 
 

440,80 
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119 50 PCT 
Chocolate granulado colorido, não podem estar quebradiços, devem ser 
macios e a cor brilhante. Pacote de 500g, contendo informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número do lote. 

Dori 5,40 
 

270,00 

121 310 UND 
Leite condensado - contendo leite integral, açúcar e lactose, embalagem 
tetra pak de 395g, deve constar na embalagem data de fabricação e 
validade, informação nutricional e número de lote. 

Nene 3,23 
 

1.001,30 

122 60 PCT 

Leite em pó integral, instantâneo, não granulado embalagem de 200g, 
aluminizada, intacta, bem vedada, o produto deve conter o nome e a 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote 
e tabela de informação nutricional, livre de parasitas e substâncias 
nocivas. Prazo de validade 12 meses. 

Danky 4,37 
 

262,20 

123 96 UND 

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 3,09 
 

296,64 

125 50 PCT 
Macarrão de letrinha, semolado, com ovos, contendo informação 
nutricional na embalagem, pacote de 500g, prazo mínimo de validade de 
10 meses a partir da data de entrega. 

Galo 3,20 
 

160,00 

128 10 UND 
Macarrão parafuso a base de arroz, sem glúten, embalagem de 500g 
Contendo informação nutricional, enriquecido com ovos, 0% de gorduras 
trans. 

Urbano 3,53 
 

35,30 

129 120 PCT 

Massa para lasanha - grano duro, pré-cozida (direto ao forno). 
Embalagem de 200 g.  Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais 

Renata 3,35 
 

402,00 

138 366 UND 

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 1,23 
 

450,18 

139 17 CX Paçoca caseira - pacote com 50 unidades, contendo informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número do lote. Bonn 13,72 

 

233,24 

148 24 UND 
Pó para pudim diet sabor chocolate ou morango sem adição de açúcar, 
fonte de vitaminas e sais minerais zn e se, embalagem de 30g, contendo 
informação nutricional 

Lowçucar 2,48 
 

59,52 

154 260 PCT 

Queijo parmesão ralado. O produto não deve apresentar misturas de 
outros ingredientes, impurezas, sinal de bolor, cheiro e sabor não 
característico do produto. Embalagem deve estar intacta, bem vedada 
contendo 50 g do produto. Deve constar na embalagem data de 
fabricação com no máximo 30 dias da data de entrega do produto. 

Selete 3,50 
 

910,00 

TOTAL GERAL R$ 54.371,57 
Ata de Registro de preços n. 345/2020, assinada em 26 de maio de 2020 - NEW COMPANY LICITACÕES – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 32.387.337/0001-90. 
 

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

39 590 KG 

Carne bovina. Coxão mole em tiras - 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). 

D'mille 18,19 
 

10.732,10 

40 260 KG 

Carne bovina, posta branca, em peça - 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). 

D'mille 22,38 
 

5.818,80 

44 660 KG 

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 

Estancia 
alvorada 27,99 

 

18.473,40 

63 24 UND 
Achocolatado diet instantâneo, sem adição de açúcar 
Embalagem de no mínimo 210g, contendo informação nutricional. Certificado 
pela anad. Prazo mínimo de validade de 6 meses a partir da data de entrega. 

Apti 11,75 
 

282,00 

68 144 PCT 
Amendoim cru descascado, selecionado, miúdo, tipo 1, embalagem de 500gr. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

D'mille 4,99 
 

718,56 

69 143 PCT 

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 1 kg e validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Na 

D'mille 4,25 
 

607,75 



QUINTA-FEIRA 27/08/2020                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2713 PÁG: 10

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

72 218 UND 

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 
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. 

Mais sabor 10,47 
 

2.282,46 

82 120 PCT Canela em pó, pct de 05 gr, contendo informação nutricional na embalagem. Catemar 1,39 
 

166,80 

83 220 PCT Canela em rama, pct 10 gr, contendo informação nutricional na embalagem. Catemar 1,39 
 

305,80 

94 268 UND 

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 2,65 
 

710,20 

95 130 UND 

Colorau - colorífico, fubá, urucum e óleo de soja - pacote de 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. 
Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. 

D'mille 2,05 
 

266,50 

96 240 PCT Cravo. Contendo informação nutricional na embalagem. Pct 07 gr. Catemar 1,90 
 

456,00 

97 270 UND 

Creme de leite uht homogeneizado - sem necessidade de refrigeração. 
Embalagem tetra pak de 200g. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a 
partir da data de entrega. A embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

Cativa 1,99 
 

537,30 

99 17 CX 
Doce de abóbora vermelha - caixa com 50 unidades, deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. 

Bonn 16,75 
 

284,75 

100 30 UND 
Doce de leite - pastoso, sem amido, uso profissional, ideal para recheios de 
bolos, tortas e bolachas, bisnaga de 1 kg contendo informação nutricional, data 
de fabricação e validade e número de lote. 

Frimesa 17,89 
 

536,70 

105 1.046 PCT 
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 2,32 
 

2.426,72 

110 17 CX 
Fondant de leite - pacote com 50 unidades, constando o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

Bonn 13,39 
 

227,63 

111 340 PCT 

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 1,69 
 

574,60 

117 200 UND 

Geléia de fruta - sabor de uva, morango ou frutas vermelhas. Características: 
de primeira qualidade. Embalagem de vidro de 230g. A embalagem deve estar 
intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação, prazo de validade, 
ingredientes, informações nutricionais. 

Aurea 7,63 
 

1.526,00 

120 100 PCT 
Chocolate granulado sabor chocolate - não podem estar quebradiços, devem 
ser macios e a cor brilhante. Pacote de 500g, contendo informação nutricional, 
data de fabricação e validade e número do lote. 

Dona jura 5,55 
 

555,00 

124 50 PCT 
Macarrão ave maria de sêmola, com ovos, contendo informação nutricional na 
embalagem. Pacote de 500g, prazo mínimo de validade de 10 meses a partir da 
data de entrega. 

D'mille 2,25 
 

112,50 

131 273 PCT 

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

D'mille 2,30 
 

627,90 

134 24 UND 

Molho de soja - fabricado a partir de uma mistura de soja, cereal torrado, água 
e sal marinho, fermentando-os com microrganismos aspergillus oryzae e/ou 
aspergillus sojae. Embalagem de 500 ml contendo informação nutricional, data 
de fabricação e validade e número de lote. 

Dusul 4,99 
 

119,76 

136 3.000 UND Néctar de uva - sem conservantes, contendo informação nutricional, data de 
fabricação e validade e número de lote. Embalagem tetra pak de 200 ml. Marata 1,25 

 

3.750,00 

144 43 PCT 

Pó para pudim com leite sabor baunilha. Na embalagem deverá constar o nome 
e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. Pacote de 01 kg. Rendimento de 18,5g por 
porção de 200ml. Caloria aproximada de 240 kcal/porção. 

Apti 10,45 
 

449,35 

145 43 PCT 

Pó para pudim com leite sabor chocolate. Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de 
lote e tabela de informações nutricionais. Pacote de 01 kg. Rendimento de 
18,5g por porção de 200ml. Caloria aproximada de 240 kcal/porção. 

Apti 10,45 
 

449,35 

146 43 PCT 

Pó para pudim com leite sabor coco. Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. Pacote de 01 kg. Rendimento de 18,5g por 
porção de 200ml. Caloria aproximada de 240 kcal/porção. 

Apti 10,45 
 

449,35 

147 43 PCT 

Pó para pudim com leite sabor morango. Na embalagem deverá constar o nome 
e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. Pacote de 01 kg. Rendimento de 18,5g por 
porção de 200ml. Caloria aproximada de 240 kcal/porção. 

Apti 10,45 
 

449,35 
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158 313 PCT 
Sal - refinado 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. 

Pop 1,19 
 

372,47 

160 408 UND 
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. 

Heinig 1,57 
 

640,56 

TOTAL GERAL R$ 54.909,66 
 
Ata de Registro de preços n. 346/2020, assinada em 26 de maio de 2020 - ZAC ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
10.979.082/0001-11. 
 

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

36 2.040 KG 

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). 

Zac alimentos 13,99 
 

28.539,60 

37 2.372 KG 

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). 

Zac alimentos 13,99 
 

33.184,28 

42 875 KG 

Carne de frango - tipo sassami - 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). 

ZAC ALIMENTOS 9,50 
 

8.312,50 

49 104 PCT 

Lingüiça toscana de primeira, pura de carne suína, água, sal, temperos, 
conservadores nitrato de sódio (ins 251) e nitrito de sódio (ins 250), 
antioxidante ácido ascórbico (ins 300), resfriada. Sem glúten. Embalagem 
de 05 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. 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. 

Zac alimentos 47,85 
 

4.976,40 

TOTAL GERAL R$ 75.012,78 
  
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 26 de agosto de 2020. 
 
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 118/2019 – Processo Adm. Nº 210/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 
8.666/93, torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação 
abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 863/2019, assinada em 25 de fevereiro de 2019 - CIRRUS – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.409.788/0001-36. 
 
1- LOTE I 
Item Qtd Und Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

01 20 Unidade Serviços de lançamento e instalação/manutenção de link de fibra óptica com fornecimento de 
material e fusões para cabos de 24 fibras, com lance de até 500m (anel). 7.436,88 148.737,60 

02 20 Unidade Serviços de lançamento e instalação/manutenção de fibra óptica com fornecimento de 
material e fusões para cabos de 04 fibras até 300 mt. 4.350,60 87.012,00 

03 50 Unidade Serviços de lançamento e instalação/manutenção de fibra óptica com fornecimento de 
material fusões para cabos drop de 01 fibra até 200 mt. 2.639,52 131.976,00 

04 25 Unidade Serviços de lançamento e instalação/manutenção de fibra óptica com fornecimento de 
material multimodo de 02 fibras até 200 mt. 2.576,33 64.408,25 

05 15 Unidade Serviços de instalação/substituição de conversores de mídia ou conectores gbic monomodo 
com fornecimento de material 1.849,05 27.735,75 

06 100 Unidade Serviços de fusão de cabo óptico. 89,44 8.944,00 

07 1.000 Metro linear Serviços de canalização subterrânea para passagem de cabeamento óptico com fornecimento 
de material. 126,39 126.390,00 

08 30 Unidade Serviços de manutenção preventiva em link de rádio (média de mão de obra e materiais por 
link - par de rádios). 2.164,12 64.923,60 

09 15 Unidade 
Serviços de manutenção corretiva em link de rádio (média de mão de obra e materiais por 
link - par de rádios). 2.164,12 32.461,80 

10 150 Unidade Serviços de manutenção em infraestrutura de rede wifi (pap's públicos) do projeto cidade 
digital, com fornecimento de materiais (média de mão de obra e materiais por ponto). 1.792,74 268.911,00 

11 350 Hora Serviço de suporte técnico on-site para instalação, manutenção preventiva, corretiva e 
evolutiva sistemas mikrotik routeros (hora/homem). 175,00 61.250,00 

12 350 Hora Serviço de suporte técnico on-site para instalação, manutenção preventiva, corretiva  e 
evolutiva de equipamentos e software gpon (hora/homem). 175,00 61.250,00 

TOTAL GERAL R$ 1.084.000,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 25 de agosto de 2020. 
 
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 120/2019 – Processo Adm. Nº 2132019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO NATALINA E DEMAIS MATERIAIS QUE COMPÕE 
ARRANJOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E EVENTOS - SECLE. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna 
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 859/2019, assinada em 25 de novembro de 2019 - A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.063.632/0001-05. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total R$ 

01 3.700 Metros 

Aquisição de mangueira luminosa de led em pvc flexível extrusado transparente, 
13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 led´ s branco frio por metro na tensão de 
220v, com corte a cada 1 metro, posição dos leds na horizontal vista com a 
mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição 
da mangueira nas peças ou parede, 

AA 6,60 24.420,00 

02 200 Unidade Aquisição de fixador tipo grampo u, com dimensões de ¼ x 40 mm x 25 mm, em 
aço zincados AA 8,60 1.720,00 

03 250 Unidade 

Aquisição de cordão de led blindado 220v 100 lâmpadas branco frio, obedecendo a 
temperatura de cor entre 6000 k e 6500 k, fio verde (10m - cordão led blindado, 
com 100 lâmpadas, fio verde com 4 fios de 2 mm. Lâmpadas de 7mm blindadas 
com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e 
recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea e retificador 
blindado 12v de 6.00 x 2.2 cm. Cordão medindo 10 m de comprimento com 
espaçamento aproximado de 0.10m entre as lâmpadas. 

AA 68,00 17.000,00 

04 10 Unidade Aquisição de sino de plástico 38cm na cor dourado AA 64,00 640,00 

05 10 Unidade 
Aquisição de laço fabricado em plástico, fibra ou vacum com pintura opaca na cor 
vermelho rubi. Com 0,40 metros de largura e 0,40 metros de altura, resistente a 
intempéries. 

AA 44,00 440,00 

06 25 Unidade 
Aquisição de grade de proteção (caixa metálica com arestas reforçadas, 5 (cinco) 
de suas faces aramadas e a face inferior aberta para encaixe do refletor fixados no 
chão 

AA 195,00 4.875,00 

07 60 Unidade 
Aquisição de bola de natal fabricada em plástico com pintura metalizada na cor 
azul e prata. Diâmetro de 15 centímetros. Com cordão para pendurar incluso, 
resistente a intempéries 

AA 35,00 2.100,00 

08 35 Unidade 

Aquisição de refletor medindo: largura: 50mm, comprimento: 140mm e altura: 
180mm com potência de 50w (potência real), fator de potência >0.5, tensão de 
220v, frequência da rede de 50/60hz, temperatura de cor (verde), e vida média de 
20.000 horas 

Toled 120,00 4.200,00 

09 1 Unidade 

Aquisição de fonte de luz iluminada, produzida em tubo de 1" x 1/8, 4m de altura x 
3,70m de larg. X 9m de comprimento, preenchida com cordões de led blindado 
220v 100 lâmpadas, as fixas na cor branco frio e a que pisca azul totalizando 100 
lâmpadas, fio transparente, com 4 fios de 2mm, lâmpada de 7mm. Conector e 
retificador blindado de 7.00x2.5cm. Medindo 10 metros de comprimento com 
espaçamento de aproximadamente 0.10m entre as lâmpadas. 12v. Bivolt 

AA 17.440,00 17.440,00 

10 30 Unidade 

Aquisição de cometa (altura 6,00m x 5,00 largura) luminoso em forma de cometa 
com estrela de cinco pontas dupla, produzido em aço galvanizado com tubos 30x30 
e 20x20, parede 16, redondo 3/8 e duas chapas 3m.m 40x15 para base auto-
portante perfurada. A calda do cometa com estrutura auto- portante para calçada 
medindo 5,60x4,50x0,40m preenchida com tela metálica prateada, recoberta por 5 
cordões de led blindado 220v 100 lâmpadas, as fixas na cor warm e a que pisca 
branco frio totalizando 100 lâmpadas, fio transparente, com 4 fios de 2mm, 
lâmpada de 7mm. Conector e retificador blindado de 7.00x2.5cm. Medindo 10 
metros de comprimento com espaçamento de aproximadamente 0.10m entre as 
lâmpadas. 12v. Bivolt. A estrela do cometa com contorno duplo medindo 0,80m a 
estrela externa e 0,55m a interna. Toda a peça contornada com 32m de mangueira 
30 leds warm com a que pisca branco, visualização a 360º graus, 13mm de 
cobertura pvc com filtro uv (48 watts), a peça completa mede 6,00m alt x 5,00m 
larg x 0,40m de profundidade. 

AA 1.500,00 45.000,00 

11 65 Unidade 
Aquisição de estrela dupla 80cm iluminada com mangueira luminosa de led em 
pvc flexível extrusado transparente,  13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 led´s  
por metro na tensão de 220v na cor branco frio 

AA 275,00 17.875,00 

12 50 Unidade 
Aquisição de strobo lamp 10w branco 220v. Strobo com emissor de 50 flashes por 
minuto, com visualização de até 1000m, ip44, blindados para uso externo, modelo 
tartaruga.220v 

Westfield 27,50 1.375,00 

13 170 Unidade 

Aquisição de cordão de led blindado 220v 100 lâmpadas branco frio, obedecendo a 
temperatura de cor entre 6000 k e 6500 k, fio transparente (10m - cordão led 
blindado, com 100 lâmpadas, fio transparente com 4 fios de 2 mm. Lâmpadas de 
7mm blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico 
duro transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente. Tomada macho 
e fêmea e retificador blindado 12v de 6.00 x 2.2 cm. Cordão medindo 10 m de 
comprimento com espaçamento aproximado de 0.10m entre as lâmpadas. 

AA 68,00 11.560,00 

14 150 Metros Aquisição de cabo de aço galvanizado af 4mm 6x7 (5/32"). AA 11,70 1.755,00 

15 50 Metros 

Aquisição de mangueira luminosa de led em pvc flexível extrusado transparente, 
13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 led´s vermelho por metro na tensão de 
220v, com corte a cada 1 metro, posição dos leds na horizontal vista com a 
mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição 
da mangueira nas peças ou parede, 

AA 6,60 330,00 

16 1 Unidade Aquisição de letreiro casa do noel, 2 mts comprimento x 60cm as iniciais e 30cm 
as restantes AA 1.500,00 1.500,00 

17 4 Unidade Aquisição de projetor de laser 7ww, uso externo com 3 cartões AA 165,00 660,00 
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18 40 Metros Aquisição de tela galinheiro, fio 22, 1,80mt, altura. Malha: 2" (5 centímetros), 
diâmetro do arame: 22 bwg, zincagem: galvanizado de camada AA 6,00 240,00 

19 1 Unidade Aquisição de letreiro luminoso de 2,5 mts de comp. E 0,40 mts de alt. Escrito 
estação do noel. Medidas 3mts comprimento x 60cm iniciais x 30cm as restantes AA 1.550,00 1.550,00 

20 20 Unidade 

Aquisição de cordão de led blindado 220v 100 lâmpadas branco frio, obedecendo a 
temperatura de cor entre 6000 k e 6500 k e azul sendo distribuído da seguinte 
forma, a cada 4 corda branco frio fixo 1 azul que pisca, fio transparente (10m - 
cordão led blindado, com 100 lâmpadas, fio transparente com 4 fios de 2 mm. 
Lâmpadas de 7mm blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento 
em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente. 
Tomada macho e fêmea e retificador blindado 12v de 6.00 x 2.2 cm. Cordão 
medindo 10 m de comprimento com espaçamento aproximado de 0.10m entre as 
lâmpadas. 

AA 73,00 1.460,00 

21 27 Unidade Aquisição de festão aramado verde 20 centímetros de espessura, 270 galhos 
torcidos, com 2,70 metros. AA 33,00 891,00 

23 2 Unidade 

Aquisição de refletor medindo: largura: 50mm, comprimento: 140mm e altura: 
180mm com potência de 50w (potência real), fator de potência >0.5, tensão de 
220v, frequência da rede de 50/60hz, temperatura de cor (branco frio), e vida média 
de 20.000 horas 

Toled 124,00 248,00 

24 6 Unidade 

Aquisição de estrelas iluminadas de 1,20mt, produzidas em ferro maciço redondo 
3/8, fixadas no chão através de uma chapa de coberta com aproximadamente 300 
pisca de leds lâmpada de 7mm, interligados por fios 2mm branco e azul, 
distribuídos da seguinte forma: a cada 4 leds branco frio fixos 1 led azul pisca, com 
tomadas e retificadores de 7x2,5cm blindados para uso externo. Fixadas através de 
uma chapa de 5mm de base de 20x20cm fixada através de parafusos parabolt 

AA 875,00 5.250,00 

26 25 Unidade 

Aquisição de refletor led rgb slim com estrutura na cor preta, blindado ip65, potência 
100w, munido de dois leds tipo cob, bivolt automático (127v/220v), frequência de rede de 
50/60 hz, temperatura de operação de -5° a 45°c, irc 70 ou maior, fator de potência 
mínimo 0,60, vida útil 20.000 horas ou mais, ângulo de facho 120°. 

Toled 271,00 6.775,00 

27 1 Unidade 

Aquisição de caixa de presente aberta com self-point em formato de estrela, 
produzida em tubo metalon 30x30 chapa 18, medindo 2,94m de altura x 2,94m de 
largura x 2,94m profundidade, na parte superior as abas da caixa que representam 
que a mesma está aberta 0,70m de altura por 2,94m de largura, a caixa é preenchida 
de cordões de led blindado 220v 100 lâmpadas, as fixas na cor warm e a que pisca 
branco frio totalizando 100 lâmpadas sendo a cada 4 warm fixas, 1 branco frio que 
pisca,  fio transparente, com 3 fios de 1,3mm. Conector e retificador blindado. 
Medindo 10 metros de comprimento. Contornando as arestas mangueira de led 36 
leds por metro, 13mm warm com branco frio piscando blindada. 

AA 18.250,00 18.250,00 

29 140 Unidade Aquisição de snow fall com 1 mts, com aproximadamente 60 leds AA 32,00 4.480,00 

30 8 Unidade 

Aquisição de portal com festões, é composta por um cabo de aço que cruza toda a 
extensão da avenida e seu canteiro central sustentado pelas palmeiras e por hastes 
metálicas estruturadas em estacas permanentes, por sobre o cabo de aço serão 
instalados festões natalinos de forma abaulada, o portal deve ser finalizado com 
cordão de led e bolas natalinas dispostos de maneira uniforme e harmoniosa por 
sobre os festões. O cabo de aço deve ser instalado partindo da palmeira, onde deve 
ser locada uma cinta de ancoragem (para auxiliar na fixação do cabo, de forma que 
o mesmo não se desloque) e ligada nas pontas superiores das hastes, onde devem 
ser fixados de forma uniforme e seguindo a ordem das hastes, cruzando o canteiro 
e a  via de forma transversal a avenida, o cabo deve estar instalado de maneira reta, 
porém sem necessidade de super tensionamento, pois o mesmo pode ser abaulado 
pelo peso dos festões. Cinta de ancoragem (aproximadamente 8 unidades) 
construída em uma rede de nylon resistente de 2 polegadas, disponíveis na cor 
preta ou marrom. As cintas devem ser locadas e fixadas em cada palmeira, para 
auxiliar na fixação do cabo de aço, de forma que o mesmo não se desloque do 
ponto indicado, além de proteger a arvore.  Aquisição de festão aramado 
(aproximadamente 200 unidades) verde 30 centímetros de espessura, 270 galhos 
torcidos, com aproximadamente 2,70 metros. Bolas natalinas de no mínimo 15 cm 
na cor azul (aproximadamente 160 unidades) sino dourado aproximadamente 
38cm. Aproximadamente 4 sinos laço de 40 cm aproximadamente 2 laços cabo de 
aço (aproximadamente 350 metros) galvanizado af 4mm 6x7 (5/32"). Abraçadeiras 
de nylon (aproximadamente 400 unidades) resistente ao sol (uv). Cor preta. 
Dimensões: 150 x 2,3 mm. Para fixação dos festões nos cabos de aço. 

AA 1.650,00 13.200,00 

32 180 Metros 

Aquisição de cascata de led blindada, na cor branca (entre 6000k e 6500k), 
lâmpadas de 7,00 mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com 
revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor 
transparente e fio transparente com 4 fios de 2,00 mm.  Medindo: alturas variadas 
entre 0,50m e 0,70m fio transparente de 2,00 mm, tomada macho e fêmea e 
retificador blindado 12v de 6.00 x 2.2 cm, com voltagem 220v. 

AA 34,00 6.120,00 

33 65 Metros 

Aquisição de cascata de led blindada, na cor warm, lâmpadas de 7,00 mm, 
blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro 
transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente e fio transparente 
com 4 fios de 2,00 mm.  Medindo: alturas variadas entre 0,50m e 0,70m fio 
transparente de 2,00 mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado 12v de 6.00 
x 2.2 cm, com voltagem 220v. 

AA 30,00 1.950,00 

34 12 Unidade 

Aquisição de estrelas iluminadas de 0,80 mt, produzidas em ferro maciço redondo 
3/8, fixadas no chão através de uma chapa de coberta com aproximadamente 300 
pisca de led lâmpada de 7mm, interligados por fios 2mm branco e azul, 
distribuídos da seguinte forma: a cada 4 leds branco frio fixos 1 led azul pisca, com 
tomadas e retificadores de 7x2,5cm blindados para uso externo. Fixadas através de 
uma chapa de 5mm de base de 20x20cm fixada através de parafusos parabolt 

AA 790,00 9.480,00 

35 40 Metros 

Aquisição de mangueira luminosa de led em pvc flexível extrusado transparente, 
13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 led´s branco frio e azul por metro sendo 
distribuído a cada 4 branco frio fixo 1 azul que pisca, na tensão de 220v, com corte a cada 
1 metro, posição dos leds na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite 
a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede. 

AA 7,19 287,60 

36 16 Unidade Aquisição de estrela dupla 80cm iluminada com mangueira luminosa de led em AA 275,00 4.400,00 
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pvc flexível extrusado transparente,  13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 led´s  
por metro na tensão de 220v na cor branco frio, com 8 caldas de aproximadamente 
2,50 mts em cordão pisca leds lâmpada de 7mm, interligados por fios 2mm branco 
frio e azul,  distribuídos da seguinte forma: a cada 5 leds branco frio fixos 1 led 
azul pisca, com tomadas e retificadores de 7x2,5cm blindados para uso externo. 

TOTAL GERAL R$ 227.471,60 
 
Ata de Registro de preços n. 860/2019, assinada em 25 de novembro de 2019 ANGELA MOLINA COLNAGO., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 10.931.383/0001-75 

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

22 2 Unidade 

Aquisição de anjo com trombeta tridimensional luminoso (altura 2,50m x 1,00m largura x 1,00m 
profundidade) segurando trombeta, produzido em estrutura de ferro de 1/4, ferro 5/16, telada com 
eletro solda de 2.75mm com pintura anti corrosiva em esmalte sintético, recoberto por cordão de led 
blindado 220v 100 lâmpadas branco frio com 100 lâmpadas, fio transparente, com 4 fios de 2mm, 
lâmpada de 7mm. Conector e retificador blindado de 7.00x2.5cm. Medindo 10 metros de 
comprimento com espaçamento de aproximadamente 0.10m entre as lâmpadas. 12v. Bivolt, e as 
assas e a trombeta, recoberto por cordão de led blindado 220v 100 lâmpadas warm com a que pisca 
branco frio com 100 lâmpadas, fio transparente, com 4 fios de 2mm, lâmpada de 7mm. Conector e 
retificador blindado de 7.00x2.5cm. Medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 
aproximadamente 0.10m entre as lâmpadas. 12v. Bivolt 

5.440,00 10.880,00 

25 6 Unidade 

Aquisição de estrela: figura bidimensional com desenho em forma de conjunto de estrelas. 
Especificações mínimas: medindo 1,45m de largura x 3,30m de altura x 0,015m de profundidade, 
produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra 
chata de 3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à 
intempérie. Aplicação de mangueira  luminosa de led em pvc flexível extrusado transparente,  
13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 led´s branco frio por metro na tensão de 220v. A figura 
luminosa com potência total de 272w. 

900,00 5.400,00 

28 1 Unidade 

Aquisição de balão de luz tridimensional, com função interativa (para fotos), medindo 
aproximadamente 5,80mts de altura por 3,50mts de diâmetro. O cesto tem abertura na parte de trás, 
permitindo que pessoas de ate 1,60mts de altura, fiquem de pé em seu interior para serem 
fotografados. O balão é produzido com as seguintes especificações: parte superior fabricada em 
metalon 20mm x 20mm, metalon 15mm x 15mm, barra chata de 1/8 x3/8 polegadas e ½ x 3/16 
polegadas, material zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição de intempéries. 
Aplicação de mangueira luminosa de led branco, em pvc flexível extrusado, de 13, 00mm de 
diâmetro, com 36 leds por metro, dispostos na horizontal vista com a mangueira nas peças ou 
paredes e permite corte a cada 1 metro, tensão de 220w, preenchimento com conjuntos de 90 leds 
verdes + 10 leds flashing branco, 90% verde fixo e 10% pisca 220w, fio 2 x 0,5mm2, conjunto de 
leds brancos warm ( luz de tom amarelo ) fio elétrico 2 x 0,5mm2, conjuntos de leds brancos fio 
elétrico 2 x 0,5mm2, e conjuntos de leds vermelhos, fio elétrico 2 x 0,5mm2. Parte inferior 
produzida em estrutura  de tubo metálico de 2,5 polegadas com parede de 2,5mm, metalon 30mm x 
30mm, metalon 20mm x 20mm, barra chata de 1/8 x 3x 3/8 polegadas, zincada, com proteção 
anticorrosiva resistente a exposições ás intempéries, cesto em vime sintético com formato abaloado 
resistente ao tempo, assoalho em compensado naval forrado com grama sintética e adornado com 
festão aramado verde, fita de veludo vermelho, laços de veludo vermelho e bolas douradas 

25.450,00 25.450,00 

31 16 Unidade 

Aquisição de estrutura do portal: a estrutura contém 16 (dezesseis) hastes metálicas de 6 metros de 
altura, , ambas confeccionadas em perfil tubular com diâmetro de 5 polegadas com parede de 3mm, 
com braço na parte superior de aproximadamente 50cm, em sua base deve conter uma chapa 
metálica soldada para auxilio de sua fixação com 0,20 metros de largura x 0,20 metros de 
comprimento e espessura de aproximadamente 8 milímetros , para que a mesma esteja estável e 
segura 

730,00 11.680,00 

TOTAL GERAL R$ 53.410,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 25 de agosto de 2020. 
 
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 125/2019 – Processo Adm. Nº 221/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 
8.666/93, torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação 
abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 869/2019, assinada em 27 de fevereiro de 2019 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS – EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 26.729.755/0001-15. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

01 2.500 Unid. 

Protetor solar fator de proteção fps 30, em frasco plástico de 120ml; com 
vitamina e biofosfatada. Produto atestado com no mínimo 6 horas de 
duração na pele; oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da 
radiação solar, prevenindo as queimaduras solares. Protetor eficaz contra as 
radiações uva e uvb; uva superior a 1/3 de uvb; oil free; com fragrância 
suave; hipoalergênico. Produto com toque seco e fácil espalhabilidade, não 
deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática. Contém 
bioactive e®, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce. 
Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos 
devido à ação antioxidante do produto. Rápida absorção, textura leve, não 
comedogênico, livre de corantes, ação hidratante. O produto deverá 
apresentar laudo que ateste a duração do produto na pele de no mínimo 6 
horas de duração. Deverá possuir certificado válido do ministério da saúde - 
ANVISA; deverá possuir laudo bpf - boas práticas de fabricação, onde visa 
detectar a qualidade do produto ofertado; deverá possuir laudo de resistência 
a imersão a água. Obs: o laudo bpf deve ser apresentado em via original ou 
em cópia autenticada ou protocolo com o número de renovação para 
documentos que estão em fase de renovação. 

Nutriex 
Profissional 10,00 25.000,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 27 de agosto de 2020. 
 
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 126/2019 – Processo Adm. Nº 224/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS 
DA FROTA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 
8.666/93, torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação 
abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 865/2019, assinada em 26 de novembro de 2019 - ANDRÉIA APOLINÁRIO BRAGA DOS SANTOS 03987157933., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.182.413/0001-16. 
 

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

01 500 Unidade Lavagem veículo leve 17,90 8.950,00 

04 100 Unidade Lavagem caminhão 120,50 12.050,00 

05 100 Unidade Lavagem máquina pesada 162,00 16.200,00 

TOTAL GERAL R$ 37.200,00 
 
Ata de Registro de preços n. 866/2019, assinada em 26 de novembro de 2019 -VINICIUS BARBOSA DA SILVA 09392825935., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 30.899.756/0001-85. 
 

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

02 300 Unidade Lavagem ônibus 57,50 17.250,00 

03 200 Unidade Lavagem micro-ônibus/van/kombi 43,99 8.798,00 

06 100 Unidade Lavagem moto 10,99 1.099,00 

TOTAL GERAL R$ 27.147,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 26 de agosto de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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