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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

www.arapongas.pr.gov/diario

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº. 323/20, DE 05 DE JUNHO DE 

2020.

 SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, à vista do contido na 
solicitação nº 132/20, de 05/06/20;

R E S O L V E:
        EXONERAR, a partir de 08 de 
junho de 2020, REGINA DEMELE DE CARVALHO 
VALÉRIO, matrícula nº 51292/1, ocupante do 
cargo de Professora, do cargo de Assessor 
Técnico -  símbolo FG2, da Secretaria Municipal 
de Educação, de provimento em comissão, para o 
qual foi nomeada através do Decreto nº 021/20, 
de 13/01/20.

Arapongas, 05 de junho de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 220/20 DE 03 DE JUNHO DE 
2020

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando, o contido 
no ofício nº 030/20, de 12/05/20, do Conselho 
Tutelar;

R E S O L V E:
DESIGNAR, Sueli Ferreira Uliana, conselheira 
tutelar suplente, para assumir as funções de 
Conselheira Tutelar, no período de 17 de junho 
a 16 de julho de 2020, de férias da conselheira 
Eloise Cristina Hollandini. 

Arapongas, 03 de junho de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Fica autorizada a concessão de 03 (três) diárias, 
para o Prefeito do Município de Arapongas/
PR, SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, inscrito no CPF 
sob nº 477.980.099-49, para deslocamento da 
sede deste Município até a cidade de Curitiba-
Paraná, para tratar de assuntos de interesse do 
Município de Arapongas em diversos setores da 
Administração Estadual, com ida no dia 07/06/20 
e retorno previsto para 10/06/20, nos termos do 
disposto no Art. 8º, parágrafo único da Lei nº 
4.648/18, de 20/02/2018.

(  X   ) com pernoite – Valor da diária R$ 913,93
(       ) sem pernoite
Valor total a ser creditado: R$ 2.741,79

Arapongas, 09 de junho de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
059/2020 UASG 987427 – PMA

A Prefeitura Municipal de Arapongas-PR, avisa 
aos interessados que fará abertura da licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, MENOR 
PREÇO, que tem por objeto o Registro de preços 
para aquisição de licenças de softwares voltada a 
recursos em OCR (Optical Character Recognition) 
para utilização no reconhecimento de placas de 
veículos – LPR e de integração para consulta em 
banco de dados, compatíveis com a VMS’s Digifort 
ou ISS, já instalado no videomonitoramento 
da cidade de Arapongas, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Trânsito - SESTRAN. Abertura das propostas e 
Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas 
do dia 24 de junho de 2020. Edital na íntegra: 
à disposição dos interessados na Gerência de 

Licitações e Contratos, na Rua Garças, 750, 
Centro – Arapongas/PR e no site www.arapongas.
pr.gov.br - licitações, ou através do site: 
endereço eletrônico http://www.comprasnet.
gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.
asp, informando N.º do Pregão e o código UASG 
987427. Informações complementares através 
dos telefones (43)3902-1052.

Arapongas, 08 de junho de 2020.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal
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ARAPONGAS  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 
 

DECRETO Nº 326/20, DE 09 DE JUNHO DE 2020 
 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, 
no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício 
de 2020 e a ajustar as programações estabelecidas no 
Plano Plurianual 2018 a 2021 da Lei nº. 4.606 de 
17/10/2017, 1ª alteração Lei n° 4.722 de 04/12/2018 e 2ª 
alteração Lei n° 4.827 de 25/11/2019 e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2020, Lei 4.794 de 28/06/2019, alterada 
pela Lei n° 4.826 de 25/11/2019. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições legais, 

 
 

D  E  C  R  E  T  A: 
 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2020, com base no art.5° da Lei Municipal nº. 4.825, de 25 de novembro de 2019, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

 
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 
 06.02 – Fundo Municipal de Trânsito  

061810031.2.015/33.3.90.30.00 – Material de consumo..............................................................................................R$     200.000,00 
 Fonte de recurso 509 
                             

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 
disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, o superávit financeiro do exercício de 2019 da 
fonte de recurso abaixo especificado: 

 
FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

509 Gerenciamento do Trânsito 200.000,00 
 
Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 

provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 
físicas programadas para o exercício de 2020 nas ações orçamentárias estabelecida no Plano Plurianual 2018 a 2021 da Lei nº. 
4.606 de 17/10/2017, 1ª alteração Lei n° 4.722 de 04/12/2018 e 2ª alteração Lei n° 4.827 de 25/11/2019, ficam re-programadas na 
forma abaixo descrita: 
 
ÓRGÃO: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 
PRINCIPAIS METAS: 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2018 2019 2020 2021 
02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO 
     

06 FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA      
181 SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO      
0031 PROGRAMA:  MELHORAR AS 

CONDIÇÕES DO TRÁFEGO URBANO 
     

2.015 Atividade: Manutenção dos Serviços do 
Fundo Municipal de Trânsito 

     

 Fonte de recurso 509 – valor suplem.      
 33.3.90.30.00 – Material de consumo R$ 1,00 -      - 200.000 - 
 Principais serviços e ou produtos      
0001 Manter os serviços do Fundo M. Trânsito Apoio 

Administrativo 
      -            - 01 - 

 Houve aumento da meta física      
 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 
superávit financeiro constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o montante 
das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2020 nas atividades orçamentárias estabelecida na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias de 2020, Lei 4.794 de 28/06/2019, alterada pela Lei n° 4.826 de 25/11/2019,  ficam re-programadas na 
forma abaixo descrita: 

 
ÓRGÃO:  06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 
PRINCIPAIS METAS: 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2020 
02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO   
06 FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA   
181 SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO   
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 
 

0031 PROGRAMA:  MELHORAR AS CONDIÇÕES DO TRÁFEGO 
URBANO 

  

2.015 Atividade: Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de 
Trânsito 

  

 Fonte de recurso 509 – valor suplem.   
 33.3.90.30.00 – Material de consumo R$ 1,00 200.000 
 Principais serviços e ou produtos   
0001 Manter os serviços do Fundo M. Trânsito Apoio 

Administrativo 
01 

 Houve aumento da meta física   
 
Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Arapongas, 09 de junho de 2020. 

 
 

 
LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 
SERGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
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ARAPONGAS  
Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos 
 

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 
Estado do Paraná 

 

                         
 
 
 

PORTARIA nº 219/20, de 01 de junho de 2020. 
 

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

 
- o contido na Comunicação Interna - CI/SAÚDE nº 338/2020, de 29/05/2020; 
- o contido na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Decreto-Lei nº. 5.452, de 1° de 

maio de 1943 e alterações posteriores; 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - CONCEDER, aos empregados públicos abaixo relacionados, 30 (trinta) dias de 

férias acrescidas de 1/3 (um terço), previsto no art. 7°, XVII, da Constituição Federal, referentes aos 
respectivos períodos aquisitivos, conforme segue: 

 
 

MATR. CONTR NOME EMPREGO PERÍODO 
AQUISITIVO 

PERÍODO DE 
FRUIÇÃO 

103934 1 ABELINA BORGES Auxiliar de Enfermagem - 
PSF 2019/2020 08/06/2020 a 

07/07/2020 

102644 2 ANA ISABEL LANÇONI Agente Comunitário de 
Saúde 2019/2020 08/06/2020 a 

07/07/2020 

105759 5 ANGELINA MANAGO DA 
SILVEIRA 

Agente Comunitário de 
Saúde 2019/2020 08/06/2020 a 

07/07/2020 

113441 1 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS Agente Comunitário de 
Saúde 2019/2020 08/06/2020 a 

07/07/2020 

102792 1 CLAUDETE FERNANDES DE 
SOUZA 

Agente Comunitário de 
Saúde 2019/2020 08/06/2020 a 

07/07/2020 

104841 2 FATIMA ALVES DE SOUZA Agente de Combate às 
Endemias 2019/2020 08/06/2020 a 

07/07/2020 

105449 4 MARIA LUZIA FALEIROS BARUCI Auxiliar de Enfermagem - 
PSF 2018/2019 08/06/2020 a 

07/07/2020 

103683 1 NELMA DA SILVA TODNA Agente Comunitário de 
Saúde 2019/2020 08/06/2020 a 

07/07/2020 

109010 4 PEDRO DAMASCENO DE SOUZA Agente de Combate às 
Endemias 2019/2020 08/06/2020 a 

07/07/2020 
 

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

Arapongas, 01 de junho de 2020. 
 
 

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI  
Secretário Municipal de Administração 

 
 

TIEKO SAITO PEREIRA 
Diretora de Recursos Humanos  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 029/2020 – Processo Adm. Nº 053/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA MODALIDADE DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS 
DIVERSAS MODALIDADES PARA O ANO DE 2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 
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: 
 
ANDRÉIA MOLONHA ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.067.988/0001-74, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 348/2020. 
 
 

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

01 3 Diaria 

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

365,00 
 

1.095,00 

02 2 Diária 

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

595,00 
 

1.190,00 

03 10 Diária 
Prestação de serviço de arbitragem de tênis de mesa com profissionais formados ou cursando 
educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
tênis de mesa no ano corrente. Equipe de 01 (um) árbitro por mesa. 

209,00 
 

2.090,00 

04 10 Diária 

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

1.747,00 
 

17.470,00 

05 6 Diária 
Prestação de serviços de arbitragem de badminton, com profissionais formados ou cursando 
educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
badminton no ano corrente, sendo 01 (um) arbitro por quadra. 

235,00 
 

1.410,00 

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

1.245,00 
 

7.470,00 

09 1 Diária 
Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de bolão com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação 
paranaense de bolão no ano corrente. Equipe de 07 (sete) árbitros. 

1.840,00 
 

1.840,00 

10 2 Diária 

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

2.795,00 
 

5.590,00 

12 150 Jogo 

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

190,00 
 

28.500,00 

13 4 Diária 

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

935,00 
 

3.740,00 

14 2 Diária 
Prestação de serviço de arbitragem de judô, com profissionais formados ou cursando educação 
física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de judô no 
ano corrente. Equipe de 02 (dois) árbitros. Arbitrar combates de 5’ minutos. 

275,00 
 

550,00 

15 2 Diária 
Prestação de serviço de arbitragem de skate com profissionais formados ou cursando educação 
física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação de skate do paraná no 
ano corrente.. Equipe de 03 (três) árbitros. 

820,00 
 

1.640,00 

18 20 Diária 

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

2.390,00 
 

47.800,00 

19 100 Jogo 
Prestação de serviço de gandula para futebol de campo. Equipe de 2 gandulas, para atuar em 
jogos de 80’ minutos, dividido em 02 períodos de 40’ minutos, com intervalo de 10’ minutos 
entre cada período. 

125,00 
 

12.500,00 

21 12 Jogo 

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

280,00 
 

3.360,00 

22 280 Jogo 

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

237,00 
 

66.360,00 
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23 30 Jogo 

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

200,00 
 

6.000,00 

24 50 Jogo 

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

210,00 
 

10.500,00 

25 20 Jogo 

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

210,00 
 

4.200,00 

26 20 Jogo 

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

170,00 
 

3.400,00 

27 20 Jogo 

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

170,00 
 

3.400,00 

28 20 Jogo 

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

165,00 
 

3.300,00 

29 20 Jogo 

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

155,00 
 

3.100,00 

30 20 Jogo 

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

155,00 
 

3.100,00 

31 250 Jogo 

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

580,00 
 

145.000,00 

32 10 Jogo 

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

420,00 
 

4.200,00 

33 10 Jogo 

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

410,00 
 

4.100,00 

34 20 Jogo 

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

410,00 
 

8.200,00 

35 20 Jogo 

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

380,00 
 

7.600,00 

36 50 Diária 

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

1.395,00 
 

69.750,00 

37 50 Diária Prestação de serviço de gandulas para atuar no período das 8:00 às 18:00 horas equipe com 02 
(dois) por campo. 171,00 

 

8.550,00 

39 100 Jogo 

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

185,00 
 

18.500,00 

40 20 Diária 
Prestação de serviço de arbitragem de futsal, para torneio, com árbitros experientes, qualificação 
na área e federados na federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. Equipe com 03 
árbitros e 01 (um) anotador. 

1.550,00 
 

31.000,00 

TOTAL GERAL R$ 536.505,00 
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AR – SAÚDE GINÁSTICA LABORAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.330.445/0001-93, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 349/2020. 
 

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

07 2 Diária 

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

310,00 
 

620,00 

08 10 Jogo 

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

590,00 
 

5.900,00 

11 15 Jogo 

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

308,50 
 

4.627,50 

16 50 Jogo 

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

325,00 
 

16.250,00 

17 15 Diária 

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

615,00 
 

9.225,00 

38 12 Jogo 

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

600,00 
 

7.200,00 

41 20 Diária 

Prestação de serviço de arbitragem de voleibol, para torneios, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação 
paranaense de voleibol no ano corrente. Equipe de 04 (três) árbitros, jogos com no máximo 3 
sets e mínimo de 2 sets 

1.550,00 
 

31.000,00 

TOTAL GERAL R$ 74.822,50 
 
P. C. LOPES MARCELINO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.486.805/0001-67, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 350/2020. 
 

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

20 220 Diaria 
Prestação de serviços - arbitragem para as modalidades de basquetebol, handebol, futebol, 
futsal, voleibol e voleibol de praia para a realização dos jogos escolares  
do paraná - fase municipal e bom de bola 

230,00 
 

50.600,00 

 
Valor Total: R$ 661.927,50 (seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). 
 Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 
utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 13 de maio de 2020.  
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, 04 de junho 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 042/2020 – Processo Adm. Nº 084/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER A 
TODAS AS SECRETARIAS. 
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: 
 
ADEMIR DE OLIVEIRA BENTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.854.886/0001-52, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
360/2020. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor unitário 
R$ Valor total R$ 

19 20.000 Unidade 

Caneta esferográfica de formato cilíndrico, sextavado ou anatômico; com 
tampa removível antiasfixiante, com haste para adaptação ao bolso; ponta 
metálica e esfera de tungstênio sem folga para não permitir a retração da ponta 
da caneta durante a escrita; capaz de produzir escritas uniformes, sem falhas e 
borrões até o consumo total da carga de tinta., na cor azul. 

Bic 0,36 
 

7.200,00 

20 10.000 Unidade 

Caneta esferográfica de formato cilíndrico, sextavado ou anatômico; com 
tampa removível antiasfixiante, com haste para adaptação ao bolso; ponta 
metálica e esfera de tungstênio sem folga para não permitir a retração da ponta 
da caneta durante a escrita; capaz de produzir escritas uniformes, sem falhas e 
borrões até o consumo total da carga de tinta. Cor da tinta: preta. 

Bic 0,36 
 

3.600,00 

21 10.000 Unidade 

Caneta esferográfica de formato cilíndrico, sextavado ou anatômico; com 
tampa removível antiasfixiante, com haste para adaptação ao bolso; ponta 
metálica e esfera de tungstênio sem folga para não permitir a retração da ponta 
da caneta durante a escrita; capaz de produzir escritas uniformes, sem falhas e 
borrões até o consumo total da carga de tinta., na cor vermelha. 

Bic 0,36 
 

3.600,00 

83 500 Unidade Pasta plasticada com elastico - oficio 
Cores variadas Amoart 1,04 

 

520,00 

TOTAL GERAL R$ 14.920,00 
 
COLIBRI PAPÉIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 25.390.687/0001-40, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 361/2020. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor unitário 
R$ Valor total R$ 

77 375 Caixa Papel sulfite a4 (210x297mm), reciclado, 75 g/m², mínimo 10 resma por caixa 
com 500 folhas. Pinheiro 166,00 

 

62.250,00 

104 125 Caixa 
Papel sulfite a4 (210x297mm), reciclado, 75 g/m², mínimo 10 resma por caixa 
com 500 folhas. 
Cota referente ao item 77. 

Pinheiro 166,00 
 

20.750,00 

TOTAL GERAL R$ 83.000,00 
 
COMERCIAL PRINT LUX EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.818.594/0001-61, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
362/2020. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor unitário 
R$ Valor total R$ 

05 500 Cartela 
Bateria botão de litio 3 v cr 2032. Altura: 1.00 centímetro. Largura: 1.00 
centímetro. Profundidade: 1.00 centímetro. Peso: 100.00 gramas. Cartela 
com 5 unidades. 

Elgin 5,35 
 

2.675,00 

08 500 Caixa 
Borracha branca para lápis nº 40, macia, flexível, sem adição de corantes 
ou cargas minerais, devendo trazer a marca do fabricante em uma das 
faces. Dimensões aproximadas: 3,2x2,2x0,08cm. Caixa com 40 unidades. 

Premier 5,72 
 

2.860,00 

09 250 Unidade Borracha verde Red bord 0,43 
 

107,50 

10 1.000 Unidade Caderneta com capa, dura com medidas mínimas de 100 x 140 mm, 
contendo 96 folhas. Panamericana. 2,47 

 

2.470,00 

22 100 Unidade Caneta p/quadro branco 
Cores variadas World master 0,80 

 

80,00 

26 200 Unidade Cd regravável com capa de papel. Elgin 1,00 
 

200,00 

36 200 Unidade Cola bastao,atoxica,frasco c/20 gramas Likito 0,87 
 

174,00 

37 200 Tubos Cola instantânea, adesivo instantâneo universal, acondicionado em tubo 
com 05 gramas. Classe 1,75 

 

350,00 

42 5.000 Unidade Envelope amarelo tamanho aprox. 24x34cm - 80gramas Ripom 0,22 
 

1.100,00 

43 3.000 Unidade Envelope amarelo tamanho aprox. 31x41cm - 75gramas Ripom 0,39 
 

1.170,00 

46 3.000 Unidade Envelope branco tamanho aprox. 18x24cm - 75gramas Ripom 0,15 
 

450,00 

48 10.000 Unidade Envelope saco (kraft) aprox. 24x34 cm - 75 gramas Ripom 0,15 
 

1.500,00 
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56 50 Rolos Fita adesiva crepe - 25mm x 50m Eurocel 2,86 
 

143,00 

61 100 Unidade 
Furador de papel médio, para perfurar 20 folhas de gramatura 75g/m². 
Perfurador de dois furos, metálico, com aresta para regulagem de 
perfuração. 

Lyke 9,09 
 

909,00 

80 2.000 Unidade Pasta cm elástico, de papelão, cores variadas Icl 0,89 
 

1.780,00 

82 300 Unidade Pasta para dedos, manusear papéis não tóxicas - mínimo de 12 gramas. Starprint 0,98 
 

294,00 

84 500 Unidade Pasta polionda tamanho ofício com elástico e lombo largo - 5,5 cm. Alaplast 1,69 
 

845,00 

85 500 Unidade Pasta polionda tamanho ofício com elástico e lombo médio - 3,5 cm. Alaplast 1,62 
 

810,00 

92 300 Emb Pilha recarregável aa, 2500mah - embalagem com 04 unidades. Com 
capacidade de até 1000 ciclos de carga. Elgin 38,95 

 

11.685,00 

93 300 Emb Pilha recarregável aaa, 900mah - embalagem com 04 unidades. Com 
capacidade de até 1000 ciclos de carga. Elgin 18,10 

 

5.430,00 

94 1.000 Unidade Pincel atômico 1100p - cores variadas. World master 0,56 
 

560,00 

99 200 Unidade Régua em acrílico medindo 30cmx3,5cmx2mm Novacril 0,81 
 

162,00 

TOTAL GERAL R$ 35.754,50 
 
ESPINDULA & HERCULES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.210.135/0001-00, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
363/2020. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor unitário 
R$ Valor total R$ 

06 1.000 Unidade Bloco auto-adesivo 76x76 amarelo com 100 folhas - pacote com 01 
unidade Colacril 1,40 

 

1.400,00 

12 500 Unidade Caderno universitario, espiral, capa dura, 01(uma) matéria, 96 folhas, 
formato 200x280mm, com margem. Tilibra 4,22 

 

2.110,00 

15 100 Unidade Caixa para arquivo morto em material plástico.caixas arquivo morto em 
plástico polionda, cor azul. Caixa box medindo 350 x 130 x 245 mm. Alaplásticos 2,50 

 

250,00 

17 300 Unidade Caneta corretiva 7ml. Secagem rápida. Masterprint 1,78 
 

534,00 

23 5 Caixa Carbono ofício comum, tamanho a4, para uso manual na cor preta, caixa 
com 100 folhas. Tris 19,50 

 

97,50 

25 500 Folha Cartolina comum, diversas cores e branca. Aloform 0,30 
 

150,00 

27 100 Unidade Cesto plástico de lixo para escritório sem tampa com no mínimo 13 litros 
de capacidade. Carbrink. 8,50 

 

850,00 

28 300 Caixa Clipe 1/0 - pequeno, niquelado, em arame de aço com tratamento anti-
ferrugem, caixa com 500 g. Clips new 5,10 

 

1.530,00 

29 500 Caixa Clipe 2/0 - niquelado, em arame de aço com tratamento anti - ferrugem, 
caixa com 500 g. Clips new 5,10 

 

2.550,00 

30 800 Caixa Clipe 3/0 - niquelado, em arame de aço com tratamento anti-ferrugem, 
caixa com 500 g. Clips new 5,10 

 

4.080,00 

31 500 Caixa Clipe 4/0 - niquelado, em arame de aço com tratamento anti-ferrugem, 
caixa com 500 g. Clips new 5,10 

 

2.550,00 

32 500 Caixa Clipe 6/0 - niquelado, em arame de aço com tratamento anti-ferrugem, 
caixa com 500 g. Clips new 5,10 

 

2.550,00 

33 800 Caixa Clipe 8/0 - niquelado, em arame de aço com tratamento anti-ferrugem, 
caixa com 500 g. Clips new 5,10 

 

4.080,00 

38 500 Caixa Colchete nº4, latonado com 72 unidades cada. Chaparrau 1,95 
 

975,00 

41 500 Pacote Elástico em anéis nº 18 - em embalagem com no mínimo 100 g cada. Mamuth 1,45 
 

725,00 

45 10.000 Unidade Envelope branco para correspondência tamanho aprox. 17x25cm - 
75gramas Ipecol 0,13 

 

1.300,00 

49 10.000 Unidade Envelope saco (kraft) aprox. 36x26cm - 75gramas Ipecol 0,17 
 

1.700,00 
50 3.000 Unidade Envelope saco (kraft) aprox. 47x37cm - 75gramas Ipecol 0,38 

 

1.140,00 
51 250 Unidade Estilete com trava estreito em material plástico. Masterprint 0,59 

 

147,50 

53 100 Caixa 
Etiqueta auto adesiva 101,6 x 50,8 mm, 10 etiquetas por folha. 
Acondicionadas em caixa de 100 folhas cada, com 1000 etiquetas no 
total por embalagem. 

Colacril 22,10 
 

2.210,00 

54 400 Unidade Extrator de grampo em aço niquelado, tipo espátula. Masterprint 1,11 
 

444,00 

64 2.000 Unidade Grampo p/ grampeador 26/6, pente com no mínimo 10,5 cm de 
comprimento, com arame de aço, prata, caixa c/ 5000 unidades Brw 2,85 

 

5.700,00 

65 100 Unidade Grampo para grampeador 23/13, com arame de aço  galvanizado, cor 
prata, caixa com 5.000 grampos. Bacchi 12,30 

 

1.230,00 

66 50 Unidade Grampo para grampeador, nº 9/12, em caixa com 5000 grampos. Bacchi 10,70 
 

535,00 

68 300 Pacote 
Grampo trilho de plástico, pacote com 50 unidades. 
A unidade definida na descrição é com relação ao conjunto macho x 
fêmea do grampo trilho. 

Frama 6,80 
 

2.040,00 

69 30 Unidade Lápis grafite 6b, para desenho. Leonora 0,52 
 

15,60 

71 3.000 Unidade 
Livro ata com 50 folhas, capa preta, vertical, papelão 697 g/m², revestida 
em papel kraft 110 g/m², folhas internas em papel sulfite 56 g/m², 
formato 205 x 300mm. 

Tilibra 4,05 
 

12.150,00 

73 1.000 Unidade Livro ponto com 50 folhas tam 215 mm x 315 mm São domingos 8,50 
 

8.500,00 
74 500 Unidade Livro ponto pequeno capa dura com 160 folhas São domingos 8,20 

 

4.100,00 
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75 100 Bobina Papel kraft com 60 cm de largura, bobina com peso de 13kg. 
Papel kraft puro, 80 g/m². Pilar papeis 65,00 

 

6.500,00 

76 900 Caixa Papel sulfite branco tipo a4 
dimensões aproximadas: gramatura 75 g/m² medindo 210 x 297mm. Magnum 147,90 

 

133.110,00 

79 600 Unidade 
Pasta catalogo capa pvc (plastica) preta, com 50 envelopes finos (0,06) 4 
colchetes, formato 243x330mm ideal p/ papeis oficio e a4 com visor 
externo e bolsa interna 

Dac 6,10 
 

3.660,00 

81 500 Pacote Pasta l de 1ª qualidade, pacote com 10, cores variadas. Acp 4,60 
 

2.300,00 

86 500 Unidade Pasta polipropileno tamanho ofício com aba elástica, 35 mm, cores 
diversas Alaplásticos 1,75 

 

875,00 

87 500 Unidade Pasta polipropileno tamanho ofício com aba elástica 55 mm, cores 
diversas Acp 2,45 

 

1.225,00 

89 3.000 Unidade Pasta suspensa hastes plásticas. Dello 0,85 
 

2.550,00 
90 500 Cartela Pilha alcalina aa cartela com 4 unidades Duracell 4,03 

 

2.015,00 
91 500 Cartela Pilha alcalina tam. Aaa  palito cartela com 4 unidades Duracell 4,42 

 

2.210,00 

98 15 Unidade Quadro branco medindo aproximadamente120x0,90mts - com bordas de 
alumínio. Wmil 43,50 

 

652,50 

100 350 Bobina Sulfite para ploter 914,45mm 75g, bobina com 45 metros cada. Personalize 30,90 
 

10.815,00 

103 300 Caixa 
Papel sulfite branco tipo a4 
dimensões aproximadas: gramatura 75 g/m² medindo 210 x 297mm. 
Cota referente ao item 76. 

Magnum 147,90 
 

44.370,00 

TOTAL GERAL R$ 275.926,10 
 
FONDAZZI & NICKUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.668.793/0001-84, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
364/2020. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor unitário 
R$ Valor total R$ 

34 200 Frasco Cola branca líquida, em frasco de 1 kg - validade mínima de um ano a 
partir da data de entrega. Piratininga 

5,70 

 

1.140,00 

35 500 Unidade Cola escolar, tubo de 90 g, branca, lavável, atóxica. Composição básica de 
acetato de polivilina. Turma da cola 

0,89 

 

445,00 

72 1.000 Unidade Livro de protocolo de correspondência, capa dura medindo 155 x 215 mm, 
com 100 folhas. Grafset 

6,20 

 

6.200,00 

TOTAL GERAL R$ 7.785,00 
 
ISABELA FERREIRA HONORIO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.459.942/0001-54, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
365/2020. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor unitário 
R$ Valor total R$ 

13 300 Unidade Caixa acrílica com 3 gavetas móveis, para documentos e correspondências. Novacril 30,09 
 

9.027,00 

14 8.000 Unidade 
Caixa para arquivo de documentos (arquivo morto) , tamanho oficio, com 
reforço interno, de papel acetinado;  revestimento externo em kraft 
140g/m², em papelão nas medidas 38x25x14 cm. 

Descarbox 1,19 
 

9.520,00 

58 500 Unidade Fita adesiva transparente 12 x 40 . Simon 0,52 
 

260,00 
60 250 Unidade Fita dupla face 12 mm x 20 mmm Simon 2,12 

 

530,00 

96 200 Unidade Porta lapis/clips/lembrete em acrilico 
Acrílico cristal Novacril 6,10 

 

1.220,00 

TOTAL GERAL R$ 20.557,00 
 
MIX ATACADO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 30.804.335/0001-23, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 366/2020. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor unitário 
R$ Valor total R$ 

04 10 Pacote Barbante 8 fios, pacote com 4 rolos de 75 metros cada rolo. Piratininga 7,30 
 

73,00 

39 30 Unidade 
Corretivo líquido - para erros de escrita manual, à base de água, resina, 
plastificante e pigmentos brancos, não tóxico, frasco com 18ml. 
Composição: resina, água, plastificante e pigmentos não tóxicos. 

Ecole 0,81 
 

24,30 

40 500 Unidade 

Dvd virgem 
1. Características: 
1.1. Padrão:  dvd-5 
1.2. Face: simples 
1.3. Camadas: 01(uma) 
1.4. Diâmetro: 12cm 
1.5. Capacidade: 4,7 gb 

Elgin 0,73 
 

365,00 

44 8.000 Unidade Envelope branco tamanho aprox. 23x11,5cm - 75gramas Romitec 0,05 
 

400,00 
88 50 Unidade Pasta sanfonada plástica com índice alfabético tamanho para papel a4. Polibras 11,90 

 

595,00 
95 600 Pacote Plástico para sulfite com 4 furos, tamanho ofício, pacote com 100 unidades Acp 6,95 

 

4.170,00 

102 100 Unidade 
Tinta para almofada de carimbo - tinta para reabastecer almofada, na cor 
preta, tubo com no mínimo 40ml, prazo de validade de no mínimo 12 
meses. 

Starprint 1,57 
 

157,00 

TOTAL GERAL R$ 5.784,30 
 
MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
17.063.665/0001-47, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 367/2020. 
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Item Qtd Und Descrição Marca Valor unitário 
R$ Valor total R$ 

01 30 Und Apagador para quadro branco, corpo em material plástico com base em feltro, 
medindo aproximadamente 15x6cm. Boho 2,00 

 

60,00 

02 3.000 Und 
Apontador com depósito retangular para lápis, medindo aproximadamente 60mm x 
20mm x 10mm, lâmina de aço temperado, perfeitamente ajustada e afiada, fixada por 
parafuso metálico de alta resistência e com certificação do inmetro. 

Arte feliz 0,54 
 

1.620,00 

07 1.000 Pct Bloco auto-adesivo 38mm x 50mm amarelo com 100 folhas cada. Pacote com 04 
unidades. Magcic forest 1,67 

 

1.670,00 

11 2.000 Und 
Caderno brochura, capa dura ¼, 140 mm por 200 mm com 48 fls., capa dura. Capa e 
contra capa 120 g/m², papelao 870 g/m²,forro 290 g/m², miolo 56 g/m², o material 
deve estar de acordo com nbr / abnt e conter selo do inmetro. 

Tilibra 1,78 
 

3.560,00 

16 50 Und Calculadora eletrônica com 12 dígitos, alimentação a pilha aa, desligamento 
automático. Medidas aproximadas mínimas: 15x12 cm Gaona 8,39 

 

419,50 

18 3.000 Und 
Caneta destaca texto fluorescente, cor amarela, com ponta chanfrada, tinta á base de 
aguá, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em poliester, ponta em 
polietileno. 

Lighter 0,49 
 

1.470,00 

52 50 Und Estilete com trava, grande, em plástico, com lâmina larga. Aa 0,95 
 

47,50 
55 1.000 Und Fita adesiva crepe , rolo de 19 mm x 50 m Yongdefei 2,05 

 

2.050,00 
57 1.000 Und Fita adesiva transparente (alto adesão) rolo de 45mm x 50m. Qixiang tape 1,76 

 

1.760,00 
59 100 Und Fita adesiva transparente 50mm x 50m Qixiang tape 1,79 

 

179,00 

62 1.000 Und Grampeador de metal médio, tamanho 26/06, resistente, com base mínima de 13 cm 
e máxima de 16 cm. Stapler 7,58 

 

7.580,00 

63 50 Und Grampeador de papéis para grampos tamanho 23/13, todo metálico, para 
grampeamento de no mínimo 200 folhas de papel 75g/m² por acionamento. Stapler 59,95 

 

2.997,50 

67 500 Cx Grampo trilho metal com 50 unidades Fastener 4,90 
 

2.450,00 

70 30.000 Und Lápis grafite sextavado nº2 produzido com madeira 100% reflorestada, nome do 
fabricante gravado no lápis produto com certificação do inmetro. Be art 0,16 

 

4.800,00 

78 2.000 Und Pasta az grande marmorizada. An pai 6,09 
 

12.180,00 

97 100 Und Prancheta em acrílico com prendedor para papel medindo aproximadamente 
23,5x34,5cm. Dingli 6,09 

 

609,00 

101 200 Und Tesoura multi uso "8" - lâmina em inoxidável, cabo plástico anatômico - tamanho 
21cm. Scissors 2,92 

 

584,00 

TOTAL GERAL R$ 44.036,50 
 
PAPIROS – MÓVEIS E ELETRO – EIRELI I, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 25.325.301/0001-16, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 368/2020. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor unitário R$ Valor total R$ 

24 50 Und 
Carregador de pilha aa e aaa, bivolt, com capacidade para carregar até 04 pilhas 
simultaneamente, indicador de led que mostra quando a carga esta completa, com 
manual. 

Eco 40,00 
 

2.000,00 

47 3.000 Und Envelope saco (kraft) aprox. 18x25cm - 75gramas Ipecol 0,07 
 

210,00 
TOTAL GERAL R$ 2.210,00 
 
PAULO CESAR LOPES MARCELINO – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.775.317/0001-84, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 369/2020. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor unitário R$ Valor total R$ 

03 300 Unidade Apontador plástico para lápis, simples, sem depósito, retangular ou 
arredondado com 01 (um) furo, lâmina temperada e afiada. Masterprint 0,14 

 

42,00 

 
Valor Total: R$ 490.015,40 (quatrocentos e noventa mil, quinze reais e quarenta centavos). 
 Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 
utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15 de maio de 2020.  
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, 05 de junho de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  



TERÇA-FEIRA 09/06/2020                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2659 PÁG: 12

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 050/2020 – Processo Adm. Nº 096/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO (TROFÉUS E MEDALHAS), EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 
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: 
 
SUPERBALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.611.754/0001-39, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 402/2020. 
 
LOTE 01 – TROFÉUS 

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

01 50 Unidade 

Troféu com 23 cm de altura, com base quadrada com 7,5 cm de 
largura em polímero na cor preta. Na parte superior desta base um 
suporte com frisos em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta 
intercambiável. 

Vitoria 19,77 988,50 

02 50 Unidade 

Troféu com 20 cm de altura, com base quadrada com 7,6 cm de 
largura em polímero na cor preta. Na parte superior desta base um 
suporte com frisos em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta 
intercambiável. 

Vitoria 17,92 896,00 

03 50 Unidade 

Troféu com 18 cm de altura, com base quadrada com 7,6 cm de 
largura em polímero na cor preta. Na parte superior desta base um 
suporte com frisos em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta 
intercambiável. 

Vitoria 16,28 814,00 

04 20 Unidade 

Troféu com 22 cm de altura, com base quadrada com 7,5 cm de 
largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com frisos 
em polímero metalizado na cor dourada com uma estatueta fixa de 
mesa de sinuca metalizada na cor dourada com detalhe na cor verde, 
com 11,3 com de largura. 

Vitoria 19,31 386,20 

05 20 Unidade 

Troféu com 17 cm de altura, com base quadrada com 7,5 cm de 
largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com frisos 
em polímero metalizado na cor dourada com uma estatueta fixa de 
mesa de sinuca metalizada na cor dourada com detalhe na cor verde, 
com 11,3 com de largura. 

Vitoria 16,52 330,40 

06 50 Unidade 
Troféus de acrílico de 3mm com aplique 2mm, 45cm de altura e 22cm 
de largura sobreposto em base de acrílico de 10mm, com recorte e 
impressão a lazer. 

Big 68,91 3.445,50 

07 50 Unidade 
Troféus de acrílico de 3mm com aplique 2mm, 35cm de altura e 20cm 
de largura sobreposto em base de acrílico de 10mm, com recorte e 
impressão a lazer. 

Big 63,99 3.199,50 

08 50 Unidade 
Troféus de acrílico de 3mm com aplique 2mm, 25cm de altura e 18cm 
de largura sobreposto em base de acrílico de 10mm, com recorte e 
impressão a lazer. 

Big 56,77 2.838,50 

09 6 Unidade 

Troféu com 198 cm de altura, com base octogonal com 26,50 cm de 
largura em polímero metalizada a alto vácuo na cor dourada. Sobre 
esta base uma pirâmide invertida metalizada na cor azul acetinado. 
Sobre esta pirâmide uma estatueta  intercambiável  em polímero de 
deusa da vitória. Sobre esta base quatro coluna formadas por 
componentes em polímero metalizados a alto vácuo na cor dourada e 
azul acetinado. Acima destas colunas uma base de madeira na cor 
preta. Sobre esta base quatro estatuetas fixas de águia em polímero 
metalizadas a alto vácuo na cor dourada e quatro colunas formadas por 
componentes em polímero metalizados a alto vácuo na cor dourada e 
azul acetinado. Acima destas colunas uma base em madeira na cor 
preta. Sobre esta base um suporte em polímero metalizado a alto 
vácuo na cor dourada. Sobre este suporte um anel em polímero 
metalizado na cor dourada e uma taça fechada em polímero 
metalizado a alto vácuo  na cor azul acetinado e dourado, com 42 cm 
de largura a partir das alças. Tampa e alças da taça em polímero 
metalizado na cor dourada. Sobre a taça uma estatueta intercambiável. 
Este troféu pode ser feito substituindo aa cor azul acetinado pelas 
cores verde e vermelha acetinado, prata e dourado com efeito 
texturizado ou na cor preta. Estatueta grupo 100. 

Vitoria 618,66 3.711,96 

10 6 Unidade 

Troféu com 191 cm de altura, com base octogonal com 26,50 cm de 
largura em polímero metalizada a alto vácuo na cor dourada. Sobre 
esta base uma pirâmide invertida metalizada na cor azul acetinado. 
Sobre esta pirâmide uma estatueta  intercambiável  em polímero de 
deusa da vitória. Sobre esta base quatro coluna formadas por 
componentes em polímero metalizados a alto vácuo na cor dourada e 
azul acetinado. Acima destas colunas uma base de madeira na cor 
preta. Sobre esta base quatro estatuetas fixas de águia em polímero 
metalizadas a alto vácuo na cor dourada e quatro colunas formadas por 
componentes em polímero metalizados a alto vácuo na cor dourada e 
azul acetinado. Acima destas colunas uma base em madeira na cor 
preta. Sobre esta base um suporte em polímero metalizado a alto 
vácuo na cor dourada. Sobre este suporte um anel em polímero 
metalizado na cor dourada e uma taça fechada em polímero 
metalizado a alto vácuo  na cor azul acetinado e dourado, com 42 cm 
de largura a partir das alças. Tampa e alças da taça em polímero 
metalizado na cor dourada. Sobre a taça uma estatueta intercambiável. 
Este troféu pode ser feito substituindo aa cor azul acetinado pelas 
cores verde e vermelha acetinado, prata e dourado com efeito 
texturizado ou na cor preta. Estatueta grupo 100. 

Vitoria 609,35 3.656,10 

11 6 Unidade 

Troféu com 183 cm de altura, com base octogonal com 26,50 cm de 
largura em polímero metalizada a alto vácuo na cor dourada. Sobre 
esta base uma pirâmide invertida metalizada na cor azul acetinado. 
Sobre esta pirâmide uma estatueta  intercambiável  em polímero de 

Vitoria 600,05 3.600,30 
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deusa da vitória. Sobre esta base quatro coluna formadas por 
componentes em polímero metalizados a alto vácuo na cor dourada e 
azul acetinado. Acima destas colunas uma base de madeira na cor 
preta. Sobre esta base quatro estatuetas fixas de águia em polímero 
metalizadas a alto vácuo na cor dourada e quatro colunas formadas por 
componentes em polímero metalizados a alto vácuo na cor dourada e 
azul acetinado. Acima destas colunas uma base em madeira na cor 
preta. Sobre esta base um suporte em polímero metalizado a alto 
vácuo na cor dourada. Sobre este suporte um anel em polímero 
metalizado na cor dourada e uma taça fechada em polímero 
metalizado a alto vácuo  na cor azul acetinado e dourado, com 42 cm 
de largura a partir das alças. Tampa e alças da taça em polímero 
metalizado na cor dourada. Sobre a taça uma estatueta intercambiável. 
Este troféu pode ser feito substituindo aa cor azul acetinado pelas 
cores verde e vermelha acetinado, prata e dourado com efeito 
texturizado ou na cor preta. Estatueta grupo 100. 

12 10 Unidade 

Troféu com 145 cm de altura, com base octogonal com 26,5 cm de 
largura em polímero metalizada na cor dourada, no centro desta base 
um suporte com friso em polímero com uma estatueta fixa de honra ao 
mérito ( deusa da vitória) metalizada na cor dourada. Nas laterais desta 
mesma base quatro cones com detalhes em polímero metalizado na cor 
dourado, acima quatro taças com tampa em polímero metalizado na 
cor dourada. Acima destas tampas oito tampas e oito anéis em 
polímero metalizado na cor dourada, intercaladas por quatro colunas 
em canos na cor azul royal fosco. Uma base de madeira octogonal na 
cor preta adornada com quatro estatuetas fixas de águias metalizadas 
na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte em polímero 
metalizado na cor dourada e uma anel em polímero metalizado na cor 
prata. Taça em polímero metalizada na cor azul royal fosco ma parte 
central e na cor dourada  na parte inferior com 45 cm de altura a partir 
das alças. Tampa e alças em polímero metalizado na cor dourada. 
Estatueta superior intercambiável grupo 100. 

Vitoria 523,50 5.235,00 

13 10 Unidade 

Troféu com 133 cm de altura, com base octogonal com 26,5 cm de 
largura em polímero metalizada na cor dourada, no centro desta base 
um suporte com friso em polímero com uma estatueta fixa de honra ao 
mérito ( deusa da vitória) metalizada na cor dourada. Nas laterais desta 
mesma base quatro cones com detalhes em polímero metalizado na cor 
dourado, acima quatro taças com tampa em polímero metalizado na 
cor dourada. Acima destas tampas oito tampas e oito anéis em 
polímero metalizado na cor dourada, intercaladas por quatro colunas 
em canos na cor azul royal fosco. Uma base de madeira octogonal na 
cor preta adornada com quatro estatuetas fixas de águias metalizadas 
na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte em polímero 
metalizado na cor dourada e uma anel em polímero metalizado na cor 
prata. Taça em polímero metalizada na cor azul royal fosco ma parte 
central e na cor dourada  na parte inferior com 45 cm de altura a partir 
das alças. Tampa e alças em polímero metalizado na cor dourada. 
Estatueta superior intercambiável grupo 100. 

Vitoria 494,41 4.944,10 

14 10 Unidade 

Troféu com 124 cm de altura, com base octogonal com 26,5 cm de 
largura em polímero metalizada na cor dourada, no centro desta base 
um suporte com friso em polímero com uma estatueta fixa de honra ao 
mérito ( deusa da vitória) metalizada na cor dourada. Nas laterais desta 
mesma base quatro cones com detalhes em polímero metalizado na cor 
dourado, acima quatro taças com tampa em polímero metalizado na 
cor dourada. Acima destas tampas oito tampas e oito anéis em 
polímero metalizado na cor dourada, intercaladas por quatro colunas 
em canos na cor azul royal fosco. Uma base de madeira octogonal na 
cor preta adornada com quatro estatuetas fixas de águias metalizadas 
na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte em polímero 
metalizado na cor dourada e uma anel em polímero metalizado na cor 
prata. Taça em polímero metalizada na cor azul royal fosco ma parte 
central e na cor dourada  na parte inferior com 45 cm de altura a partir 
das alças. Tampa e alças em polímero metalizado na cor dourada. 
Estatueta superior intercambiável grupo 100. 

Vitoria 478,13 4.781,30 

15 10 Unidade 

Troféu com altura de 144 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura 
em polímero na cor preta, um estágio com base de madeira, taça em 
polímero metalizado metalizada na cor azul acetinado com 46 cm de 
largura a partir das alças. Tampa de taça e alças em polímero 
metalizado ma cor dourada. Quatro colunas composta por 
componentes em polímero metalizado na cor dourada e cones em 
polímero na cor azul acetinado. Uma estatueta de honra ao mérito 
(deusa da vitória) fixa na base e quatro águias fixas no estágio em base 
de madeira. Estatueta intercambiável grupo 100. 

Vitoria 475,81 4.758,10 

16 10 Unidade 

Troféu com altura de 136 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura 
em polímero na cor preta, um estágio com base de madeira, taça em 
polímero metalizado metalizada na cor azul acetinado com 39 cm de 
largura a partir das alças. Tampa de taça e alças em polímero 
metalizado ma cor dourada. Quatro colunas composta por 
componentes em polímero metalizado na cor dourada e cones em 
polímero na cor azul acetinado. Uma estatueta de honra ao mérito 
(deusa da vitória) fixa na base e quatro águias fixas no estágio em base 
de madeira. Estatueta intercambiável grupo 100. 

Vitoria 416,48 4.164,80 

17 10 Unidade 

Troféu com altura de 129 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura 
em polímero na cor preta, um estágio com base de madeira, taça em 
polímero metalizado metalizada na cor azul acetinado com 39 cm de 
largura a partir das alças. Tampa de taça e alças em polímero 
metalizado ma cor dourada. Quatro colunas composta por 
componentes em polímero metalizado na cor dourada e cones em 
polímero na cor azul acetinado. Uma estatueta de honra ao mérito 
(deusa da vitória) fixa na base e quatro águias fixas no estágio em base 
de madeira. Estatueta intercambiável grupo 100. 

Vitoria 395,54 3.955,40 
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18 10 Unidade 

Troféu com altura de 136 cm com base octogonal com 26,5 cm de 
largura fabricada em polímero na cor preta. Sobre esta base uma 
estatueta de honra ao mérito (deusa da vitória) fixa. Sobre esta base 
quatro colunas com estrias metalizadas a alto vácuo na cor dourada. 
Sobre estas colunas uma base em madeira na cor preta. Sobre esta base 
de madeira quatro estatuetas de águia metalizada na cor dourada, um 
suporte e uma taça em polímero metalizada a alto vácuo na cor 
dourada com 30 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças 
em polímero metalizado na cor dourada. No alto desta taça uma 
estatueta intercambiável. Os componentes metalizados podem ser 
pintados na cor prata ou bronze. Estatueta grupo 100. 

Vitoria 330,38 3.303,80 

19 10 Unidade 

Troféu com altura de 128 cm com base octogonal com 26,5 cm de 
largura fabricada em polímero na cor preta. Sobre esta base uma 
estatueta de honra ao mérito (deusa da vitória) fixa. Sobre esta base 
quatro colunas com estrias metalizadas a alto vácuo na cor dourada. 
Sobre estas colunas uma base em madeira na cor preta. Sobre esta base 
de madeira quatro estatuetas de águia metalizada na cor dourada, um 
suporte e uma taça em polímero metalizada a alto vácuo na cor 
dourada com 30 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças 
em polímero metalizado na cor dourada. No alto desta taça uma 
estatueta intercambiável. Os componentes metalizados podem ser 
pintados na cor prata ou bronze. Estatueta grupo 100. 

Vitoria 315,27 3.152,70 

20 10 Unidade 

Troféu com altura de 120 cm com base octogonal com 26,5 cm de 
largura fabricada em polímero na cor preta. Sobre esta base uma 
estatueta de honra ao mérito (deusa da vitória) fixa. Sobre esta base 
quatro colunas com estrias metalizadas a alto vácuo na cor dourada. 
Sobre estas colunas uma base em madeira na cor preta. Sobre esta base 
de madeira quatro estatuetas de águia metalizada na cor dourada, um 
suporte e uma taça em polímero metalizada a alto vácuo na cor 
dourada com 30 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças 
em polímero metalizado na cor dourada. No alto desta taça uma 
estatueta intercambiável. Os componentes metalizados podem ser 
pintados na cor prata ou bronze. Estatueta grupo 100. 

Vitoria 300,14 3.001,40 

21 20 Unidade 

Troféu com altura de 40 cm, base quadrada com 11 cm de largura em 
polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com detalhes em 
polímero metalizado na cor prata com uma tampa metalizada na cor 
dourada. Estatueta superior intercambiável. 

Vitoria 33,50 670,00 

22 20 Unidade 

Troféu com altura de 35 cm, base quadrada com 11 cm de largura em 
polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com detalhes em 
polímero metalizado na cor prata com uma tampa metalizada na cor 
dourada. Estatueta superior intercambiável. 

Vitoria 27,69 553,80 

23 20 Unidade 

Troféu com altura de 31 cm, base quadrada com 11 cm de largura em 
polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com detalhes em 
polímero metalizado na cor prata com uma tampa metalizada na cor 
dourada. Estatueta superior intercambiável. 

Vitoria 25,83 516,60 

24 20 Unidade 

Troféu com altura de 14 cm, base oval com 22,50 cm de largura em 
polímero na cor preta com friso na tampa da base metalizada na cor 
dourada. Dois suportes em polímero metalizado na cor dourada nas 
laterais. Sobre estes suportes uma estatueta fixa de bola de futebol 
branca com gomos pintados na cor preta, com 7,9 cm de largura de um 
lado e do outro uma estatueta fixa de chuteira. 

Vitoria 66,08 1.321,60 

25 20 Unidade 

Troféu com altura de 19 cm, base oval com 22,50 cm de largura em 
polímero na cor preta com friso na tampa da base metalizada na cor 
dourada. Dois suportes em polímero metalizado na cor dourada nas 
laterais. Sobre estes suportes uma estatueta fixa de bola de futebol 
branca com gomos pintados na cor preta, com 7,9 cm de largura de um 
lado e do outro uma estatueta fixa de goleiro de futebol. 

Vitoria 66,54 1.330,80 

26 20 Unidade 

Troféu com altura de 23 cm, base oval com 22,50 cm de largura em 
polímero na cor preta com friso na tampa da base metalizada na cor 
dourada. Dois suportes em polímero metalizado na cor dourada nas 
laterais. Sobre estes suportes uma estatueta fixa de bola de futebol 
branca com gomos pintados na cor preta, com 7,9 cm de largura de um 
lado e do outro uma estatueta fixa de vitória. 

Vitoria 68,40 1.368,00 

27 10 Unidade 

Troféu com 75 cm de altura, com base oitava com 14,50 cm de largura 
em polímero na cor preta com friso na tampa da base metalizada na 
cor dourada e sobre este cone um outro cone em polímero metalizado 
na cor prata com tampa em polímero metalizada na cor dourada. Dois 
suportes em polímero metalizado na cor dourada. Taça com 21 cm de 
largura a partir das alças. Esta taça é composta por cesta em polímero 
em polímero metalizada na cor dourada e copa em polímero 
metalizada na cor prata  com tampa metalizada na cor dourada. 
Estatueta intercambiável. Este troféu pode vir com o cone e a copa 
metalizados na cor dourada. 

Vitoria 103,53 1.035,30 

28 10 Unidade 

Troféu com 71 cm de altura, com base oitava com 13,10 cm de largura 
em polímero na cor preta com friso na tampa da base metalizada na 
cor dourada e sobre este cone um outro cone em polímero metalizado 
na cor prata com tampa em polímero metalizada na cor dourada. Dois 
suportes em polímero metalizado na cor dourada. Taça com 21 cm de 
largura a partir das alças. Esta taça é composta por cesta em polímero 
em polímero metalizada na cor dourada e copa em polímero 
metalizada na cor prata  com tampa metalizada na cor dourada. 
Estatueta intercambiável. Este troféu pode vir com o cone e a copa 
metalizados na cor dourada. 

Vitoria 97,49 974,90 

29 10 Unidade 

Troféu com 68 cm de altura, com base oitava com 12,10 cm de largura 
em polímero na cor preta com friso na tampa da base metalizada na 
cor dourada e sobre este cone um outro cone em polímero metalizado 
na cor prata com tampa em polímero metalizada na cor dourada. Dois 
suportes em polímero metalizado na cor dourada. Taça com 21 cm de 
largura a partir das alças. Esta taça é composta por cesta em polímero 
em polímero metalizada na cor dourada e copa em polímero 
metalizada na cor prata  com tampa metalizada na cor dourada. 

Vitoria 87,95 879,50 



TERÇA-FEIRA 09/06/2020                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2659 PÁG: 15

Estatueta intercambiável. Este troféu pode vir com o cone e a copa 
metalizados na cor dourada. 

30 10 Unidade 

Troféu com 64 cm de altura, com base oitavada com 14,5 cm de 
largura em polímero na cor preta. Cone com detalhe na parte inferior 
em polímero metalizado na cor dourada e sobre este cone uma taça 
com 21 cm de largura a partir das alças. Esta taça é composta por cesta 
em polímero metalizada na cor dourada e copa em polímero 
metalizado na cor prata com tampa metalizada na cor dourada. 
Estatueta intercambiável. 

Vitoria 83,29 832,90 

31 10 Unidade 

Troféu com 57 cm de altura, com base oitavada com 12,1 cm de 
largura em polímero na cor preta. Cone com detalhe na parte inferior 
em polímero metalizado na cor dourada e sobre este cone uma taça 
com 21 cm de largura a partir das alças. Esta taça é composta por cesta 
em polímero metalizada na cor dourada e copa em polímero 
metalizado na cor prata com tampa metalizada na cor dourada. 
Estatueta intercambiável. 

Vitoria 79,10 791,00 

32 10 Unidade 

Troféu com 52 cm de altura, com base oitavada com 10,1 cm de 
largura em polímero na cor preta. Cone com detalhe na parte inferior 
em polímero metalizado na cor dourada e sobre este cone uma taça 
com 21 cm de largura a partir das alças. Esta taça é composta por cesta 
em polímero metalizada na cor dourada e copa em polímero 
metalizado na cor prata com tampa metalizada na cor dourada. 
Estatueta intercambiável. 

Vitoria 66,31 663,10 

33 100 Unidade 
Troféu de 1° lugar, 2° lugar e 3° lugar, aproximado 25 cm de altura em 
mdf 3mm e aplique de diversas modalidades em mdf 2 mm, base de 
madeira preta. 

Big 39,11 3.911,00 

34 100 Unidade 
Troféu de 1° lugar, 2° lugas e 3° lugar , aproximado em 25 cm de 
altura, confeccionado em resina polietica com temas diversos de 
modalidade base em madeira envelhecida. 

Big 38,86 3.886,00 

TOTAL DO LOTE 01 R$ 79.898,06 
LOTE 02 - MEDALHAS 

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

01 1.200 Unidade Medalhas retangular de acrílico de 5mm, com tamanho de 7x5cm 
adesivada frente e verso com logo personalizada fita de cetim azul Big 1,98 2.376,00 

02 1.500 Unidade 
Medalhas (dourada, prateada, bronze) 45 mm diâmetro c/ área 
adesivada de 25 mm, 2 mm de espessura c/ logo personalizada 
(medalhas em zamak) c/ fita de cetim azul. 

Vitoria 1,45 2.175,00 

03 2.000 Unidade Medalhas 1º, 2º e 3º lugar, 43 cm diâmetro c/ área adesivada de 25 
mm, 1 mm de espessura, c/ logo personalizada c/ fita de cetim azul. Crespar 1,18 2.360,00 

04 300 Unidade 
Medalha em zamak, dourada, prateada e bronzeada - 10cm com 4mm 
de espessura – c/ área adesivada c/ logo personalizada, e fita de 
gorgorão de 2 cm verde, branca e amarela. 

Invicta 4,14 1.242,00 

05 300 Unidade 
Medalha em zamak, dourada, prateada e bronzeada 8cm com 4 mm de 
espessura - c/ área adesivada c/ logo personalizada, e fita de gorgorão 
de 2 cm verde, branca e amarela. 

Invicta 2,96 888,00 

06 300 Unidade 
Medalha em zamak, dourada, prateada e bronzeada 6cm com 2 a 3 
mm de espessura - c/ área adesivada c/ logo personalizada, e fita de 
gorgorão de 2 cm verde, branca e amarela. 

Vitoria 2,68 804,00 

07 300 Unidade 
Medalha em zamak, dourada, prateada e bronzeada 4,5 cm com 4 mm 
de espessura - c/ área adesivada c/ logo personalizada, e fita de 
gorgorão de 2 cm verde, branca e amarela. 

Invicta 1,55 465,00 

08 400 Unidade Medalha 50 mm com área adesivada frente e verso com resina, com 
fita de cetim azul. Crespar 1,69 676,00 

09 600 Unidade 

Medalhas em liga metálica de zamak com acabamento de superfície 
nos banhos ouro, prata e bronze com tamanho entre 6 e 7cm, peso 
entre 170g a 180g . Brasão do município de arapongas gravado no 
metal em alto e baixo relevo com aplicação de resina epóxi colorida. 
Fita em gorgorão com 2,5 cm de largura e 80cm de comprimento, nas 
cores azul, branco, amarelo ou verde, conforme solicitação do gestor 

Invicta 3,64 2.184,00 

10 500 Unidade 

Medalhas em liga metálica de zamak com acabamento de superfície 
nos banhos ouro, prata e bronze com tamanho entre 4 e 5cm, peso 
entre 160g a 170g . Brasão do município de arapongas gravado no 
metal em alto e baixo relevo com aplicação de resina epóxi colorida. 
Fita em gorgorão com 2,5 cm de largura e 80cm de comprimento, nas 
cores azul, branco, amarelo ou verde, conforme solicitação do gestor 

Invicta 3,02 1.510,00 

11 500 Unidade 

Medalhas de 5,5 cm de diâmetro com 3 mm de espessura, com jogador 
de futebol, vôlei, basquete, handebol em alto relevo na frente da 
medalha, 3 estrelas vazadas , área adesiva no verso, com modelo 
adesivo a ser fornecido pela secretaria solicitante e fita de poliéster 
80x25mm personalizada de acordo com o campeonato. 

Big 1,64 820,00 

TOTAL DO LOTE 02 R$ 15.500,00 
TOTAL GERAL R$ 95.398,06 
 
Valor Total: R$ 95.398,06 (noventa e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e seis centavos). 
 Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 
utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 29 de maio de 2020.  
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, 05 de junho 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 023/2020 – Processo Adm. Nº 044/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, SEM RUIDO E DEMAIS ARTIGOS COMEMORATIVOS, 
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, LAZER E EVENTOS – SECLE. 
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: 
 
MARCIO AUGUSTO VIDOTTO – FESTAS E FOGOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.790.685/0001-00, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 405/2020. 
 

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

01 500 Lata Espuma de carnaval Espuma da 
Alegria 11,50 5.750,00 

02 300 Unidade Pinta cara kit com pincel e 06 potes Rostinho 
Pintado 22,00 6.600,00 

03 500 Rolos Rolo de serpentina com 20 para carnaval BR Festas 5,00 2.500,00 
04 200 Pacote Confete para carnaval 100 gr BR Festas 3,50 700,00 
05 300 Tubos Pinta cabelo cores variadas Tinta da Alegria 10,00 3.000,00 
06 200 Caixa Estalo de salão caixa com 50 x 20 Fantasminha 41,00 8.200,00 
07 5 Kits Kit diurno - 10 tortas de fumaça com 25 tubos de 37mm Caruaru 2.550,00 12.750,00 
08 6 Kits Kit diurno - 05 tortas de fumaça com 25 tbs 37mm Caruaru 1.230,00 7.380,00 

09 2 Kits 
Kit 07 - 01 torta atlanta, + 01 torta guapo, + 01 torta celebration, + 02 
tortas vip 186 tbs, 02 kits bombarda, com 7 bombas de 4" e uma de 5" 
05 flash de 8" 

Líder 10.500,00 21.000,00 

10 3 Kits 
Kit 06 - 02 tortas de 50 tubos 44mm, + 05 girâandolas 468 mini show de 
cores , + 05 girândolas 468 cores, + 02 kits de vistas em cores com 07 tb 
de 4" e 01 de 5" cores, 05 vasos de 7" cores, + uma girândola 1080 cores 

Piromania 6.700,00 20.100,00 

11 4 Kits 

Kit 05 - 01 torta 100 tubos cores e luzes, + uma torta artemis, + uma 
girândola 1080 cores, + 02 kits de flash 3" cores, + uma torta atlanta, + 
um kit vistas em cores com 7 tubos de 4" e um de 5" + uma girândola 
1800 cores 

São João 5.150,00 20.600,00 

12 6 Kits 
Kit 04 - 01 bateria 3600 luzes e cores + 01 torta 120 tubos em leque z/w, 
+ 01 kit morteiros de 4" com 09 + 01 torta 65 tubos 44mm, + 03 flash de 
6" cores 

Piromania 3.550,00 21.300,00 

13 8 Kits 
Kit 03 - 01 torta 50 tubos 44mm + 01 torta 100 tubos 37mm cores + 01 
kit de cores de 3" com 06 + uma bateria leque 120 tubos cores, + um kit 
de cores de 4" com 4 

Piromania 2.450,00 19.600,00 

14 10 Kits Kit 02 - 01 bateria 1080 cores + 01 torta 100 tubos de 37mm colorida + 
01 bateria 1080 cores + um kit de cores de 3" com 6 Piromania 1.550,00 15.500,00 

15 10 Kits Kit 01 -  01 bateria 3.600 cores Piromania 830,00 8.300,00 
TOTAL GERAL R$ 173.280,00 
 
Valor Total: R$ 173.280,00 (cento e setenta e três mil duzentos e oitenta 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 02 de junho de 2020.  
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, 05 de junho 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 052/2020 – Processo Adm. Nº 101/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL, HOMOGENEIZADO, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. 
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: 
 
J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.835.996/0001-60, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
403/2020. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

01 27.000 Litros 

Leite pasteurizado, integral homogeneizado - produto oriundo da ordenha 
completa e ininterrupta, em condições adequadas de higiene, de vacas sadias. 
Embalagem de 1 l, 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. 

Volpato 2,40 64.800,00 

02 9.000 Litros 

Leite pasteurizado, integral homogeneizado - produto oriundo da ordenha 
completa e ininterrupta, em condições adequadas de higiene, de vacas sadias. 
Embalagem de 1 l, 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. 

Volpato 2,40 21.600,00 

TOTAL GERAL R$ 86.400,00 
 
Valor Total: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos 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 29 de maio de 2020.  
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, 05 de junho 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 055/2020 – Processo Adm. Nº 104/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD. 
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: 
 
VIDRAÇARIA FLAMINGOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.132.985/0001-83, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
408/2020. 
 

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

01 120 Metro quadrado Vidro liso, com 3mm de espessura, incolor. Guardian 98,33 11.799,60 

02 120 Metro quadrado Vidro liso, com 4mm de espessura, incolor Guardian 112,50 13.500,00 

03 120 Metro quadrado Vidro liso, com 5mm de espessura, incolor Guardian 133,33 15.999,60 

04 120 Metro quadrado Vidro liso, com 6mm de espessura, incolor Guardian 155,00 18.600,00 

05 100 Metro quadrado Vidro liso, com 8mm de espessura, incolor Guardian 169,00 16.900,00 

06 50 Metro quadrado Vidro temperado, com 8mm de espessura, incolor Temperlandia 212,00 10.600,00 

07 50 Metro quadrado Vidro canelado com 4 mm de espessura incolor Saint-Gobain 102,00 5.100,00 

08 50 Metro quadrado Vidro mini boreal com 4mm de espesura incolor Saint-Gobain 103,00 5.150,00 

TOTAL GERAL R$ 97.649,20 
 
Valor Total: R$ 97.649,20 (noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte centavos). 
 Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 
utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 03 de junho de 2020.  
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, 05 de junho de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
 
 

O prefeito Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 43, Vl, da Lei no. 
8666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, HOMOLOGA o procedimento licitatório, atestando a legalidade de todo 
o processo referente ao Pregão Eletrônico n° 053/2020 - Processo Administrativo nº 102/2020, que tem por objeto o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BANCOS ECOLÓGICOS EM MADEIRA PLÁSTICA PARA 
PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS PÚBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - SEASPMA, ADJUDICADO à empresa abaixo: 
 

Fornecedor Itens Vencedores Valor Total R$ 
LANCI IND. E COM. DE MÓVEIS PLÁSTICOS EIRELI 1,2 175.000,00 

 
Arapongas, 09 de junho 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 094/2019 – Processo Adm. Nº 150/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 
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. 721/2019, assinada em 09 de Setembro de 2019 - B. DE OLIVEIRA BERGAMASCHO – PRODUTOS NUTRICIONAIS., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.715.704/0001-22. 
 

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

01 800 Litros 

Dieta enteral, nutricionalmente completa, normocalórica, e seus nutrientes em percentuais normais e 
baixa osmolalidade, a base de proteina 100% isolada de soja. Distribuição calórica: 14% proteína, 56% 
carboidrato e 30% gordura (com 44% de tcm), osmolalidade de 360 mosm/kg indicada para atender às 
necessidades nutricionais na manutenção ou recuperação do estado nutricional. Embalagem tetra pak 
1000ml. Isenta de lactose, glúten e sacarose. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data 
de fabricação superior a 60 dias. 

Nestlé 18,40 14.720,00 

04 600 Potes 
Fórmula padrão para nutrição enteral e oral. 1,0kcal/ml. Distribuição calórica: 15% de proteína, 53% de 
carboidrato e 32% de lipídeo. Adicionado de mix de fibras 62:38 solúveis e insolúvei. Sabor baunilha. 
Isento de glúten e lactose sem adição de sacarose. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar 
data de fabricação superior a 60 dias pote 800g.   

Nutricium 41,00 24.600,00 

11 600 Lata 

Formula polimérica pediátrica para suplementação alimentar, para crianças maiores de 01 ano de idade, 
12% de proteína (50% proteína do soro e 50% caseinato de potássio obtido do leite de vaca) com 20% 
de triglicerídeo de cadeia média e atenda a idr para macro e micronutrientes. Sabor baunilha. Utilizada 
por via oral ou enteral isento de lactose e glúten. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar 
data de fabricação superior a 60 dias embalagem 400g.  

Nestlé 41,50 24.900,00 

13 800 Lata 
Suplemento alimentar em pó, composto por vitaminas e minerais, com adição de prebióticos isento de 
sacarose. Indicado para complementar ou suplementar a alimentação de adolescentes, gestantes, adultos 
e idosos. Sabores: baunilha, chocolate e morango. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar 
data de fabricação superior a 60 dias. Apresentação: lata 400g a 450g.  

Nestlé 22,00 17.600,00 

20 300 Lata 

Formula infantil semi- elementar formula infantil para lactentes à base de proteína do leite extensamente 
hidrolisada, hipoalergênico, contendo maltodextrina e lactose, enriquecido com vitaminas, ferro, ara, 
dha e outros oligoelementos atendendo as recomendações do codex alimentarius fao/oms. Sem adição 
de prebióticos. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 
dias embalagem lata 400g.   

Nestlé 84,50 25.350,00 

28 400 Lata 

Formula semi-elementar (hidrolisada) pediátrica formula nutricionalmente completa, para crianças 
maiores de 01 ano de idade, isocalórica, isotônica, sob forma facilmente absorvível, com proteína do 
soro de leite 100% hidrolisada. Em pó, utilizada por via oral ou enteral. Isento de lactose e glúten. O 
produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 
400g.  

Nestlé 169,00 67.600,00 

35 800 Lata 

Alimento em pó, nutricionalmente completo, para nutrição enteral/oral, à base de proteína isolada de 
soja, rico em isoflavonas. Normocalórico na diluição padrão, hipossódica, isenta de sacarose, lactose e 
glúten. Densidade calórica 1,01 kcal/ml. Possui 14% de proteínas (73% de proteína isolada de soja e 
27% de caseinato de cálcio), 56% de carboidratos (100% maltodextrina), e 30% de lipídeos (25% de 
óleo de milho, 60% óleo de canola e 15% de triglicerídeo de cadeia média). O produto, na data de 
entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 800g.   

Vitafor 31,50 25.200,00 

38 800 Potes 

Alimento para dieta enteral ou oral; nutricionalmente completa; flexibilidade de diluição e densidade 
calórica; necessidades de restrição severa; polimérica, normoproteica, rica em proteína de soja (no 
mínimo 70%) e o restante em caseinato, carboidrato 100% maltodexina, normolipidica; com vitaminas e 
sais minerais, baixo teor de sódio, com no máximo 50mg na/100ml, isenta de lactose e sacarose, em pó, 
em lata hermeticamente fechada ou caixa de papelão apropriado.não poderá apresentar data de 
fabricação superior a 60 dias pote 800g. 

Vitafor 31,50 25.200,00 

39 400 Lata 
Dieta nutricionalmente para diabetes controle da glicemia, normocalorico, isento de lactose, sacarose e 
glúten, com carboidratos de lenta absorção, em pó. Não poderá apresentar data de fabricação superior a 
60 dias embalagem lata 400g. Contendo: carboidrato: 39 a 47%; proteína: 15ª 20%,lipídio: 33 a 46%.  
Sabor: baunilha. 

Nutricium 41,80 16.720,00 

51 200 Lata 

Formula infantil semi-elementar sem lactose formula infantil para lactentes semi elementar à base de 
proteína do leite extensamente hidrolisada hipoalergênico, com 41%tcm e maltodextrina, enriquecido 
com vitaminas, ferro e outros oligoelementos. Atendendo as recomendações do codex alimentarius 
fao/oms isenta de lactose e sacarose o produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de 
fabricação superior a 60 dias.   

Nestlé 109,00 21.800,00 

52 100 Lata 

Formula infantil elementar formula infantil para lactentes de 0 a 3 anos, não alergênica, 
nutricionalmente completa com 100% aminoácidos livres. Distribuição calórica: carboidrato 57g/100g, 
proteína 13g/100g e lipídeo 25g/100g utilizada por via oral ou enteral, suplementada com ácidos graxos 
essenciais, vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos atendendo as recomendações do codex 
alimentarius fao/oms. Isenta de lactose, sacarose, frutose, galactose e glúten. O produto, na data de 
entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Nestlé 163,50 16.350,00 

TOTAL GERAL R$ 280.040,00 
 
Ata de Registro de preços n. 722/2019, assinada em 09 de Setembro de 2019 -BRAVONUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.231.202/0001-38. 
  

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

02 600 Litros 

Dieta enteral nutricionalmente completa hipercalórica, normoproteica (concentrado proteico do 
soro do leite, caseinato de sódio, proteína isolada da ervilha e proteína da soja) e normolipidica 
com 35% de lipídeo, para alimentação de curto e longo períodos nos pacientes com elevadas 
necessidades calóricas ou com limitada tolerância a volume isenta de lactose, glúten e sacarose. O 
produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias 
embalagem tetra pak 1000 ml. 

Nutrison energy 
mf/ danone 31,70 19.020,00 

05 100 Lata 
Suplemento adulto especializado / para sarcopenia, normocalórico, hiperproteico (56% ptn), com 
11g/l de fibras, suplementado com aminoácidos de cadeia ramificada, isento de lactose e glúten. O 
produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias lata 600g.   

Fortifit/ danone 171,00 17.100,00 

09 600 Lata 

Formula polimérica pediátrica nutricionalmente completa, para crianças maiores de 01 ano de 
idade, 50% de carboidrato, 9% de proteína sendo a base de caseinato, e 41% de lipídeo, e atenda a 
idr para macro e micronutrientes. Utilizada por via oral ou enteral isento de lactose e glúten. O 
produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias 
embalagem lata 400g.  

Fortini/ danone 57,00 34.200,00 
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10 600 Lata 

Formula polimérica pediátrica nutricionalmente completa, para crianças maiores de 01 ano de 
idade, 12% de proteína contendo proteína isolada da soja, com adição de prebióticos na 
composição e que atenda a idr para macro e micronutrientes. Sabores baunilha, morango e 
chocolate. Utilizada por via oral ou enteral isento de lactose e glúten. O produto, na data de 
entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Pediasure/ 
abbotta 38,70 23.220,00 

12 800 Lata 
Suplemento alimentar em pó, composto por vitaminas e minerais. Indicado para complementar ou 
suplementar a alimentação de adolescentes, gestantes, adultos e idosos. Sabores: baunilha, 
chocolate e morango. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação 
superior a 60 dias. Apresentação: lata 400g a 450g.  

Sustain energy/ 
danone 14,40 11.520,00 

15 300 Lata 

Formula infantil a base de soja. Formula infantil de origem vegetal para lactentes do 0 a 6 meses, à 
base de proteína isolada de soja, isenta de lactose e sacarose, enriquecida com vitaminas, minerais, 
ferro e outros oligoelementos. Atendendo as recomendações do codex alimentarius fao/oms. O 
produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias 
embalagem lata 400g.   

Aptamil soja 1/ 
danone 37,20 11.160,00 

16 600 Lata 

Formula infantil a base de soja. Formula infantil de origem vegetal para lactentes do 6 a 12 meses, 
à base de proteína isolada de soja, isenta de lactose e sacarose, enriquecida com vitaminas, 
minerais, ferro e outros oligoelementos. Atendendo as recomendações do codex alimentarius 
fao/oms. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias 
embalagem 400g.   

Aptamil soja 2/ 
danone 37,20 22.320,00 

18 600 Lata 

Formula infantil anti regurgitação. Formula infantil para lactentes com regurgitação, de maior 
viscosidade, com gota de jataí. Predominância proteica em caseína para maior saciedade, acrescida 
de óleo vegetal, enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Atendendo as 
recomendações do codex alimentarius fao/om. O produto, na data de entrega, não poderá 
apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 800g.   

Aptamil ar/ 
danone 44,30 26.580,00 

19 800 Lata 

Formula infantil semi- elementar formula infantil para lactentes à base de proteína do leite 
extensamente hidrolisada, hipoalergênico, contendo maltodextrina e lactose como fonte de 
carboidrato. Com adição de prebioticos, ara e dha, enriquecido com vitaminas, ferro e outros 
oligoelementos atendendo as recomendações do codex alimentarius fao/oms. O produto, na data de 
entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias.   

Aptamil pepti/ 
danone 71,50 57.200,00 

25 300 Lata 

Formula infantil elementar formula infantil para lactentes, não alergênica, nutricionalmente 
completa com 100% aminoácidos livres. Distribuição calórica: carboidrato 53g/100g, proteína 
14g/100g e lipídeo 26g/100g, utilizada por via oral ou enteral, suplementada com ácidos graxos 
essenciais, vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos atendendo as recomendações do 
codex alimentarius fao/oms. Isenta de lactose, sacarose, frutose, galactose e glúten. O produto, na 
data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Puramino/ mead 
jhonson 194,50 58.350,00 

27 600 Lata 

Formula infantil sem lactose. Formula infantil para lactentes com intolerância à lactose, isenta de 
lactose à base de leite de vaca óleos vegetais e maltodextrina enriquecida com vitaminas, 
nucleotídeos, minerais, ferro e outros oligoelementos. Distribuição calórica: carboidrato 44% 
sendo 100% maltodextrina, proteína 8% sendo 100% caseina e lipídeo 45%. Atendendo as 
recomendações do codex alimentarius fao/oms. O produto, na data de entrega, não poderá 
apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Aptamil sl/ 
danone 42,30 25.380,00 

33 300 Frasco Suplemento alimentar via oral, líquido, nutricionalmente completo para crianças a partir de 1 ano, 
normoprotéico, hipercalórico. Sabores variados. Embalagem com 200ml.  

Fortini mf/ 
danone 11,90 3.570,00 

36 300 Frasco 

Dieta enteral nutricionalmente completa. Forma farmacêutica: líquido. Volume: 200 ml. 
Apresentação: frasco de 200 ml. Dieta enteral nutricionalmente completa para crianças de 1 a 6 
anos de idade. Normocalórica e normoproteica, enriquecida com mix de carotenoides. Baixa 
osmolaridade. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Indicada para pacientes em risco nutricional ou 
desnutridos, anorexia e pacientes sensíveis a dietas hiperosmolares. Informação nutricional: 
densidade calórica - 1,0 kcal/ml; proteína - 2,5 g (soro do leite - 60% e caseína - 40%; carboidrato 
- 12 g (maltodextrina - 100%); lipídeos - 4,4 g (óleo de canola - 10%, óleo de girassol - 86,9%, 
óleo de peixe - 3,1%. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação 
superior a 60 dias.   

Nutrini standart/ 
danone 18,00 5.400,00 

43 800 Litros 

Dieta enteral, nutricionalmente completa, normocalórica, e seus nutrientes em percentuais normais 
e baixa osmolalidade, a base de proteina 100% isolada de soja. Distribuição calórica: 15% 
proteína, 56% carboidrato e 29% gordura (com 15% de tcm), osmolalidade 346 mosm/kg indicada 
para atender às necessidades nutricionais na manutenção ou recuperação do estado nutricional. 
Embalagem tetra pak 1000ml. Isenta de lactose, glúten e sacarose.  O produto, na data de entrega, 
não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias.   

Nutri enteral 
soya - nutrimed 23,40 18.720,00 

46 600 Litros 

Dieta enteral nutricionalmente completa hipercalórica, normoproteica e normolipidica com 25% de 
lipídeo com 23g/l de fibras, para alimentação de curto e longo períodos nos pacientes com 
elevadas necessidades calóricas ou com limitada tolerância a volume isenta de lactose, glúten e 
sacarose. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 
dias embalagem tetra pak 1000 ml.   

Nutri fiber 1.5/ 
nutrimed 32,10 19.260,00 

49 150 Lata 

Fórmula infantil com proteína de arroz hidrolizada, enriquecida com minerais, vitaminas, 
nucleotídeos, aminoácidos livres e peptídeos. Isento de lactose, sacarore e frutose. Isento de ácido 
fítico e fitoestrogenos. Isento de glúten. Contendo age na proporção de 10:1 de ácido linoleico, 
alfalinoleico. Embalagem: lata com 400g. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar 
data de fabricação superior a 60 dias.   

Novamil rice 
400g biolab 132,00 19.800,00 

50 200 Lata 

Formula infantil semi-elementar sem lactose formula infantil para lactentes semi elementar à base 
de proteína do leite extensamente hidrolisada hipoalergênico, com 50%tcm e maltodextrina, 
enriquecido com vitaminas, ferro e outros oligoelementos. Atendendo as recomendações do codex 
alimentarius fao/oms isenta de lactose e sacarose o produto, na data de entrega, não poderá 
apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Pregomin pepti/ 
danone 120,00 24.000,00 

53 100 Lata 

Formula infantil elementar formula infantil para lactentes, não alergênica, nutricionalmente 
completa com 100% aminoácidos livres. Distribuição calórica: carboidrato 53g/100g, proteína 
14g/100g e lipídeo 26g/100g, utilizada por via oral ou enteral, suplementada com ácidos graxos 
essenciais, vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos atendendo as recomendações do 
codex alimentarius fao/oms. Isenta de lactose, sacarose, frutose, galactose e glúten. O produto, na 
data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Puramino/ mead 
jhonson 194,50 19.450,00 

54 150 Lata 
Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, adicionado de prebióticos 1,0g/100ml (90% gos e 
10% fos). Contém lcpuas - ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa - ácido 
docosahexaenoico (dha). Sem adição de sacarose, fonte de fibras e alto teor de vitaminas e 
minerais. Não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Milnutri 
complete danone 44,90 6.735,00 

55 100 Lata 

Formula infantil elementar formula infantil para lactentes de 0 a 3 anos, não alergênica, 
nutricionalmente completa com 100% aminoácidos livres. Distribuição calórica: carboidrato 
52g/100g, proteína 14g/100g e lipídeo 25g/100g, utilizada por via oral ou enteral, suplementada 
com ácidos graxos essenciais, vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Atendendo as 
recomendações do codex alimentarius fao/oms. Isenta de lactose, sacarose, frutose, galactose e 
glúten. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias 
embalagem lata 400g.    

Neocate lcp 
danone 184,50 18.450,00 

TOTAL GERAL R$ 441.435,00 
 
Ata de Registro de preços n. 723/2019, assinada em 09 de Setembro de 2019 -CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 
EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.617.050/0001-24. 
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Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

32 300 Frasco 
Suplemento alimentar via oral, líquido, nutricionalmente completo, hipercalórico (1,5kcal/ml), 
hiperprotéico (mínimo de 18g/200ml). Sabores variados. O produto, na data de entrega, não poderá 
apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem 200ml.    

Fresubin 
Protaein Energy 

Drink 
9,60 2.880,00 

34 800 Litros 

Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5kcal/ml). Distribuição 
calórica: mínimo de 15% de proteínas, 49% de carboidratos e 35% de lipídeos. Com óleo de peixe 
com alto teor de ômega 3 (epa e dha), osmolaridade máxima de 390mosm/l. Adição de fibras, isenta 
de sacarose, lactose e glúten. Apresentação: sistema fechado de 1000ml. O produto, na data de 
entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias.   

Fresubin 
Energy Fibre 25,50 20.400,00 

48 800 ML 
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 1000 ml. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar 
data de fabricação superior a 60 dias.   

Fresubin 
Original Fibre/ 

Fresenius 
24,45 19.560,00 

TOTAL GERAL R$ 42.840,00 
 
Ata de Registro de preços n. 724/2019, assinada em 09 de Setembro de 2019 -MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 05.912.018/0001-83. 
 

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

22 600 Lata 

Formula infantil semi-elementar sem lactose formula infantil para lactentes semi elementar à base de 
proteína do leite extensamente hidrolisada hipoalergênico, com 41%tcm e maltodextrina, 
enriquecido com vitaminas, ferro e outros oligoelementos. Atendendo as recomendações do codex 
alimentarius fao/oms isenta de lactose e sacarose o produto, na data de entrega, não poderá 
apresentar data de fabricação superior a 60 dias.   

Alfaré Nestlé 95,00 57.000,00 

24 300 Lata 

Formula infantil elementar formula infantil para lactentes de 0 a 3 anos, não alergênica, 
nutricionalmente completa com 100% aminoácidos livres. Distribuição calórica: carboidrato 
57g/100g, proteína 13g/100g e lipídeo 25g/100g utilizada por via oral ou enteral, suplementada com 
ácidos graxos essenciais, vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos atendendo as 
recomendações do codex alimentarius fao/oms. Isenta de lactose, sacarose, frutose, galactose e 
glúten. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias 
embalagem lata 400g.   

Alfamino Nestlé 163,00 48.900,00 

TOTAL GERAL R$ 105.900,00 
 
Ata de Registro de preços n. 725/2019, assinada em 09 de Setembro de 2019 -NORTE NUTRI PRODUTOS MÉDICOS E NUTRIÇÃO EIRELI., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.515.361/0001-52. 
 

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

14 600 Lata 

Formula infantil a base de soja. Formula infantil de origem vegetal para lactentes do 0 a 12 meses, à 
base de proteína isolada de soja, isenta de lactose e sacarose, enriquecida com vitaminas, minerais, 
ferro, ara, dha e outros oligoelementos. Atendendo as recomendações do codex alimentarius 
fao/oms. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias 
embalagem lata 800g.   

Nan Soy/ Nestlé 60,90 36.540,00 

17 600 Lata 

Formula infantil anti regurgitação. Formula infantil para lactentes com regurgitação, de maior 
viscosidade, com amido de milho ou arroz pré-gelatinizado. Predominancia perfil proteico em soro 
do leite para melhor digestibilidade, acrescida de óleo vegetal, enriquecida com vitaminas, minerais, 
ferro, ara, dha e outros oligoelementos. Atendendo as recomendações do codex alimentarius fao/om. 
O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias 
embalagem lata 800g.   

Nan Ar 23,90 14.340,00 

26 600 Lata 

Formula infantil sem lactose. Formula infantil para lactentes com intolerância à lactose, isenta de 
lactose à base de leite de vaca óleos vegetais e maltodextrina enriquecida com vitaminas, 
nucleotídeos, minerais, ferro e outros oligoelementos. Distribuição calórica: carboidrato 59g/100g, 
proteína 11g/100g e lipídeo 25g/100g. Atendendo as recomendações do codex alimentarius fao/oms. 
O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias 
embalagem lata 400g.   

Nan SL/ Nestlé 31,50 18.900,00 

37 300 Litros 

Fórmula infantil hipoalergênica, para lactentes no primeiro ano de vida. Indicada em casos de 
alergia alimentar. Composição nutricional: fonte proteica: proteínas de soro de parcialmente 
hidrolisadas; fonte de carboidratos: lactose e maltodextrina fonte de lipídeos: predominantemente 
gordura vegetal. Isenta de glúten. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de 
fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Nan H.A Nestlé 24,40 7.320,00 

TOTAL GERAL R$ 77.100,00 
 
Ata de Registro de preços n. 726/2019, assinada em 09 de Setembro de 2019 -NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 18.500.770/0001-69. 
 

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

03 800 Potes 
Fórmula padrão para nutrição enteral e oral. 1,0kcal/ml. Distribuição calórica: 15% de proteína, 55% 
de carboidrato e 30% de lipídeo. Adicionado de mix de fibras 65:35 solúveis e insolúvei. Sabor 
baunilha. Isento de glúten e lactose sem adição de sacarose. O produto, na data de entrega, não 
poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias pote com 800g.   

Trophic fiber/ 
prodiet 39,00 31.200,00 

06 100 Lata 
Suplemento adulto especializado / para sarcopenia, normocalórico, hiperproteico (51% ptn) sendo 
100% proteína isolada do soro do leite, com 15g/l de fibras. Isento de sacarose, lactose e glúten. O 
produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem 
lata 740g.   

Prodiet 132,00 13.200,00 

07 450 Lata 

Fórmula infantil com proteína de arroz hidrolizada, enriquecida com minerais, vitaminas, 
nucleotídeos, aminoácidos livres e peptídeos. Isento de lactose, sacarore e frutose. Isento de ácido 
fítico e fitoestrogenos. Isento de glúten. Contendo age na proporção de 10:1 de ácido linoleico, 
alfalinoleico. Embalagem: lata com 400g. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data 
de fabricação superior a 60 dias.   

Novamil rice 
400g biolab 132,00 59.400,00 

08 600 Lata 

Alimento pediátrico nutricionalmente completo para nutrição enteral ou oral, com densidade calórica 
de 1,0 caloria por mililitro e distribuição do vct de 12% proteínas (31,0 g /l), 53% de carboidrato 
(130,0 g/l) e 35% de lipídeos (39,0/l). Formulado com um mix de proteína animal contendo; 61% 
caseinato de cálcio, 28% proteína isolada do soro do leite e 11% proteína concentrada do leite. Isento 
de lactose e glúten. Apresentação: lata de 380 g. Sabor baunilha. Volume final de 1.800 ml. O 
produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem 
lata 380g.   

Trophic infant 32,00 19.200,00 
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29 1.000 Litros 

Alimento liquido nutricionalmente completo para nutrição enteral, isento de lactose, sacarose e 
glúten, 1.2 kcal. Proteína 15%, carboidrato 55%, lip 30%, maltodextrina 100%, proteína isolada da 
soja 30%, proteína isolada do soro do leite 15%, caseinato de cálcio 55%. Apresentação, embalagem 
tetra park 1000ml. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 
60 dias embalagem tetra pak 1000ml.    

Prodiet nutrição 
clínica 21,50 21.500,00 

31 300 Frasco 
Suplemento nutricional completo, líquido, hipercalórico (2.0kcal/ml), hiperprotéico, hipossódico, 
especializado para pacientes com restrição hídrica e elevadas necessidades nutricionais. Embalagem 
de 200ml. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias.   

Hdmax 200ml/ 
prodiet 9,50 2.850,00 

44 800 Litros 

Dieta enteral, nutricionalmente completa, normocalórica, e seus nutrientes em percentuais normais e 
baixa osmolalidade, a base de proteina 100% isolada de soja. Distribuição calórica: 15% proteína, 
55% carboidrato e 30% gordura (sem presença de tcm), osmolaridade 354 mosm/kg indicada para 
atender às necessidades nutricionais na manutenção ou recuperação do estado nutricional. 
Embalagem tetra pak 1000ml. Isenta de lactose, glúten e sacarose. O produto, na data de entrega, não 
poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias.    

Trophic soya 1l/ 
prodiet 19,00 15.200,00 

47 600 Litros 

Dieta enteral nutricionalmente completa hipercalórica, normoproteica (caseinato de cálcio, proteína 
isolada da soja e proteína do soro do leite) e normolipidica com 30% de lipídeo, para alimentação de 
curto e longo períodos nos pacientes com elevadas necessidades calóricas ou com limitada tolerância 
a volume isenta de lactose, glúten e sacarose. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar 
data de fabricação superior a 60 dias embalagem tetra pak 1000 ml.    

Prodiet 24,00 14.400,00 

TOTAL GERAL R$ 176.950,00 
 
Ata de Registro de preços n. 727/2019, assinada em 09 de Setembro de 2019 -NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 03.612.312/0004-97. 
 

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

21 600 Lata 

Formula infantil semi-elementar sem lactose formula infantil para lactentes semi elementar à base 
de proteína do leite extensamente hidrolisada hipoalergênico, com 50%tcm e maltodextrina, 
enriquecido com vitaminas, ferro e outros oligoelementos. Atendendo as recomendações do codex 
alimentarius fao/oms isenta de lactose e sacarose o produto, na data de entrega, não poderá 
apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Pregomin Pepti/ 
Danone 99,00 59.400,00 

23 300 Lata 

Formula infantil elementar formula infantil para lactentes de 0 a 3 anos, não alergênica, 
nutricionalmente completa com 100% aminoácidos livres. Distribuição calórica: carboidrato 
52g/100g, proteína 14g/100g e lipídeo 25g/100g, utilizada por via oral ou enteral, suplementada 
com ácidos graxos essenciais, vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Atendendo as 
recomendações do codex alimentarius fao/oms. Isenta de lactose, sacarose, frutose, galactose e 
glúten. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias 
embalagem lata 400g.    

Neocate LCP 
Support 194,00 58.200,00 

41 450 Lata 
Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, adicionado de prebióticos 1,0g/100ml (90% gos e 
10% fos). Contém lcpuas - ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa - ácido docosahexaenoico 
(dha). Sem adição de sacarose, fonte de fibras e alto teor de vitaminas e minerais. Não poderá 
apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Milnutri 
Complete 
Danone 

47,00 21.150,00 

TOTAL GERAL R$ 138.750,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 09 de junho 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 096/2019 – Processo Adm. Nº 155/2019. 
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. 753/2019, assinada em 09 de Setembro de 2019 - 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$ 

01 350 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. 

Ceasa 4,80 1.680,00 

02 660 KG 

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

Granjeiro 
SIF/POA 4087 10,90 7.194,00 

03 530 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). 

Granjeiro 
SIF/POA 4087 11,50 6.095,00 

05 400 UND 

Picolé de fruta sabor uva - produto constituído por polpa e/ou suco de frutas, açúcares e 
água, podendo conter outros ingredientes aprovados pela legislação, os quais deverão 
ser mencionados. O produto deverá ser submetido a processo tecnológico adequado, 
moldado e congelado em condições que garantam a sua conservação no estado 
congelado durante a armazenagem, o transporte e a entrega. Deverá apresentar-se na 
forma sólida, em formato de picolé, com palito de madeira, em porções individuais. O 
produto deverá ser conservado e transportado em condições que preservem as 
características específicas. Peso de 60g. 

Tucanos 1,00 400,00 

06 330 UND 
Alfajor - com recheio de doce de leite coberto com chocolate ao leite. Peso líquido 40g, 
validade mínima de 60 dias à partir da data de entrega. O produto não pode ter mofo e 
nem pode estar com o chocolate esbranquiçado. 

Arcor 3,85 1.270,50 

08 400 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. 

Predilecta 14,50 5.800,00 

10 100 PCT 

Pão de forma fatiado - o produto deve ter aroma doce e fermentação leve, consistência 
macia, isento de gordura trans. A base deve ser de farinha especial, açúcar, sal, ovos, 
leite, margarina e fermento. Deve estar acondicionado em embalagem plástica atóxica, 
contendo número de lote, data de fabricação e validade e tabela de informação 
nutricional. Pacote de 500g. 

Caseirinho 4,35 435,00 

11 160 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. Apti 7,90 1.264,00 

13 10 UND 
Margarina especial para bolo - 80% de lipídeos, contém gordura vegetal, tablete de 2 
kg contendo informação nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. Ricca 30,00 300,00 

14 20 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 7,90 158,00 

15 10 UND 
Cereja artificial em calda - enfeite para confeitaria à base de algas marinhas para 
decoração ou recheio, em substituição à cereja natural. Balde de 400g, contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. 

Mareschino 17,00 170,00 

16 40 UND 
Doce de leite - forneável, pastoso, uso profissional, ideal para recheios de bolos, tortas 
e bolachas, bisnaga de 1,01 kg contendo informação nutricional, data de fabricação e 
validade e número de lote. 

Provincia 17,50 700,00 

17 30 PCT 
Gergelim - natural, grãos inteiros, cor apropriada, sabor e odor próprios, devendo o 
produto estar isento de sabores e odores estranhos; pacote de 200g contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. 

Vitão 10,50 315,00 

18 20 UND Polpa de abacaxi - especial para confeitaria, bisnaga de 1 kg contendo informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. De Marchi 19,00 380,00 

19 72 UND 

Seleta de legumes - embalagem tetra pak, peso líquido de 280g e peso drenado: 200g. 
1ª qualidade. Ingredientes 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). 

Predilecta 3,00 216,00 

20 24 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 21,00 504,00 
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21 24 UND 
Biscoito tipo cookie integral, sem glúten, 0% de lactose, Alto teor de fibras, embalagem 
de 150g, sabores variado, isento de conservantes e aditivos químicos, contendo 
informação nutricional. 

Jasmine 8,48 203,52 

22 24 UND Biscoito tipo cookie integral, fonte de fibras, livre de gorduras trans, sem adição de 
açúcar, sabores variado, embalagem de 150g, contendo informação nutricional. Jasmine 6,50 156,00 

23 12 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 D’Mille 8,00 96,00 

24 24 UND 
Iogurte light 0% de gordura, sem adição de açúcar Embalagem de 170g (garrafinha), 
sabor morango ou frutas vermelhas contendo informação nutricional, com validade de 
30 dias após a entrega. 

Frimesa 2,25 54,00 

25 24 UND 
Iogurte light 0% de lactose, recomendado para intolerantes à lactose. Sabor morango ou 
frutas vermelhas. Embalagem de 150g, contendo informação nutricional, com validade 
de 30 dias após a entrega. 

Frimesa 2,63 63,12 

26 24 UND Macarrão parafuso a base de arroz, sem glúten, embalagem de 500g. Contendo 
informação nutricional, enriquecido com ovos, 0% de gorduras trans. Urbano 4,00 96,00 

TOTAL GERAL R$ 27.550,14 
 
Ata de Registro de preços n. 754/2019, assinada em 09 de Setembro de 2019 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 14.835.996/0001-60. 
 

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

04 1.150 Litros 

Iogurte de fruta sabor morango ou coco. Embalagem deve ser de 1 l e envasado com 
material atóxico primário adequado para as condições previstas de armazenamento e que 
garanta a hermeticidade da embalagem e proteção apropriada contra contaminação. Com 
identificação do produto, marca do fabricante, informações nutricionais, prazo de 
validade e capacidade, número do registro no ministério da agricultura/ sif/ dipoa e 
carimbo de inspeção do sif, sisp ou sim. O produto deve ser entregue em transporte 
refrigerado. 

Volpato 4,49 5.163,50 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 09 de junho 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 099/2019 – Processo Adm. Nº 166/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, EM ATENDIMENTO 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. 760/2019, assinada em 09 de setembro de 2019 - NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 18.486.182/0001-18. 
 

Item Qtd Und Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 60.000 Unidade Formulário de nota fiscal de produtor rural, em 5 vias, carbonadas, tamanho 24 x 27,5. R$0,34 R$20.400,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 09 de junho de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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IPPASA
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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