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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

www.arapongas.pr.gov/diario

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE REABERTURA DO CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2019

INEXIGIBILIDADE Nº 011/2019

Comunicamos que se encontra à disposição 
dos interessados EDITAL DE REABERTURA 
DO CREDENCIAMENTO/CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 003/2019 que tem como objeto o 
Credenciamento de empresas da área da saúde 
(pessoas jurídicas) para prestação de serviços 
profissionais de fisioterapia, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados 
deverão encaminhar os documentos relacionadas 
no item 6 do edital no Setor de Saúde, no horário 
das 09h00min às 11h00min e das 13h00min até 
as 17h00min, em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal de Arapongas, Secretaria Municipal 
de Saúde, na Rua Garças, 750, térreo, centro, 
Arapongas - PR, no período de 27/05/2020 a 
08/05/2021, ocasião em que receberão recibo 
da entrega do envelope lacrado contendo os 
documentos devidos. O respectivo edital poderá 
ser obtido na Prefeitura Municipal de Arapongas, 
no endereço e horário acima mencionados ou no 
endereço eletrônico www.arapongas.pr.gov.br. 
Informações pelo telefone (043) 3902-1255.

Arapongas, 25 de maio de 2020.

RENATA FERREIRA P. CHAMORRO
Presidente da Comissão

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
038/2020

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob 
nº 76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 
750, nesta cidade, neste ato representado 
pelo Exmo. Prefeito, Sr. Sérgio Onofre da Silva, 
portador da carteira de identidade RG no 
3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no 
477.980.099-49, residente e domiciliado neste 
Município torna público nos termos do art. 24, X, 
da Lei nº 8666/93, a locação de imóvel localizado 
a rua Pombas, 965, centro, para as instalações 
e atividades do Conselho Tutelar de Arapongas, 
em atendimento a Gerência de Patrimônio, 
com fulcro nas informações constantes na CI nº 
251/2020.

Arapongas, 26 de maio de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 065/2020.
Contrato: nº. 337/2020 – 1º Termo Aditivo.
Tomada de Preços: nº. 003/2020.
Partes: Município de Arapongas e IMPACTO 
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 21.198.228/0001-
08, representada por Adauto Francisco, CPF nº. 
496.695.919-53.
Objeto: Contratação de empresa especializada 
em pavimentação e recape asfáltico - Convênio 
N° 001/2020 - SEIL, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e 
Desenvolvimento Urbano - SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: Fica alterado o contrato 
em epígrafe para suprimir quantitativo de itens 
planilhados, conforme planilha que integra o 
processo administrativo n. 11853/2020. Em 
consequência da alteração, será suprimido 
do valor do contrato a quantia de R$ 6.696,25 
(Seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e 
vinte e cinco centavos), passando o valor total 
do contrato para R$ 991.303,75 (Novecentos 
e noventa e um reais e trezentos e três mil e 
setenta e cinco centavos). Data e assinaturas.
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ARAPONGAS  
Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos 

  

  

  PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 

Estado do Paraná 
 

DECRETO Nº 298/20, de 21 de maio 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 art. 17 e incisos, da Lei nº 4.450, de 25/01/16 (Estatuto e Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal). 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - CONCEDER PROMOÇÃO, por habilitação, à classe superior, no mesmo nível de 

vencimentos, para a profissional do magistério, abaixo relacionada, conforme Tabela de Promoção 

Vertical e de Vencimentos, constantes nos anexos III e IV, da supracitada Lei nº 4.450/16. 

 

Nº E DATA DO 
PROTOCOLO 

MATR. Nº NOME CARGO / CLASSE ATUAL AVANÇO 
VERTICAL 

11433 de 
18/05/2020 

1197338/1 Aline Fernandes de Souza Professor de Educação 
Infantil, Classe B 

C 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar da 

data do protocolo, conforme disposto no inciso I do art. 17, da citada Lei nº 4.450/16, revogadas as 

disposições em contrário. 

Arapongas, 21 de maio de 2020. 
 
 
    LUIZ ROBERTO DOS SANTOS                                                                          SÉRGIO ONOFRE DA SILVA                             
Secretário Municipal de Educação                                                                                      Prefeito                                                                                                                
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  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 033/2020 – Processo Adm. Nº 058/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. 
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: 
 
CASA VILA REAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 78.586.617/0001-28, 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 343/2020. 
 
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

01 470 KG 

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

Ceasa 3,20 
 

1.504,00 

02 950 UND 

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

Ceasa 3,90 
 

3.705,00 

03 250 KG 
Abobora menina - casca lisa, firme, coloração uniforme verde clara, 
tamanho médio a grande, livre de danos mecânicos, fisiológicos, de pragas 
e doenças. Ausência de podridão. 

Ceasa 2,50 
 

625,00 

04 230 KG 

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

Ceasa 2,50 
 

575,00 

05 230 UND 

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

Ceasa 2,70 
 

621,00 

06 1.330 UND 

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

Ceasa 2,40 
 

3.192,00 

07 311 KG 
Alho bulbo in natura, nacional,de primeira qualidade, compacto e firme, 
sem lesões de origem, livre de resíduos, tamanho e cor uniforme, bem 
desenvolvido, isento de sujidade e parasitas. 

Ceasa 19,00 
 

5.909,00 

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

 

172,50 

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

 

4.616,80 

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

Ceasa 1,80 
 

594,00 

11 1.030 KG 
Batata inglesa lisa - tamanho  médio a grande 
Isenta de partes pútridas; consistência firme; sem indício de germinação; 
sem sujidade e isenta de coloração esverdeada 

Ceasa 2,05 
 

2.111,50 

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

Ceasa 1,90 
 

836,00 

13 420 MAÇO 
Brócolis tipo ramoso, in natura. Tamanho e coloração uniformes, consumo 
imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo de 7 (sete) dias 
antes do vencimento. Folhas firmes sem áreas amareladas, sem sujidades. 

Ceasa 4,45 
 

1.869,00 

14 835 KG 

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

Ceasa 2,25 
 

1.878,75 

15 570 KG 

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

Ceasa 2,23 
 

1.271,10 

16 650 MAÇO 

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

Ceasa 1,90 
 

1.235,00 

17 270 KG 

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

Ceasa 3,10 
 

837,00 

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

Ceasa 2,25 
 

1.350,00 

19 420 UND 

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

Ceasa 5,10 
 

2.142,00 

20 360 KG 
Goiaba - cor vermelha, tipo mesa, fresca, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, superfície lisa, em estágio de amadurecimento adequado para 
consumo, polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e 

Ceasa 3,80 
 

1.368,00 
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transporte. Consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no 
máximo 7 (sete) dias antes do vencimento. 

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

Ceasa 4,54 
 

227,00 

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

Ceasa 2,20 
 

4.312,00 

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

 

1.238,30 

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

Ceasa 5,50 
 

13.475,00 

25 680 KG 

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

Ceasa 3,10 
 

2.108,00 

26 245 KG 

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

Ceasa 4,25 
 

1.041,25 

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

 

1.088,50 

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

Ceasa 4,90 
 

2.695,00 

29 2.400 KG 
Melancia grupo comum, coloração do fundo da casca verde, coloração da 
polpa vermelha, presença de sementes, listras grossas, categoria i. Peso 
mínimo de 10 kg a unidade. 

Ceasa 1,25 
 

3.000,00 

30 450 KG 

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

Ceasa 2,55 
 

1.147,50 

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

 

407,50 

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

 

1.205,40 

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

 

4.300,80 

34 180 KG 

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

Ceasa 3,78 
 

680,40 

35 70 KG 
UVA NIÁGARA DEVE SER DOCE E SUCULENTA, FIRME E ESTAR 
BEM PRESA AO CACHO, NOVA E DE 1ª QUALIDADE, NÃO DEVE 
ESTAR MURCHA OU DESPENCANDO. 

CEASA 6,12 
 

428,40 

38 670 KG 

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

D mille sif/0611 20,99 
 

14.063,30 

41 4.190 KG 

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

Granjeiro 
sif/poa 4087 5,85 

 

24.511,50 

45 910 UND 

Iogurte de fruta sabor morango. Embalagem de 900 ml e envasado com 
material atóxico primário adequado para as condições previstas de 
armazenamento e que garanta a hermeticidade da embalagem e proteção 
apropriada contra contaminação. Com identificação do produto, marca do 
fabricante, informações nutricionais, prazo de validade e capacidade, 
número do registro no ministério da agricultura/ sif/ dipoa e carimbo de 
inspeção do sif, sisp ou sim. O produto deve ser entregue em transporte 
refrigerado. 

Volpato 6,59 
 

5.996,90 

52 440 KG 

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

D carlo 21,50 
 

9.460,00 

55 370 PCT 

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

Rancho alegre 11,78 
 

4.358,60 

56 1.500 KG 

Pernil suíno em cubos - resfriado sem osso e sem couro, abatidos sob 
inspeção sanitária, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. 
A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo 
conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, 

Rainha da paz 
cif 2914 10,09 

 

15.135,00 
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atóxica, resistente, transparente contendo de 1 kg, contendo o tipo do corte 
da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação 
municipal de arapongas). 

58 450 KG 

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

Estrela 18,70 
 

8.415,00 

59 310 KG 

Queijo branco - tipo minas frescal: produto elaborado a partir de leite 
pasteurizado, coalho e sal. O produto deve ser elaborado em condições 
adequadas de higiene. A embalagem primária dever ser em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o seu consumo. Embalagem primária de 1 kg. 
Deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricional, numero de lote, quantidade do produto, prazo de 
validade, número do registro no ministério da agricultura/ sif/dipoa e 
carimbo de inspeção do sif, sisp ou sim. O produto deve ser entregue em 
transporte refrigerado. 

Volpato 27,50 
 

8.525,00 

60 620 UND 

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

Frimesa 5,15 
 

3.193,00 

61 288 PCT 

Salsicha hot dog - produto preparado com carnes e condimentos, 
perfeitamente triturados e misturados. Características sensoriais: textura, 
cor, sabor e odor característicos. O produto não deverá apresentar superfície 
úmida, pegajosa ou partes flácidas ou de consistência anormal, com 
indícios de fermentação pútrida. Fonte de vitamina a, ferro e zinco. Peso 
líquido unitário = 50g, sendo tolerada uma variação de até 5% para mais ou 
para menos. Deve apresentar porcentagem de água ou gelo não superior a 
10% em peso. Embalagem: à vácuo, em saco de polietileno atóxico de 
baixa densidade, resistente, transparente contendo 3 kg. Na embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número 
de lote, quantidade do produto, número do registro no ministério da 
agricultura sif/sip e carimbo de inspeção do sif. Deverá apresentar validade 
mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Estrela 19,20 
 

5.529,60 

73 610 UND 

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

Cassini 4,57 
 

2.787,70 

79 63 PCT 

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

Sonho de valsa 27,65 
 

1.741,95 

84 215 UND 

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

Gold flakes 13,95 
 

2.999,25 

86 215 KG 

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

Gold flakes 11,54 
 

2.481,10 

88 1.113 UND 

Chá de erva mate tostado antioxidante - caixa de 250g, contendo 
informação nutricional. Produto constituído de folhas novas, hastes e talos 
ligeiramente tostados de erva mate, sem coloração artificial, sem mistura 
com outras ervas, sãs e limpos, 100% puro. 
Não devera conter substancias estranha à sua constituição normal, nem 
elementos vegetais estranhos à espécie. O produto e suas condições deverão 
estar de acordo com a nta 41 e 46 (normas técnicas para chá / mate - 
decreto 12.486 de 20/10/78). O produto deve estar acondicionado em 
embalagem primária de caixinhas de papelão atóxico resistente, lacradas. 

União 3,88 
 

4.318,44 

103 476 UND 

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

Fugini 1,87 
 

890,12 

106 1.706 PCT 

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

Joãozinho 4,96 
 

8.461,76 
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mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

109 582 UND 

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

Dona benta 2,29 
 

1.332,78 

126 570 UND 

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

Floriani 4,10 
 

2.337,00 

127 350 PCT 

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

Floriani 4,10 
 

1.435,00 

130 552 PCT 

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

Beija flor 2,14 
 

1.181,28 

132 772 UND 

Milho verde em conserva: embalagem sachê, peso líquido de 300g e peso 
drenado: 200g. 1ª qualidade. Milho verde em grãos inteiros selecionados. O 
produto deve apresentar: cor apropriada ao produto; sabor e odor próprios 
dos ingredientes, devendo o produto estar isento de sabores e odores 
estranhos; textura apropriada; uniformidade de tamanho e formato; 
ausência de defeitos tais como cascas, sementes, unidades manchadas ou 
descoloridas, resíduos de vegetais e outros; ph adequado à composição e 
natureza do produto. O produto e suas condições devem estar de acordo 
com a nta - 31 (normas técnicas para hortaliças em conserva - decreto 
12.486 de 20/10/78). 

Fugini 1,92 
 

1.482,24 

135 1.489 UND 

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

Só fruta 1,68 
 

2.501,52 

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

Nutringa 5,78 
 

982,60 

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

Nutringa 5,78 
 

982,60 

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

Nutringa 5,78 
 

982,60 

153 390 UND 

Polpa de tomate concentrada, composição: 100% tomate, sem adição de 
açúcar, sem corantes, sem estabilizantes ou conservantes, não necessita de 
refrigeração, brix entre 30º a 32º; a embalagem deve conter nome do 
produto, identificação do fabricante, peso líquido, informações nutricionais, 
data de fabricação e data da validade do lote, validade mínima de 10 meses. 
Contendo 1 kg. 

Bestpup 15,59 
 

6.080,10 

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

Taubaiana 3,78 
 

8.822,52 

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

Nutringa 11,80 
 

1.345,20 

159 340 UND 

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

Pescador 2,72 
 

924,80 

TOTAL GERAL R$ 227.026,16 
 
JH GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.351.505/0001-57, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 344/2020. 
 
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

43 48 UND 

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

Becel 7,72 
 

370,56 

50 1.528 UND 

Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 80% a 85%. Não deve conter 
em sua composição gordura do tipo trans. 
Embalada em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna pós 
tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo de validade/lote e 
informação nutricional. Validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. 

Doriana 4,60 
 

7.028,80 

64 626 PCT 

Achocolatado em pó 
Achocolatado em pó - açúcar, cacau em pó, enriquecido com 10 vitaminas 
e sais minerais. Fácil dissolução, aspecto, cor, odor e sabor característicos. 
- embalagem contendo 01 kg. Data de validade de 12 meses a partir da 
data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 

Nutringa 8,35 
 

5.227,10 
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informações nutricionais. 

66 130 PCT 

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

Alto alegre 11,08 
 

1.440,40 

67 10 UND 

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

Lowçucar 17,15 
 

171,50 

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

Cepera 8,20 
 

246,00 

71 1.098 UND 

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

Norte sul 12,15 
 

13.340,70 

74 1.326 PCT 

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

Racine 2,75 
 

3.646,50 

75 853 PCT 

Biscoito salgado tipo cream cracker - isento de mofo, odores estranhos e 
substâncias nocivas. Deve ser crocante e sem sabor ranço.validade 
mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações nutricionais. Embalagem de 400g. 

Racine 2,85 
 

2.431,05 

76 280 PCT 

Biscoito salgado tipo cream cracker com gergelim- isento de mofo, odores 
estranhos e substâncias nocivas. Deve ser crocante e sem sabor 
ranço.validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Embalagem de 400g. 

Prodasa 4,00 
 

1.120,00 

80 1.763 PCT 

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

Brasil 6,25 
 

11.018,75 

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

 

16,50 

85 10 UND 
Cereal matinal de milho sem açúcar, enriquecido com vitaminas e sais 
minerais, isento de gordura, pacote 200 g contendo informação nutricional 
– 108 cal/30g 

Gold flackes 7,45 
 

74,50 

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

Confeiteiro 21,41 
 

428,20 

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

Apti 7,66 
 

1.432,42 

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

Bonn 16,99 
 

288,83 

98 40 UND 

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

Lider 12,30 
 

492,00 

101 30 UND 

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

Selecta 7,40 
 

222,00 

102 10 PCT 
Erva doce, constituída de flores sãs, secas e limpas, aspecto de cor, cheiro 
e sabor próprios. Pacote de 10g. Contendo composição nutricional na 
embalagem. 

Catemar 1,15 
 

11,50 

104 122 UND 

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

Monsil 2,70 
 

329,40 

107 104 UND 

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

Copragel 4,42 
 

459,68 

116 24 UND 
Pó para gelatina diet para dietas com restrição de açúcar. Sem adição de 
açúcar, fonte de vitaminas e sais minerais, sabor morango ou uva de 
embalagem de 10g, contendo informação nutricional 

Lowçucar 2,25 
 

54,00 
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118 232 UND 

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

Xavante 1,90 
 

440,80 

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

Dori 5,40 
 

270,00 

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

Nene 3,23 
 

1.001,30 

122 60 PCT 

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

Danky 4,37 
 

262,20 

123 96 UND 

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

Lider 3,09 
 

296,64 

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

Galo 3,20 
 

160,00 

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

Urbano 3,53 
 

35,30 

129 120 PCT 

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

Renata 3,35 
 

402,00 

138 366 UND 

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

Catemar 1,23 
 

450,18 

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

 

233,24 

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

Lowçucar 2,48 
 

59,52 

154 260 PCT 

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

Selete 3,50 
 

910,00 

TOTAL GERAL R$ 54.371,57 
 
NEW COMPANY LICITACÕES – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.387.337/0001-90, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 345/2020. 
 

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

39 590 KG 

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

D'mille 18,19 
 

10.732,10 

40 260 KG 

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

D'mille 22,38 
 

5.818,80 

44 660 KG 

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

Estancia 
alvorada 27,99 

 

18.473,40 

63 24 UND 

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

Apti 11,75 
 

282,00 
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68 144 PCT 

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

D'mille 4,99 
 

718,56 

69 143 PCT 

Amido de milho em pó, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isentas de matéria terrosa, de parasitas, sujidades e larvas. 
Embalagem plástica de polietileno leitoso, resistente, hermeticamente 
fechado, contendo 1 kg e validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

D'mille 4,25 
 

607,75 

72 218 UND 

Batata palha pacote de 500g - fina, sequinha e crocante. Produto obtido a 
partir do processamento da batata descascada, ralado tipo palha, íntegra e 
frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans 
O produto deve ser isento de corantes. Na embalagem deverá constar o nome 
e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. 

Mais sabor 10,47 
 

2.282,46 

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

166,80 

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

305,80 

94 268 UND 

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

D'mille 2,65 
 

710,20 

95 130 UND 

Colorau - colorífico, fubá, urucum e óleo de soja - pacote de 200g - 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. 

D'mille 2,05 
 

266,50 

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

456,00 

97 270 UND 

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

Cativa 1,99 
 

537,30 

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

Bonn 16,75 
 

284,75 

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

Frimesa 17,89 
 

536,70 

105 1.046 PCT 
Farinha de trigo especial pacote de 01 kg contendo informação nutricional, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e 
materiais estranhos. 

Vitoriosa 2,32 
 

2.426,72 

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

Bonn 13,39 
 

227,63 

111 340 PCT 

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

Nutrinovo 1,69 
 

574,60 

117 200 UND 

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

Aurea 7,63 
 

1.526,00 

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

Dona jura 5,55 
 

555,00 

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

D'mille 2,25 
 

112,50 

131 273 PCT 

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

D'mille 2,30 
 

627,90 

134 24 UND 

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

Dusul 4,99 
 

119,76 

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

 

3.750,00 

144 43 PCT 

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

Apti 10,45 
 

449,35 

145 43 PCT 

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

Apti 10,45 
 

449,35 
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146 43 PCT 

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

Apti 10,45 
 

449,35 

147 43 PCT 

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

Apti 10,45 
 

449,35 

158 313 PCT 
Sal - refinado e iodado embalagem de 01 kg. Na embalagem deverá constar 
o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número 
de lote e tabela de informações nutricionais. 

Pop 1,19 
 

372,47 

160 408 UND 
Vinagre de álcool claro - fermentado acético de álcool, frasco de 750 ml. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Heinig 1,57 
 

640,56 

TOTAL GERAL R$ 54.909,66 
 
ZAC ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.979.082/0001-11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 346/2020. 
 

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

36 2.040 KG 

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

Zac alimentos 13,99 
 

28.539,60 

37 2.372 KG 

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

Zac alimentos 13,99 
 

33.184,28 

42 875 KG 

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

ZAC 
ALIMENTOS 9,50 

 

8.312,50 

49 104 PCT 

Lingüiça toscana de primeira, pura de carne suína, água, sal, temperos, 
conservadores nitrato de sódio (ins 251) e nitrito de sódio (ins 250), 
antioxidante ácido ascórbico (ins 300), resfriada. Sem glúten. Embalagem de 
05 kg. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número 
do registro no ministério da agricultura sif/sip e carimbo de inspeção do sif. 
Deverá apresentar validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Zac alimentos 47,85 
 

4.976,40 

TOTAL GERAL R$ 75.012,78 
  
Valor Total: R$ 411.320,17 (quatrocentos e onze mil, trezentos e vinte reais e dezessete 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 08 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, 26 de maio de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Licitação – Processo Administrativo nº 084/19 – Inex. nº 011/19 
 

Processo Administrativo nº. 084/2019 – Inexigibilidade nº. 011/2019 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2019 

 
A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através das Portarias n°. 418/19 de 16 de setembro de 2019, n°. 492/19 de 01 de novembro de 2019, n°. 523/19 de 19 de novembro de 
2019 e n°. 527/19 de 22 de novembro de 2019, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no Chamamento Público N. º 003/2019:  
 
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

CLÍNICA REABILITAR ARAPONGAS EIRELI 36.770.213/0001-40 RUA HARPIA, 340, CENTRO, ARAPONGAS-PR HABILITADO 

 
      Arapongas, 27 de maio de 2019.  

 
 

   
Renata Ferreira P. Chamorro 

Presidente 
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Licitação – Processo Administrativo nº 098/20 – Inex. nº 011/20 

Processo Administrativo nº. 098/2020 – Inexigibilidade nº. 011/2020 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2020 

 
A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através das Portarias n°. 418/19 de 16 de setembro de 2019, n°. 492/19 de 01 de novembro de 2019, n°. 523/19 de 19 de novembro de 
2019 e n°. 527/19 de 22 de novembro de 2019, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no Chamamento Público N. º 003/2020:  
 
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

 
 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
SÃO LUCAS ARAPONGAS LTDA-EPP 78.014.354/0001-82 RUA FLAMINGOS, 1136, CENTRO, CENTRO, 

ARAPONGAS-PR HABILITADO 

LABORATÓRIO DOM BOSCO LTDA 76.125.764/0001-75 RUA FLAMINGOS, 545, CENTRO, ARAPONGAS-PR HABILITADO 

SÃO FRANCISCO ANÁLISES CLÍNICAS 
LTDA 07.877.217/0001-23 RUA FLAMINGOS, 435, CENTRO, ARAPONGAS-PR HABILITADO 

 
      Arapongas, 26 de maio de 2020. 

 
 

   
Renata Ferreira P. Chamorro 

Presidente 
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Licitação – Processo Administrativo nº 247/19 – Inex. nº 040/19 

Processo Administrativo nº. 247/2019 – Inexigibilidade nº. 040/2019 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 011/2019 

 
A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através das Portarias n°. 418/19 de 16 de setembro de 2019, n°. 492/19 de 01 de novembro de 2019, n°. 523/19 de 19 de novembro de 
2019 e n°. 527/19 de 22 de novembro de 2019, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no Chamamento Público N. º 011/2019:  
 
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

 
 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

ANNA LUISA KLANK KOGUT 35.797.207/0001-13 RUA LUIZ NATAL BONIN, 580, GRANVILLE PARQUE 
RESIDENCIAL, LONDRINA-PR HABILITADO 

HUDSON H. GOMES & CIA LTDA. 37.116.851/0001-04 RUA TELEGALA, 309, VILA DALVA, ARAPONGAS-
PR HABILITADO 

 
      Arapongas, 26 de maio de 2020. 

 
 

   
Renata Ferreira P. Chamorro 

Presidente 
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Licitação – Processo Administrativo nº 248/19 – Inex. nº 041/19 

Processo Administrativo nº. 248/2019 – Inexigibilidade nº. 041/2019 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 012/2019 

 
A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através das Portarias n°. 418/19 de 16 de setembro de 2019, n°. 492/19 de 01 de novembro de 2019, n°. 523/19 de 19 de novembro de 
2019 e n°. 527/19 de 22 de novembro de 2019, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no Chamamento Público N. º 012/2019:  
 
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  
 
 

 
 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

HUDSON H. GOMES & CIA LTDA. 37.116.851/0001-04 RUA TELEGALA, 309, VILA DALVA, ARAPONGAS-
PR HABILITADO 

 
      Arapongas, 26 de maio de 2020. 

 
 

   
Renata Ferreira P. Chamorro 

Presidente 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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