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                De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

www.arapongas.pr.gov/diario

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº. 154/20, DE 12 DE MARÇO DE 

2020.

 SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais;

R E S O L V E:
        EXONERAR, a partir de 13 de 
março de 2020, SEBASTIANA LOPES BARBOSA 
DA SILVA, matrícula nº 93637/1, do cargo de 
Assessor Técnico - símbolo FG2, de provimento 
em comissão, para o qual foi nomeada através 
do Decreto nº 054/20, de 03/02/20.

Arapongas, 12 de março de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO DO CONTRATO N° 208/2020, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2020 
DISPENSA N° 004/2020.

Ante ao erro de digitação no extrato de Temo 
Aditivo, publicado no dia 10/03/2020 no Diário 
Oficial do Município de Arapongas, na Tribuna 
do Norte e no Diário Oficial da União seção 03, 
pg. 221.

Onde se lê: Processo: (...) COPRAN – Cooperativa 
de Comercialização e Reforma Agrária União 
Camponesa, CNPJ/MF n°. 02.052.962/0001-10, 
(Contrato 208/2020 - R$ 1.544.320,00) (...). 

Leia-se: Processo Administrativo: n° (...) 
COPRAN – Cooperativa de Comercialização e 
Reforma Agrária União Camponesa, CNPJ/MF n°. 
02.052.962/0001-10, (Contrato 208/2020 - R$ 
1.553.320,00) (...).

Data e Assinaturas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - 
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 028/2020

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
artigos decorativos para comemoração da 
Páscoa, em atendimento a Secretaria Municipal 
de Cultura, Lazer e Eventos - SECLE, conforme 
especificações e anexos constantes no respectivo 
Edital. Encerramento do recebimento dos 
envelopes até 13h15min do dia 26 de março de 
2020 e abertos a partir das 13h30min, do mesmo 
dia, no mesmo local. O edital completo poderá 
ser obtido em sua integra no site: http://www.
arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 12 de março de 2020.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal
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ARAPONGAS  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 
 

 
DECRETO Nº 153/20, DE 12 DE MARÇO 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$ 8.822.092,28 (oito milhões, oitocentos e vinte e dois mil, noventa e dois reais e vinte e oito centavos). 

 
10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
10.03 – Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental 

123610018.1.013/34.4.90.51.00 – Obras e instalações................................................................................................R$ 4.396.880,88 
  Fonte de recurso 150 
                             34.4.90.51.00 – Obras e instalações................................................................................................R$ 4.425.211,40 
  Fonte de recurso 151 
                              

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, proveniente do provável excesso de 
arrecadação do exercício de 2020 da fonte de recurso abaixo especificados: 

 
FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

150 Termo de Compromisso 201901506-1 - Esc. Padre Germano Meier 4.396.880,88 
151 Termo de Compromisso 202000500-1 - Esc. Mun. do Jardim Caravelle 4.425.211,40 
 
Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 

provenientes de excesso de arrecadação 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: 10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PRINCIPAIS METAS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2018 2019 2020 2021 
03 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS 

SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
      

12 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO      
361 SUBFUNÇÃO:  ENSINO FUNDAMENTAL      
0018 PROGRAMA: EXPANSÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BASICA 

     

1.013 Projeto: Construção, Ampliação e 
Reforma de Escolas e Quadras 
Esportivas 

     

 Fonte de recurso 150 – Valor suplem.      
 34.4.90.51.00 – Obras e instalações R$ 1,00 - - 4.396.880,88 - 
 Fonte de recurso 151 – Valor suplem.      
 34.4.90.51.00 – Obras e instalações R$ 1,00 - - 4.425.211,40 - 
 Principais serviços e ou produtos      
0001 Para o Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano  

séries: construir, ampliar, restaurar e equipar 
as unidades escolares, visando ampliar a 
oferta de vagas e a implantação do ensino 
em período integral 

 
Escola 

Construída/ 
Ampliada ou 
Reformada 

- - 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 
excesso de arrecadação 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: 

 
ORGÃO:  10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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ARAPONGAS  

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 
 
PRINCIPAIS METAS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2020 
03 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
  

12 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO   
361 SUBFUNÇÃO:  ENSINO FUNDAMENTAL   
0018 PROGRAMA: EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

BASICA 
  

1.013 Projeto: Construção, Ampliação e Reforma de Escolas e Quadras 
Esportivas 

  

 Fonte de recurso 150 – Valor suplem.   
 34.4.90.51.00 – Obras e instalações R$ 1,00 4.396.880,88 
 Fonte de recurso 151 – Valor suplem.   
 34.4.90.51.00 – Obras e instalações R$ 1,00 4.425.211,40 
 Principais serviços e ou produtos   
0001 Para o Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano  séries: construir, ampliar, 

restaurar e equipar as unidades escolares, visando ampliar a oferta de 
vagas e a implantação do ensino em período integral 

Escola 
Construída/ 
Ampliada ou 
Reformada 

01 

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

Arapongas, 12 de março de 2020. 
 
 

 
LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 
SERGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 040/2019 – Processo Adm. N º 054/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, 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. 437/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 - AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.836.350/0001-02. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

03 18 Unidade 
Gaveteiro odontológico altura: 85cm largura: 50cm profundidade: 43cm composto por 3 gavetas de 6cm e 
2 gavetas de 12cm com bojos abs, cantos arredondados e 1 gaveta de 24cm com fundo de madeira. 
Corrediças de aço com pintura epóxi e puxadores com ponteiras cromadas e rodízios. 

MG 800,00 14.400,00 

 
Ata de Registro de preços n. 438/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 - BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 06.175.908/0001-12. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

01 15 Unidade 
Seladora grau cirúrgico sela e corta acionamento por lavanca. Especificações mínimas: bivolt, porta rolo 
embutido, guilhotina acoplada, espessura de selagem: 10mm, comprimento de selagem: 30mm, controle 
de potência de selagem, Voltagem 127 - 220 Vc.a, 50-60Hz, fusível 8A, acionamento por lavanca, 
equipamento de bancada. Garantia 1 ano. 

Ecel 495,00 7.425,00 

 
Ata de Registro de preços n. 439/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 - DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.375.249/0001-03. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

09 11 Unidade 

Consultório odontológico completo instalado: - cadeira: com movimento de subida e descida do assento e do encosto, 
acionado pelo pedal de comando integrado a base da cadeira ou móvel, com 02 posições de trabalho, volta a zero, liga o 
refletor e regula a intensidade da luz. Caixa de comando incorporado à cadeira ou não, com mangueiras embutidas. Placa de 
comando eletrônico fora da caixa de comando, braço direito da cadeira escamoteável para facilitar o acesso do paciente, 
encosto de linhas arredondadas com curvaturas anatômicas, articulação central única biarticulada entre o assento e encosto, 
para facilitar a limpeza do equipamento, encosto de cabeça biarticulado (com suporte de metal e com trava de 
fixação),anatômico para um maior apoio da cabeça para a execução do procedimento pelo profissional. Base da cadeira 
fabricada em ferro fundido, ou chapa em aço sem a necessidade de fixação no piso e sem capa de acabamento (pintura epóxi), 
sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapa de ferro ou vergalhões, todas as superfícies 
metálicas deverão ter banho de proteção contra oxidação, a pintura deverá ser lisa nas partes aparentes. Sistema hidráulico de 
inclinação do encosto e elevação do assento ou por motoredutor, transformador de 12 volts para alimentação do refletor, relê 
de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma poliuretano revestido em pvc expandido, lavável.- equipo 
odontológico: acoplado com articulação na vertical pneumático com três terminais para alta rotação, micromotor com seringa 
tríplice (toda em latão ou alumínio), com puxadores bilaterais ou central, seleção automática das pontas controlada por um 
bloco de acionamento pneumático ou válvulas individuais. Suporte de pontas em peça única ou individual, contendo as 
seguintes peças de mão: -caneta de alta rotação: com 400.000 rpm, esterilizável em auto clave, corpo em alumínio anodizado 
com canais arredondadas de pega, cabeça de tamanho reduzido com altura 12 mm à 13,5 mm, diâmetro da cabeça 10 mm à 12 
mm, comprimento total da caneta de 111 mm à 115 mm, com peso entre 35 à 40 gramas. Sistema de conexão dois furos, spray 
triplo direcionado à ponta ativa da broca, turbina micro-balanceada, sistema de substituição da broca através de saca brocas, 
baixo consumo de ar (30 litros/min), o cano de entrada de ar do fundo da caneta deverá ser com rosca para possível 
manutenção ou emenda do cano de água quando rompido. Obs: a exigência do peso faz - se necessário para prevenir lesão por 
esforço repetitivo nos profissionais (ler) com pontas com peso excessivo. A exigência de cabeça reduzida com altura e 
diâmetro conforme especificado é que a mesma ponta poderá ser utilizada tanto em adulto como em criança e que o 
profissional tem como executar o trabalho no último dente do paciente com maior facilidade. -micro motor: esterilizável em 
auto clave, com sistema de conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° das peças acopladas, 
com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 rpm.consumo de ar máximo de 65 litros/min. -contra 
ângulo: esterilizável em autoclave e acoplável ao micro motor através de sistema intra, com diâmetro de 20mm com relação de 
transmissão 1.1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça com 
altura de 14 mm à 15,5 mm, diâmetro da cabeça de 0.7 mm à 0.9 mm, deve permitir a utilização de brocas de alta e baixa 
rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperado com sistema lateral de acoplamento. Peso entre 43 à 46 
gramas. Obs: a exigência do peso faz - se necessário para prevenir lesão por esforço repetitivo nos profissionais(l.e.r) com 
pontas com peso excessivo. A exigência de cabeça reduzida com altura e diâmetro conforme especificado é que a mesma ponta 
poderá ser utilizada tanto em adulto como em criança e que o profissional tem como executar o trabalho no último dente do 
paciente com maior facilidade. - refletor odontológico: monofocal, acoplado ao braço vertical do equipo, fixo à cadeira, dotado 
de cabeçote com puxador incorporado e espelho multifacetado, com tratamento multicoating que produz luz uniformemente 
distribuída, campo de iluminação 8 x 18 à 80 cm de distância com 30.000 ou superior lux, sistema de fácil troca do led, luz em 
led (refletora) com protetor em policarbonato transparente, transformador com seleção de voltagem e pintura lisa.- unidade 
auxiliar: acoplado à cadeira com estrutura interna fabricada em alumínio com pintura lisa, bacia removível para desinfecção 
em cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, registro para regulagem de pressão da água e com temporizador 
(economiza água) ou registro para fechamento manual da água, 01 terminal para sugador com acionamento automático 
venturi, 01 sugador para bomba de vácuo. - suporte da bomba de vácuo elétrico, suporte de pontas com formas arredondadas, 
caixa de esgoto selada em pvc com respiro e abafador, separador de detritos para os dois sugadores,  conectado à mangueira de 
sucção com tela de aço inoxidável, mangueiras dos sugadores com engate rápido ou não. - mocho odontológico: com sistema 
de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca com o 
movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentados são 
amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura 
do assento. Base com 05 rodízios, assento com conformação anatômica que se aloja ao contorno das pernas e encosto com 
estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em pvc expandido sem costuras, lavável, encosto ergonômico com 
regulagem longitudinal, deverá conter 02 mochos para cada consultório odontológico. Todos os equipamentos que compõem o 
conjunto odontológico, incluindo caneta de alta rotação, micro motor e ângulo e mocho deverão ser da mesma marca. 
Garantia:12 meses. Empresa de assistência técnica com no máximo 100 km de distância e possuir contrato de prestação de 
serviço com o fabricante. 

D700 11.500,00 126.500,00 

 
 
 
 
 
Ata de Registro de preços n. 440/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 - EQUIPONORTE – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.718.950/0001-07. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 
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17 3 Unidade 

Consultório odontológico completo instalado: - cadeira: com movimento de subida e descida do assento e do encosto, 
acionado pelo pedal de comando integrado a base da cadeira ou móvel, com 02 posições de trabalho, volta a zero, liga o 
refletor e regula a intensidade da luz. Caixa de comando incorporado à cadeira ou não, com mangueiras embutidas. 
Placa de comando eletrônico fora da caixa de comando, braço direito da cadeira escamoteável para facilitar o acesso do 
paciente, encosto de linhas arredondadas com curvaturas anatômicas, articulação central única biarticulada entre o 
assento e encosto, para facilitar a limpeza do equipamento, encosto de cabeça biarticulado (com suporte de metal e com 
trava de fixação),anatômico para um maior apoio da cabeça para a execução do procedimento pelo profissional. Base da 
cadeira fabricada em ferro fundido, ou chapa em aço sem a necessidade de fixação no piso e sem capa de acabamento 
(pintura epóxi), sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapa de ferro ou vergalhões, 
todas as superfícies metálicas deverão ter banho de proteção contra oxidação, a pintura deverá ser lisa nas partes 
aparentes. Sistema hidráulico de inclinação do encosto e elevação do assento ou por motoredutor, transformador de 12 
volts para alimentação do refletor, relê de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma poliuretano revestido 
em pvc expandido, lavável.- equipo odontológico: acoplado com articulação na vertical pneumático com três terminais 
para alta rotação, micromotor com seringa tríplice (toda em latão ou alumínio), com puxadores bilaterais ou central, 
seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático ou válvulas individuais. Suporte de 
pontas em peça única ou individual, contendo as seguintes peças de mão: - caneta de alta rotação: com 400.000 rpm, 
esterilizável em auto clave, corpo em alumínio anodizado com canais arredondadas de pega, cabeça de tamanho 
reduzido com altura 12 mm à 13,5 mm, diâmetro da cabeça 10 mm à 12 mm, comprimento total da caneta de 111 mm à 
115 mm, com peso entre 35 à 40 gramas. Sistema de conexão dois furos, spray triplo direcionado à ponta ativa da broca, 
turbina micro-balanceada, sistema de substituição da broca através de saca brocas, baixo consumo de ar (30 litros/min), 
o cano de entrada de ar do fundo da caneta deverá ser com rosca para possível manutenção ou emenda do cano de água 
quando rompido. Obs: a exigência do peso faz - se necessário para prevenir lesão por esforço repetitivo nos profissionais 
(ler) com pontas com peso excessivo. A exigência de cabeça reduzida com altura e diâmetro conforme especificado é 
que a mesma ponta poderá ser utilizada tanto em adulto como em criança e que o profissional tem como executar o 
trabalho no último dente do paciente com maior facilidade. -micro motor: esterilizável em auto clave, com sistema de 
conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° das peças acopladas, com recurso de 
inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 rpm.consumo de ar máximo de 65 litros/min. -contra ângulo: 
esterilizável em autoclave e acoplável ao micro motor através de sistema intra, com diâmetro de 20mm com relação de 
transmissão 1.1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça 
com altura de 14 mm à 15,5 mm, diâmetro da cabeça de 0.7 mm à 0.9 mm, deve permitir a utilização de brocas de alta e 
baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperado com sistema lateral de acoplamento. Peso 
entre 43 à 46 gramas. Obs: a exigência do peso faz - se necessário para prevenir lesão por esforço repetitivo nos 
profissionais(l.e.r) com pontas com peso excessivo. A exigência de cabeça reduzida com altura e diâmetro conforme 
especificado é que a mesma ponta poderá ser utilizada tanto em adulto como em criança e que o profissional tem como 
executar o trabalho no último dente do paciente com maior facilidade. - refletor odontológico: monofocal, acoplado ao 
braço vertical do equipo, fixo à cadeira, dotado de cabeçote com puxador incorporado e espelho multifacetado, com 
tratamento multicoating que produz luz uniformemente distribuída, campo de iluminação 8 x 18 à 80 cm de distância 
com 30.000 ou superior lux, sistema de fácil troca do led, luz em led (refletora) com protetor em policarbonato 
transparente, transformador com seleção de voltagem e pintura lisa.- unidade auxiliar: acoplado à cadeira com estrutura 
interna fabricada em alumínio com pintura lisa, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo 
separador de detritos, registro para regulagem de pressão da água e com temporizador (economiza água) ou registro para 
fechamento manual da água, 01 terminal para sugador com acionamento automático venturi, 01 sugador para bomba de 
vácuo. - suporte da bomba de vácuo elétrico, suporte de pontas com formas arredondadas, caixa de esgoto selada em pvc 
com respiro e abafador, separador de detritos para os dois sugadores,  conectado à mangueira de sucção com tela de aço 
inoxidável, mangueiras dos sugadores com engate rápido ou não. - mocho odontológico: com sistema de elevação do 
assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca com o movimento 
de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentados são 
amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da 
altura do assento. Base com 05 rodízios, assento com conformação anatômica que se aloja ao contorno das pernas e 
encosto com estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em pvc expandido sem costuras, lavável, encosto 
ergonômico com regulagem longitudinal, deverá conter 02 mochos para cada consultório odontológico. Todos os 
equipamentos que compõem o conjunto odontológico, incluindo caneta de alta rotação, micro motor e ângulo e mocho 
deverão ser da mesma marca. Garantia:12 meses. Empresa de assistência técnica com no máximo 100 km de distância e 
possuir contrato de prestação de serviço com o fabricante. 

D700 12.500,00 37.500,00 

 
Ata de Registro de preços n. 441/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 - FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.633.441/0001-84. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

07 10 Unidade 

Compressor odontológico 100 litros. Características técnicas: reservatório de 100 litros, volume de ar aspirado 12 p.c.m 
340lts./min., pressão máx. De operação de 120 lbf/pol2, possui 1 cabeçotes, 2 pistões, pintura interna, regulador de pressão, 
acionamento do motor direto, é isento de óleo, ideal para 02 à 03 consultórios. Dimensões do compressor c86 x l43 x a87 
aproximadamente, dimensões da embalagem c95 x l54 x a102 aproximadamente, peso 62 kg aproximadamente. Garantia 01 
ano.  Características elétricas: potência 2,0 cv, rotação 1700, protetor elétrico, reservatório fabricado conforme nr 13, 
acompanhado de filtros para utilização em equipamentos odontológicos e inaladores, baixo nível de ruídos aproximadamente 
89dba, voltagem 110v ou 220v. Assistência técnica com no máximo 50 quilômetros de distância. 

Fiac mod. 
Airmax 12.100 3.218,00 32.180,00 

14 2 Unidade 

Autoclave horizontal analógica bivolt capacidade 75 litros: painel analógico e controle termodinâmico de temperatura e 
pressão automático para visualização através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos, câmara de esterilização em 
aço inoxidável, sistema eletrônico de segurança que controlam todo ciclo e previne falhas de operação e/ou funcionamento e 
desligamento automático caso a temperatura, pressão e falta de água, opção de ciclos extras, bandejas, secagem com porta 
fechada, garantia minima de 12 meses, registro na ANVISA e certificado de boas práticas, manual técnico em português, 
instalação e treinamento básico, uma vez, sem implicações de custos. 

Stermax 7.595,00 15.190,00 

15 10 Unidade 

Autoclave horizontal analógica bivolt capacidade 42 litros: painel analógico e controle termodinâmico de temperatura e 
pressão automático para visualização através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos,  câmara de esterilização em 
aço inoxidável, sistema eletrônico de segurança  que controlam todo ciclo e previne falhas de operação e/ou funcionamento e  
desligamento automático caso a temperatura , pressão e falta de água , opção de ciclos extras,  bandejas, secagem com porta 
fechada, garantia minima de 12 meses, registro na ANVISA e certificado de boas práticas, manual técnico em português, 
instalação e treinamento básico, uma vez, sem implicações de custos. 

Stermax 3.940,00 39.400,00 

TOTAL GERAL R$ 86.770,00 
 
 
Ata de Registro de preços n. 442/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 - HOSPITRONICA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.737.428/0001-14. 
 

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

10 5 Und 

Equipamento de rx odontológico de parede instalado: de coluna móvel com base de ferro fundido dimensionada para 
movimentação do equipamento com estabilidade pratico e de fácil operação, com regulador de tensão que proporcione ao 
operador estabilizar alimentação do equipamento, aumentando sua vida útil e produzindo radiografias uniformes, voltagem no 
tubo emissor 70 kvp, intensidade da corrente do tubo emissor de 8 ma, cilindro direcional longo com revestimento de película 
de chumbo de 0,5mm dupla colimação, filtro de alumínio equivalente a 2,5mm, isolamento termoelétrico por imersão do 
cabeçote em oleo , controle remoto digital eletronic com cabo espiralado, seleção de exposição de tempo 0,2 a 2,5 seg 

Procion 3.990,00 19.950,00 

12 12 Und 

Aparelho de rx odontológico instalado: equipamento destinado a emissão controlada de radiação ionizante para produzir 
imagens radiográficas para procedimentos de diagnostico e tratamento odontológicos. Modelo com rodízios, potência 70 kvp, 
com bloqueio contra disparos acidentais, controle eletrônico: regulagem de tempo através de teclado, com visualização através 
de leds. Voltagem: 220v, potencia: 1,20 kva, potencia/cabeçote: 70 kvp, amperagem/cabeçote: 8 ma, peso 46,4 kg, monofásico, 
em conformidade com a nbr iec 60601-1:1997 e iec 60522, ponto focal 0,8x0,8 mm do tubo de raios x conforme iec60336. O 
equipamento devera apresentar laudo raio métrico (radiação de fuga) atestado individualmente. 

Procion 3.990,00 47.880,00 

TOTAL GERAL R$ 67.830,00 

 
Ata de Registro de preços n. 443/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 -ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.194.440/0001-03. 
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Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

05 15 Unidade 

Armário vitrine. Estrutura metálica, com fundo e teto em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em 
pintura eletrostática à pó, com resina epóxi poliéster e polimerizada em estufa. Portas e laterais em vidro de 3,0 mm e 
quatro prateleiras em vidro de 4,0 mm de espessura. Fechaduras com chave. Dimensões: 0,63 x 0,42 x 1,68 m. Cor 
branca. Apresentar registro na Anvisa ou certificado de isenção de registro. Esta medida poderá variar 5% para mais ou 
menos. 

Bio Mn 573,75 8.606,25 

 
Ata de Registro de preços n. 444/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 - R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 26.984.213/0001-99. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

06 3 Unidade 
Localizador de ápice. Com seleção automática de frequência e calibração automática/continua, com display el led, 
sinalização sonora e controle de volume.  Composto por: 01 suporte, 01 cabo de medição, cabos com gancho, mínimo de 
05 clips labiais, manual de usuário e garantia mínima 12 meses. Bateria(s) como fonte de energia. 

Schuster 1.425,63 4.276,89 

 
Ata de Registro de preços n. 445/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 - TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.088.993/0001-11. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

02 6 Unidade 
Macri odontopediatria. Macri odontopediatria. Macri odontológico para procedimento em odontopediatria, estrutura 
metálica com pintura epóxi, tamanho/capacidade mínimo 20kg, composta de quatro. Partes desmontáveis, com almofada 
e capa de tecido emborrachado, impermeável e textura macia e elástica e sistema de fixação removível. Garantia de 1 ano 

Macri 
odontopediatria 
dexpress 

990,00 5.940,00 

 
Ata de Registro de preços n. 446/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 -V. S. COSTA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
05.286.960/0001-83. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

16 12 Unidade 

Aparelho fotopolimerizador –led. Aparelho  fotopolimerizador  de resinas compostas, com transmissão de luz emitida  
por 1 único led(diodo emissor de luz), compatível com todas as resinas foto polimerizáveis (que possuam canforoquinona 
em sua composição) disponíveis no mercado. A utilização do led elimina a necessidade de lâmpada e exaustor resultando 
em um equipamento de luz fria com longa vida útil que permite o uso prolongado por períodos ininterruptos sem risco de 
aquecimentos e queimas, sinal sonoro com intervalos de dez segundos, programação eletrônica do tempo de emissão de 
luz e desligamento automático em 50 segundos, emissão gradativa de luminosidade, ponteira em acrílico, com giro de 
360º sobre peça de mão, tecla membrana com função liga/desliga, luz fria com comprimento de onda de 450 a 480nm(luz 
azul), potência de 320 a 500 mw/cm2,  peça de mão com cabo liso, comutação automática de tensão de 100 a 240v , com 
fio, registro no ministério da saúde. 

Ecel 335,00 4.020,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 13 de março 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 054/2019 – Processo Adm. N º 077/2019. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EM ATENDIMENTO A CENTRAL DE VEÍCULOS E IPPASA. 
 

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. 450/2019, assinada em 11 de Junho de 2019 - ARACENTER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 82.498.759/0001-00. 
 
LOTE 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

38% 87,42 
38% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 07 38% - 

TOTAL GERAL R$ 350.000,00 
LOTE 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

39% 86,01 
39% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 08 39% - 

TOTAL GERAL R$ 400.000,00 
LOTE 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

38,5% 86,71 
38,5% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 09 38,5% - 

TOTAL GERAL R$ 260.000,00 
LOTE 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais pesados (caminhões e ônibus), relacionados a seguir: 38% 105,31 

38% 
02 

Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 10 38% - 

TOTAL GERAL R$ 320.000,00 

LOTE 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NOVOS) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

39% 86,01 
39% 

02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 11 39% - 

TOTAL GERAL R$ 150.000,00 
LOTE 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA, ENTOMOLOGIA, DENGUE E VIGILÂNCIA SANITARIA) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

40% 84,60 
40% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 12 40% - 

TOTAL GERAL R$ 120.000,00 
LOTE 15 – CORPO DE BOMBEIRO DE ARAPONGAS-FUNREBOM 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

38,5% 86,71 
38,5% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 15 38,5% - 

TOTAL GERAL R$ 120.000,00 
LOTE 16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 
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01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

39% 86,01 
39% 

02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 16 39% - 

TOTAL GERAL R$ 40.000,00 
LOTE 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

38,5% 86,71 
38,5% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 18 38,5% - 

TOTAL GERAL R$ 40.000,00 
LOTE 23 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

39% 86,01 
39% 

02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 23 39% - 

TOTAL GERAL R$ 70.000,00 
LOTE 25 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS PUBLICO E MEIO AMBIENTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

39% 86,01 
39% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 25 39% - 

TOTAL GERAL R$ 60.000,00 

LOTE 26 – GABINETE DO PREFEITO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

41,5% 82,48 
41,5% 

02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 26 41,5% - 

TOTAL GERAL R$ 60.000,00 
LOTE 28 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

38,5% 86,71 
38,5% 

02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 28 38,5% - 

TOTAL GERAL R$ 180.000,00 
LOTE 29 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

39% 86,01 
39% 

02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 29 39% - 

TOTAL GERAL R$ 145.000,00 
LOTE 35 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS – IPPASA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

38,5% 86,71 
38,5% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 35 38,5% - 

TOTAL GERAL R$ 30.000,00 
 
 
Ata de Registro de preços n. 451/2019, assinada em 11 de Junho 2019 -ARMANDO MARQUES & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 00.355.409/0001-20. 
LOTE 14 – CORPO DE BOMBEIRO DE ARAPONGAS - FUNREBOM 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais pesados (caminhões e ônibus), relacionados a seguir: 38% 105,31 

38% 
02 

Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 14 38% - 

TOTAL GERAL R$ 120.000,00 
LOTE 17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de desconto 
ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais pesados (caminhões e ônibus), relacionados a seguir: 38,2% 104,97 

38,2% 
02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 

execução dos serviços do Lote 17 38,2% - 

TOTAL GERAL R$ 80.000,00 

LOTE 30 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de desconto 
ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais pesados (caminhões e ônibus), relacionados a seguir: 38,6% 104,30 

38,6% 
02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 

execução dos serviços do Lote 30 38,6% - 

TOTAL GERAL R$ 80.000,00 
LOTE 32 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de desconto 
ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais pesados (caminhões e ônibus), relacionados a seguir: 38% 105,31 

38% 
02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 

execução dos serviços do Lote 32 38% - 

TOTAL GERAL R$ 260.000,00 
LOTE 33 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de desconto 
ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais pesados (caminhões e ônibus), relacionados a seguir: 38,2% 104,97 

38,2% 
02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 

execução dos serviços do Lote 33 38,2% - 

TOTAL GERAL R$ 450.000,00 
 
Ata de Registro de preços n. 452/2019, assinada em 11 de Junho de 2019 -DIESEL-BENZ COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.738.890/0001-04. 
LOTE 21 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais pesados (caminhões e ônibus), relacionados a seguir: 38% 105,31 

38% 
02 

Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 21 38% - 

TOTAL GERAL R$ 450.000,00 
LOTE 22 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais pesados (caminhões e ônibus), relacionados a seguir: 38% 105,31 

38% 
02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 

execução dos serviços do Lote 22 38% - 

TOTAL GERAL R$ 400.000,00 
LOTE 31 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais pesados (caminhões e ônibus), relacionados a seguir: 39% 103,62 

39% 
02 

Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 31 39% - 

TOTAL GERAL R$ 160.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
Ata de Registro de preços n. 453/2019, assinada em 11 de Junho 2019 -EQUITRATOR TRATORES PEÇAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.039.025/0001-63. 
 
LOTE 19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de desconto 
ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais pesados (máquinas pesadas), relacionados a seguir: 38% 95,95 

38% 
02 

Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 19 38% - 

TOTAL GERAL R$ 450.000,00 
Ata de Registro de preços n. 454/2019, assinada em 11 de Junho 2019 -HF COMÉRCIO DE PEÇAS E MOTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 11.597.436/0001-26. 
LOTE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais motos, relacionados a seguir: 26,3% 45,39 

26,3% 
02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 

execução dos serviços do Lote 01 26,3% - 

TOTAL GERAL R$ 21.000,00 
LOTE 02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais motos, relacionados a seguir: 26,3% 45,39 

26,3% 
02 

Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 02 26,3% - 

TOTAL GERAL R$ 60.000,00 
LOTE 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais motos, relacionados a seguir: 26,3% 45,39 

26,3% 
02 

Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 03 26,3% - 

TOTAL GERAL R$ 18.000,00 
LOTE 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais motos, relacionados a seguir: 26,3% 45,39 

26,3% 
02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 

execução dos serviços do Lote 04 26,3% - 

TOTAL GERAL R$ 3.500,00 
LOTE 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de desconto 
ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais motos, relacionados a seguir: 26,3% 45,39 

26,3% 
02 

Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 05 26,3% - 

TOTAL GERAL R$ 3.500,00 

LOTE 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de desconto 
ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais motos, relacionados a seguir: 26,3% 45,39 

26,3% 
02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 

execução dos serviços do Lote 06 26,3% - 

TOTAL GERAL R$ 4.500,00 
 
Ata de Registro de preços n. 455/2019, assinada em 11 de Junho de 2019 -MARIA IRENE DOS SANTOS & CIA.  LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 03.645.062/0001-49. 
 
LOTE 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de desconto 
ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

38,5% 86,71 
38,5% 

02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 13 38,5% - 

TOTAL GERAL R$ 350.000,00 
LOTE 24 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de desconto 
ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

40% 84,60 
40% 

02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 24 40% - 

TOTAL GERAL R$ 15.000,00 
LOTE 27 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de desconto 
ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

39,5% 85,30 
39,5% 

02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 27 39,5% - 

TOTAL GERAL R$ 220.000,00 
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Ata de Registro de preços n. 456/2019, assinada em 11 de Junho de 2019 -TORK – COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MECÂNICA AGRÍCOLA 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 95.359.550/0001-08. 
LOTE 20 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS PUBLICO E MEIO AMBIENTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de desconto 
ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais pesados (tratores e equipamentos de menor porte), 
relacionados a seguir: 

39,6% 76,68 
39,6% 

02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 20 39,6% - 

TOTAL GERAL R$ 250.000,00 

LOTE 34 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS PUBLICO E MEIO AMBIENTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de desconto 
ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais implementos, relacionados a seguir: 38% 25,83 

38% 
02 Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 

execução dos serviços do Lote 34 38% - 

TOTAL GERAL R$ 40.000,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 11 de março de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  



SEXTA-FEIRA 13/03/2020                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2599 PÁG: 12

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 058/2019 – Processo Adm. N º 083/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), EM 
REDE DE POSTOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna 
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 464/2019, assinada em 11 de Junho de 2019 - AUTO POSTO CATUAÍ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
07.900.742/0004-65. 
 

OBJETO Quantidade em litros estimada 
para consumo de 12 meses. Preço Unitário Média ANP Valor total previsto para 12 

meses. (R$) 

ITEM 02 – ÓLEO DIESEL 
COMUM 

 
250.000 

Percentual de desconto é de 1,25% sobre o valor médio da 
tabela da ANP do Município de Arapongas - PR ou, o 
valor da bomba, o que for menor. 

R$ 830.750,00 

ITEM 04 – ETANOL 
 20.000 

Percentual de desconto é de 1,25% sobre o valor médio da 
tabela da ANP do Município de Arapongas - PR ou, o 
valor da bomba, o que for menor. 

R$ 57.660,00 

TOTAL 270.000  R$888.410,00 
 
Ata de Registro de preços n. 465/2019, assinada em 11 de Junho de 2019CATUAÍ ANDORINHAS – COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.051.996/0001-06. 
 

OBJETO Quantidade em litros estimada 
para consumo de 12 meses. Preço Unitário Média ANP Valor total previsto para 12 

meses. (R$) 
ITEM 01 – GASOLINA 

COMUM 
 

300.000 
Percentual de desconto é de 1,25% sobre o valor médio 
da tabela da ANP do Município de Arapongas - PR ou, 
o valor da bomba, o que for menor. 

R$ 1.253.700,00 

ITEM 03 – DIESEL S10 
 500.000 

Percentual de desconto é de 1,25% sobre o valor médio 
da tabela da ANP do Município de Arapongas - PR ou, 
o valor da bomba, o que for menor. 

R$ 1.699.000,00 

TOTAL 
 800.000  R$2.952.700,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 11 de março 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. 
 

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



SEXTA-FEIRA 13/03/2020                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2599 PÁG: 18

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 março 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 097/2019 – Processo Adm. Nº 159/2019. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SONORIZAÇÃO DE MÉDIO E PEQUENO PORTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, LAZER E EVENTOS – 
SECLE. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna 
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 775/2019, assinada em 09 de Setembro de 2019 - C. S DO SANTO EVENTOS., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
19.794.622/0001-67. 
 

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

03 10 Diária Som para eventos de médio porte. Sonorização para até 1500 pessoas em ambiente 
fechado, com caminhão palco (baú). 1.790,00 17.900,00 

 
Ata de Registro de preços n. 776/2019, assinada em 09 de Setembro de 2019 - TALENTOS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 73.253.122/0001-63. 
  

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

01 50 Diária Som para eventos de pequeno porte. Sonorização para até 500 pessoas em ambiente aberto e 
até 700 pessoas em ambiente fechado. 1.190,00 59.500,00 

02 30 Diária Som para eventos de médio porte. Sonorização para até 1500 pessoas em ambiente fechado, 
com caminhão palco (baú). 1.790,00 53.700,00 

TOTAL GERAL R$ 113.200,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 12 de março 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 março de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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