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DECRETO Nº. 399/21, DE 07 DE JULHO DE 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o contido
na petição protocolada sob o nº. 12.812, de
17/05/2021;
R E S O L V E:
		
EXONERAR, “a pedido”,
a partir de 09 de julho de 2021, BEATRIZ
FERNANDA CABRAL, matrícula nº 113670/1, do
cargo de Professor de Educação Infantil 40 horas,
de provimento efetivo, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, para o qual foi nomeada
através do Decreto nº 314/14, de 04/04/2014.
Arapongas, 07 de julho de 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº. 236/21, DE 08 DE JULHO DE
2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na Certidão
de Óbito sob Matrícula nº. 081695 01 55 2021 4
00050 274 0031246 14;
R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, a vacância do cargo público
de Professor de Educação Infantil – 30h, provido
pela servidora AMELIA VESPAZIANO SILVA,
matrícula nº 92193/1, em decorrência de seu
falecimento, ocorrido aos 19 de junho de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Arapongas, 08 de julho de 2021.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo: n° 183/2020.
Contrato: nº. 581/2020 – 2º Termo Aditivo.
Tomada de Preços: nº. 011/2020.
Partes: Município de Arapongas e C S MAGON
CONSTRUTORA EIRELI., CNPJ nº 27.097.119/000180, representada por Caio Cesar Magon, CPF nº.
079.461.789-13.
Objeto: contratação de empresa especializada
para construção de uma quadra de vôlei de
praia na praça da Saudade, em atendimento a
Secretaria Municipal de Esporte.
Objeto do Termo Aditivo: com base no processo
administrativo nº. 9442 de 14/04/2021, acordam
as partes, nos termos do artigo 57, § 1º, V e VI da
Lei Federal nº. 8.666/93, em prorrogar o prazo
de execução até 27 de julho de 2021. Datas e
assinaturas.

EDIÇÃO HOJE : 26 PÁGINAS

eletrônico
http://www.comprasnet.gov.br/
consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp,
informando N.º do Pregão e o código UASG
987427. Informações complementares através
dos telefones (43)3902-1052.
Arapongas, 9 de junho de 2021
VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
061/2021 UASG 987427 - PMA

A Prefeitura Municipal de Arapongas-PR, avisa
aos interessados que fará abertura da licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR
PREÇO, que tem por objeto o Registro de preços
para a contratação de empresa especializada
para prestação de limpeza de fossas e caixas de
gordura em prédios públicos em atendimento
a Secretaria de Administração. Abertura das
propostas e recebimento dos lances: a partir
das 09h:30min do dia 26 de julho de 2021.
Edital na íntegra: à disposição dos interessados
na Gerência de Licitações e Contratos, na
Rua Garças, 750, Centro – Arapongas/PR e no
site www.arapongas.pr.gov.br - licitações, ou
através do site: endereço eletrônico http://
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/
060/2021 UASG 987427 - PMA
ConsLicitacao_Filtro.asp, informando N.º do
Pregão e o código UASG 987427. Informações
A Prefeitura Municipal de Arapongas-PR, avisa complementares através dos telefones (43)3902aos interessados que fará abertura da licitação 1052.
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
MENOR PREÇO, que tem por objeto o Registro
Arapongas, 9 de junho de 2021
de preços para a aquisição de aparelhos celulares
em atendimento as Secretarias Municipais e
DIRCEU DE CASTRO VIEIRA JUNIOR
Assistência Social e de Segurança Pública e
Pregoeiro Municipal
Trânsito. Abertura das propostas e recebimento
dos lances: a partir das 09h:30min do dia 28 de
julho de 2021. Edital na íntegra: à disposição
dos interessados na Gerência de Licitações
e Contratos, na Rua Garças, 750, Centro –
Arapongas/PR e no site www.arapongas.pr.gov.
br - licitações, ou através do site: endereço
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
062/2021 UASG 987427 - PMA
A Prefeitura Municipal de Arapongas-PR, avisa
aos interessados que fará abertura da licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
MENOR PREÇO, que tem por objeto o Registro
de preços para aquisição de uniformes do SAMU
em Atendimento a Secretaria de Saúde. Abertura
das propostas e recebimento dos lances: a partir
das 09h:30min do dia 27 de julho de 2021.
Edital na íntegra: à disposição dos interessados
na Gerência de Licitações e Contratos, na
Rua Garças, 750, Centro – Arapongas/PR e no
site www.arapongas.pr.gov.br - licitações, ou
através do site: endereço eletrônico http://
www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/
ConsLicitacao_Filtro.asp, informando N.º do
Pregão e o código UASG 987427. Informações
complementares através dos telefones (43)39021052.
Arapongas, 9 de junho de 2021
IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
063/2021 UASG 987427 - PMA
A Prefeitura Municipal de Arapongas-PR, avisa
aos interessados que fará abertura da licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
MENOR PREÇO, que tem por objeto o Registro
de preços para aquisição de produtos para
fabricação de bebida de soja, produtos para
fabricação de pães, produtos de limpeza para
maquinários e equipamentos dos itens desertos
e/ou fracassados do Pregão n.º 033/2021, em
atendimento a Secretaria Municipal De Segurança
Alimentar e Nutricional - SESAN. Abertura das
propostas e recebimento dos lances: a partir
das 09h:30min do dia 30 de julho de 2021.
Edital na íntegra: à disposição dos interessados
na Gerência de Licitações e Contratos, na
Rua Garças, 750, Centro – Arapongas/PR e no
site www.arapongas.pr.gov.br - licitações, ou
através do site: endereço eletrônico http://
www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/
ConsLicitacao_Filtro.asp, informando N.º do
Pregão e o código UASG 987427. Informações
complementares através dos telefones (43)39021052.
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Arapongas, 9 de junho de 2021

Arapongas, 12 de julho de 2021.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
064/2021 UASG 987427 - PMA
A Prefeitura Municipal de Arapongas-PR, avisa
aos interessados que fará abertura da licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
MENOR PREÇO, que tem por objeto o Registro
de preços para aquisições de materiais de
expediente, papelaria, aviamentos e materiais
para artesanato, em atendimento a Secretaria
Municipal de Assistência Social - SEMAS. Abertura
das propostas e recebimento dos lances: a partir
das 09h:30min do dia 29 de julho de 2021.
Edital na íntegra: à disposição dos interessados
na Gerência de Licitações e Contratos, na
Rua Garças, 750, Centro – Arapongas/PR e no
site www.arapongas.pr.gov.br - licitações, ou
através do site: endereço eletrônico http://
www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/
ConsLicitacao_Filtro.asp, informando N.º do
Pregão e o código UASG 987427. Informações
complementares através dos telefones (43)39021052.
Arapongas, 9 de junho de 2021
DIRCEU DE CASTRO VIEIRA JUNIOR
Pregoeiro Municipal
COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
039/2021
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob
nº 76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças,
750, nesta cidade, neste ato representado
pelo Exmo. Prefeito, Sr. Sérgio Onofre da Silva,
portador da carteira de identidade RG no
3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no
477.980.099-49, residente e domiciliado neste
Município torna público nos termos do art. 24,
II, da Lei nº 8666/93, a contratação da BRINK
MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA,
para aquisição de 01 (uma) máquina de escrever
em Braile e 01 (Soroban) em atendimento a
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro
nas informações constantes na Requisição ao
Compras n° 883/2021.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P N G A S
O

LEI Nº. 4.979, DE 12 DE JULHO DE 2021
Dispõe sobre o aumento do percentual
máximo para a contratação de operações de
crédito com desconto em folha de pagamento
aos servidores públicos municipais de
Arapongas, suas autarquias e fundações
públicas e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU,
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A PRESENTE LEI:
Art. 1º - Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação na
hipótese do § 1º, do art. 2º, da Lei Municipal nº. 4.885, de 31 de março de 2020, será de 40%
(quarenta por cento).
Art. 2º - Os limites estabelecidos no artigo anterior serão informados e registrados
por Sistema Eletrônico de Consignação, utilizado para controle e inserção de consignações na
folha de pagamento.
Art. 3º - Ficam convalidados os empréstimos consolidados pela da Lei Federal nº.
14.131, de 30 de março de 2021.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se, no que
couber, as disposições da Lei Municipal nº. 4.885, de 31 de março de 2020, ficando revogada
a Lei nº 4.971, de 09 de junho de 2021 e demais disposições em contrário.
Arapongas, 12 de julho de 2021.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P N G A S
O

LEI Nº 4.980, DE 12 DE JULHO DE 2021
Dispõe sobre a autorização do Poder Executivo
a contratar operação de crédito com o Banco
do Brasil S/A e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A PRESENTE LEI:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO
DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais), nos termos da
Resolução CMN nº4.589, de 29.06.2017, e suas alterações, destinados a financiar a aquisição de bens
e serviços, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de
04 de maio de 2000.
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão
obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo,
sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º, do art.
35, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 2º - Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão
ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art.
32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.
Art. 3º - Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as
dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de
financiamento a que se refere o artigo primeiro.
Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a
fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.
Art. 5º - Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros
e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta corrente de
titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos
do município, ou qualquer(s) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida em sua
agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos
contratualmente estipulados.
Parágrafo único – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das
despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de
1964.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Arapongas, 12 de julho de 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

DECRETO Nº 400/21, de 07 de julho de 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando;
- O contido no art. 17 e incisos, da Lei nº 4.450, de 25/01/16 (Estatuto e Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal).
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER PROMOÇÃO, por habilitação, à classe superior, no mesmo
nível de vencimentos, para a profissional do magistério, abaixo relacionada, conforme Tabela de
Promoção Vertical e de Vencimentos, constantes nos anexos III e IV, da supracitada Lei nº
4.450/16.
Nº E DATA DO MATR. Nº
NOME
CARGO / CLASSE
PROTOCOLO
ATUAL
16480 de
1197613/1 Katia da Silva Oliveira dos Professor , Classe B
24/06/2021
Santos

AVANÇO
VERTICAL
C

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
contar da data do protocolo, conforme disposto no inciso I do art. 17, da citada Lei nº 4.450/16,
revogadas as disposições em contrário.
Arapongas, 07 de julho de 2021.

LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

DECRETO Nº 406/21, de 12 de julho de 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando;
- O contido no art. 17 e incisos, da Lei nº 4.450, de 25/01/16 (Estatuto e Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal).
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER PROMOÇÃO, por habilitação, à classe superior, no mesmo
nível de vencimentos, para a profissional do magistério, abaixo relacionada, conforme Tabela de
Promoção Vertical e de Vencimentos, constantes nos anexos III e IV, da supracitada Lei nº
4.450/16.
Nº E DATA DO MATR. Nº
NOME
PROTOCOLO
15750 de
92428/1 Marlene Aparecida Moreira
17/06/2021
de Moraes

CARGO / CLASSE
ATUAL
Professor de
Educação Infantil ,
Classe A

AVANÇO
VERTICAL
B

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
contar da data do protocolo, conforme disposto no inciso I do art. 17, da citada Lei nº 4.450/16,
revogadas as disposições em contrário.
Arapongas, 12 de julho de 2021.

LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P N G A S
O

DECRETO Nº 411/21, DE 12 DE JULHO DE 2021
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 2021 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, 2ª alteração Lei n° 4.827 de 25/11/2019 e 3ª alteração Lei n° 4.923 de 17/12/2020 e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2021, Lei 4.899 de 18/06/2020, alterada pela Lei n° 4.924 de 17/12/2020.
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 2021,
com base no art.5° da Lei Municipal nº. 4.925, de 17 de dezembro de 2020, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 490.000,00
(quatrocentos e noventa mil reais),
02.00 - GABINETE DO PREFEITO
02.02 - Manutenção dos Serviços da Procuradoria Jurídica
288460000.0.001/3.3.1.90.91.00 - Sentenças judiciais................................................................................................................R$ 120.000,00
Fonte de recurso 002
3.3.3.90.91.00 - Sentenças judiciais................................................................................................................R$ 250.000,00
Fonte de recurso 002
020620003.2.006/3.3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física..........................................................................R$
80.000,00
Fonte de recurso 002
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
09.01 – Fundo Municipal de saúde
103010003.2.032/3.3.3.90.46.00 – Auxílio alimentação...............................................................................................................R$
40.000,00
Fonte de recurso 002
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
2021 da fonte de recurso abaixo especificado:
FONTE DE RECURSO
002

DRM - EC nº 93/2016

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
490.000,00

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 2021 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, 2ª alteração Lei n° 4.827 de 25/11/2019 e 3ª alteração Lei n° 4.923 de 17/12/2020, ficam re-programadas na forma
abaixo descrita:
ORGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
PRINCIPAIS METAS
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
02
UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
DA PROCURADORIA JURÍDICA
28
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
846
SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS
ESPECIAIS
0000
PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS
0.001
Atividade: Sentenças e Precatórios
Judiciais
Fonte de recurso 002 – Valor suplem.
3.3.1.90.91.00 - Sentenças judiciais
3.3.3.90.91.00 - Sentenças judiciais
Principais serviços e ou produtos
0001
Promover o controle e pagamento dos
precatórios judiciais
0002
Promover o controle e pagamento de
sentenças judiciais
Houve aumento da meta física
02
062
0003
2.006

0001

FUNÇÃO: JUDICIÁRIA
SUBFUNÇÃO: DEFESA DO INTERESSE
PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
Atividade: Manutenção dos Serviços da
Procuradoria Jurídica
Fonte de recurso 002 – Valor suplem.
3.3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros pessoa física
Principais serviços e ou produtos
Manter os serviços da procuradoria jurídica
Houve aumento da meta física

ÓRGÃO: 09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRINCIPAIS METAS
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE

2018

2019

2020

2021

R$ 1,00
R$ 1,00

-

-

-

120.000
250.000

Outros
Produtos
Outros
Produtos

-

-

-

100%

-

-

-

100%

R$ 1,00

-

-

-

80.000

Apoio
Administrativo

-

-

-

01

UNIDADE

2018

2019

2020

2021
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P N G A S
O

01
10
301
0003
2.032

0001

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: SAÚDE
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
Atividade: Manutenção dos Serviços da
Secretaria de Saúde
Fonte de recurso 002 – Valor suplem.
3.3.3.90.46.00 – Auxílio alimentação
Principais serviços e ou produtos
Manter
os
serviços
administrativos
da
secretaria
Houve aumento da meta física

R$ 1,00

-

-

-

40.000

Apoio
Administrativo

-

-

-

01

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 2021 nas atividades orçamentárias estabelecida na Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2021, Lei 4.899 de 18/06/2020, alterada pela Lei n° 4.924 de 17/12/2020, ficam re-programadas na forma abaixo
descrita:
ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO
PRINCIPAIS METAS
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
02
UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA
JURÍDICA
28
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
846
SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
0000
PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS
0.001
Atividade: Sentenças e Precatórios Judiciais
Fonte de recurso 002 – Valor suplem.
3.3.1.90.91.00 - Sentenças judiciais
3.3.3.90.91.00 - Sentenças judiciais
Principais serviços e ou produtos
0001
Promover o controle e pagamento dos precatórios judiciais
0002
Promover o controle e pagamento de sentenças judiciais
Houve aumento da meta física
02
062
0003
2.006

0001

FUNÇÃO: JUDICIÁRIA
SUBFUNÇÃO: DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
JUDICIÁRIO
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
Atividade: Manutenção dos Serviços da Procuradoria Jurídica
Fonte de recurso 002 – Valor suplem.
3.3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
Principais serviços e ou produtos
Manter os serviços da procuradoria jurídica
Houve aumento da meta física

ÓRGÃO: 09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRINCIPAIS METAS
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
01
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10
FUNÇÃO: SAÚDE
301
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
0003
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
2.032
Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde
Fonte de recurso 002 – Valor suplem.
3.3.3.90.46.00 – Auxílio alimentação
Principais serviços e ou produtos
0001
Manter os serviços administrativos da secretaria
Houve aumento da meta física

UNIDADE

2021

R$ 1,00
R$ 1,00

120.000
250.000

Outros Produtos
Outros Produtos

100%
100%

R$ 1,00

80.000

Apoio Administrativo

01

UNIDADE

2021

R$ 1,00

40.000

Apoio Administrativo

01

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arapongas, 12 de julho de 2021.
LUIZ OQUENDO GARCIA
Secretário Municipal de Finanças

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

TERÇA-FEIRA 13/07/2021
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P N G A S
O

DECRETO Nº 412/21, DE 12 DE JULHO DE 2021
Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do
Município de Arapongas, para o exercício de 2021 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, 2ª alteração Lei n° 4.827 de 25/11/2019 e
3ª alteração Lei n° 4.923 de 17/12/2020 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de
2021, Lei 4.899 de 18/06/2020, alterada pela Lei n° 4.924 de 17/12/2020.
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 2021, com
base no art.5° da Lei Municipal nº. 4.925, de 17 de dezembro de 2020, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 60.000.00 (sessenta mil reais).
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
09.01 – Fundo Municipal de saúde
103010003.2.032/3.3.3.90.30.00 – Material de Consumo.............................................................................................R$
Fonte de recurso 402

60.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do disposto no artigo 43,
parágrafo 1°, inciso I, da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, o superávit financeiro do exercício de 2020 da fonte de recurso abaixo especificados:
FONTE DE RECURSO
402

ESPECIFICAÇÃO
Portaria Nº 2.358, de 2 de Setembro de 2020 - Institui incentivo de custeio, em caráter excepcional e
temporário, para a execução de ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid19

VALOR
60.000,00

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos provenientes de superávit
financeiro constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2021 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, 2ª
alteração Lei n° 4.827 de 25/11/2019 e 3ª alteração Lei n° 4.923 de 17/12/2020, ficam re-programadas na forma abaixo descrita:
ÓRGÃO: 09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRINCIPAIS METAS
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
01
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10
FUNÇÃO: SAÚDE
301
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
0003
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
2.032
Atividade: Manutenção dos Serviços da
Secretaria de Saúde
Fonte de recurso 402 – Valor suplem.
3.3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Principais serviços e ou produtos
0001
Manter os serviços administrativos da secretaria
Houve aumento da meta física

UNIDADE

2018

2019

2020

2021

R$ 1,00

-

-

-

60.000,00

Apoio
Administrativo

-

-

-

01

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de superávit financeiro
constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas físicas
programadas para o exercício de 2021 nas atividades orçamentárias estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, Lei 4.899 de
18/06/2020, alterada pela Lei n° 4.924 de 17/12/2020, ficam re-programadas na forma abaixo descrita:
ÓRGÃO: 09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRINCIPAIS METAS
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
01
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10
FUNÇÃO: SAÚDE
301
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
0003
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
2.032
Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde
Fonte de recurso 402 – Valor suplem.
3.3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Principais serviços e ou produtos
0001
Manter os serviços administrativos da secretaria
Houve aumento da meta física

UNIDADE

2021

R$ 1,00

60.000,00

Apoio Administrativo

01

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arapongas, 12 de julho de 2021.

LUIZ OQUENDO GARCIA
Secretário Municipal de Finanças

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

TERÇA-FEIRA 13/07/2021
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P N G A S
O

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL nº 030/21, de 01 de julho de 2021.
A Prefeitura do Município de Arapongas convoca candidatos aprovados em Concurso Público,
realizado através do Edital nº. 087/19, de 19/12/19, retificado pelas Publicações nº 001/19, de 20/11/19,
nº 002/20, de 15/01/20 e nº 003/20, de 27/01/20, homologado através do Edital nº 051/20, retificado pela
Publicação nº 004/20, de 14/07/20;
TORNA PÚBLICO:
Art. 1°- Que os candidatos, abaixo relacionados, não foram nomeados, por não atendimento
aos dispositivos normativos pertinentes à espécie, conforme segue:
CARGO: PROFESSOR
INSCR.
Nº.
70745

NOME

CLASSI
F.

EDITAL DE
CONVOCAÇÃO

MOTIVO

SITUAÇÃO

7

020/21, de 01/06/21

Não atendeu à convocação

Eliminado

57778

LUCAS GABRIEL DA MATA
MAXIMO ALENCAR
RITA DE CÁSSIA ARDUIM

14

020/21, de 01/06/21

Eliminada

55640
38067

ROSIMEIRY LEANDRO
ELÍSIA MACIEL ANÉSIO

19
20

020/21, de 01/06/21
020/21, de 01/06/21

64831

RAFAELA APARECIDA
RODRIGUES COSTA
CASSIANA PAWLINA
SANTANA BORGES
ROMEU TRIZOTTI

30

020/21, de 01/06/21

Desistência expressa aos
17/06/21
Não atendeu à convocação
Desistência expressa aos
25/06/21
Não atendeu à convocação

44

020/21, de 01/06/21

Não atendeu à convocação

Eliminada

50

020/21, de 01/06/21

Eliminado

MARIANA SUELEN DE
OLIVEIRA
EDERSON DIAS DE OLIVEIRA

51

020/21, de 01/06/21

58

020/21, de 01/06/21

HENRIQUE KIRYLKO

62

020/21, de 01/06/21

ELAINE CRISTINA
FLEISCHMANN DANTAS

69

020/21, de 01/06/21

Conforme CI nº 001, de
18/07/21, da Secretaria
Municipal de Saúde, o
candidato não compareceu
ao exame admissional
agendado para 15/06/21
Solicitou Final de Lista em
15/06/21
Solicitou Final de Lista em
16/06/21
Não preencheu os requisitos
de escolaridade, descritos no
Anexo I do Edital nº 087/19
Solicitou Final de Lista em
15/06/21

71174
41021

69089
69049
38419
67974

CARGO: PROFESSOR
INSCR.
Nº.

45548

NOME

CLÉBER DOS SANTOS
GONÇALVES

CLASSIF.
EDITAL DE
MOTIVO
(Vagas
CONVOCAÇÃO
PcD)
1
020/21, de 01/06/21 Desistência expressa aos
21/06/21

Eliminada
Eliminada
Eliminada

Final de
lista
Final de
lista
Eliminado
Final de
lista

SITUAÇÃO
Eliminado
1
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P N G A S
O

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos
Art. 2°- FICAM CONVOCADOS os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem na
Diretoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, situada na Rua das Garças, 750 (esquina com a Rua
Flamingos); no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste, no horário das 13:00 h às 17:00 h,
para serem encaminhados ao exame médico pré-admissional, e demais formalidades legais previstas no
subitem 19.5, do citado Edital nº 087/19.
CARGO: PROFESSOR
INSCRIÇÃO Nº
60768
53652
69313
69291
59976
57999
53949
69548
44656
67316

NOME
PATRICIA ELAINE INÁCIO ESTRALIOTO
CAMILA CORTEZ DE DIO SANTOS
ANA CAROLINA SAKURAI FERREIRA
ANA CAROLINA THOME BARBOSA
MARIENI LUIZA BRAME
LUCIMARA DE MORAES
JAQUELINE PONTALTI CORTEZ VIDOTTO
ALEXANDRE COUTO
LAISE PAZIANOTTI
LETÍCIA ROMAM TEIXEIRA

CARGO: PROFESSOR
INSCRIÇÃO Nº
63958
66559

NOME
ANDREIA EGREDJYD
ANDRESSA MAYARA MENECHINI

CLASSIF.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

CLASSIF.
(Vagas PcD)
4
5

Art. 3º - O agendamento para realizar exame médico deverá ocorrer dentro deste prazo,
previsto no art. 1º deste Edital.
Art. 4º - O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação será
considerado como eliminado e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado.
Art. 5º - Considerado apto na avaliação médica, será nomeado, devendo apresentar os
documentos nesta Diretoria de Recursos Humanos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
nomeação, conforme art. 16, § único, da Lei nº 4.451/16 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Arapongas).
Art. 6º - Caso o candidato ora convocado recusar-se a assumir o cargo, poderá solicitar "final
de lista", no prazo mencionado no art. 1º, em formulário próprio a ser obtido na Diretoria de Recursos
Humanos, conforme o subitem 19.4.1, do referido Edital.
Art. 7º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Arapongas, 01 de julho de 2021

ROBERTO DIAS SIENA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
PREFEITO
2
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P N G A S
O

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
EDITAL nº 034/21, de 07 de julho de 2021.
A Prefeitura do Município de Arapongas, convoca candidatos (a)s classificados (a)s
no Processo Seletivo de Estagiários, aberto pelo Edital nº. 010/21, de 17/03/2021 e homologado pelo Edital
nº. 017/21, de 06/05/2021:
Art. 1º - FICAM CONVOCADOS(A)S, os(a)s candidatos(a)s classificados(a)s no Processo
Seletivo de Estagiários, aberto pelo Edital nº. 010/21, de 17/03/2021 e homologado pelo Edital nº. 017/21,
de 06/05/2021, constante no ANEXO I, para comparecerem na Diretoria de Recursos Humanos desta
Prefeitura, situada na Rua das Garças, 750 (esquina com Rua Flamingos); no prazo improrrogável de 03
(três) dias úteis, a contar da data da publicação oficial deste, no horário das 13h às 17h, para demais
formalidades legais, conforme previsto no item 8.4 , do Edital nº 010/21.
Art. 2º - O não atendimento quanto ao contido no item 8.4, do Edital nº 010/21, implicará
inabilitação automática do (a) candidato (a) para o Processo Seletivo de Estagiários, reservando-se ao
município o direito de convocar o(a) próximo(a) candidato(a) da lista de classificação, não cabendo nessas
hipóteses, pedido de reconsideração ou recurso.
Art. 3º - As vagas destinadas aos candidatos com deficiência que não forem preenchidas serão
destinadas aos demais candidatos (as) observada a ordem geral de classificação, conforme previsto no item
7.5, do Edital nº 010/21.
Art. 4º - O (A) candidato (a) classificado (a) que não tiver interesse em aceitar a vaga ofertada,
assinará Termo de Desistência e terá seu nome eliminado da lista de classificação.
Art. 5º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Arapongas, 07 de julho de 2021.
ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

ANEXO I
(Edital nº 034/21, de 07/07/2021)
CURSO: ENSINO MÉDIO - CARGA HORÁRIA 20H
CANDIDATOS GERAL
NOME
ISABELA CAROLINE RIBEIRO
MARIAH EDUARDA FIORI DE LIMA
HEITOR FORNEL LENARDON

CLASSIFICAÇÃO
16
17
18

CURSO: EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) - CARGA HORÁRIA 20H
CANDIDATOS GERAL
NOME
GABRIELA DA SILVA BIELESKI
ELOIZA MANOSSO RAMOS

CLASSIFICAÇÃO
1
2

1

TERÇA-FEIRA 13/07/2021

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ANO: XII Nº: 2921 PÁG: 13

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P

ON G A S

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
EDITAL nº 037/21, de 12 de julho de 2021.
A Prefeitura do Município de Arapongas, tendo em vista o Processo Seletivo de Estagiários,
realizado através do Edital nº. 010/21, de 17/03/2021 e homologado pelo Edital nº. 017/21, de
06/05/2021 e considerando:
- o contido no Edital nº 032/21, de 05/07/2021.
TORNA PÚBLICO:
Art. 1° - Que a candidata, abaixo relacionada, fica eliminada do presente Processo Seletivo
de Estagiários, pelo motivo a seguir:
CURSO: DIREITO - CARGA HORÁRIA 30H
CANDIDATOS GERAL
CLASSIFICAÇÃO NOME
15

MARINA MILLENA GASPAROTO PASCUALINI

MOTIVO
Não atendimento a
convocação

Art. 2º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas às
disposições em contrário.
Arapongas, 12 de julho de 2021.

ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

Página 1 de 1
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P N G A S
O

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
EDITAL nº 038/21, de 12 de julho de 2021.
A Prefeitura do Município de Arapongas, convoca candidatos (a)s classificados (a)s no
Processo Seletivo de Estagiários, aberto pelo Edital nº. 010/21, de 17/03/2021 e homologado pelo Edital nº.
017/21, de 06/05/2021:
- o contido no edital nº 037/21, de 12 de julho de 2021, de não atendimento a convocação, da
candidata Marina Millena Gasparoto Pascualini.
Art. 1º - FICA CONVOCADO(A), o(a) candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo de
Estagiários, aberto pelo Edital nº. 010/21, de 17/03/2021 e homologado pelo Edital nº. 017/21, de
06/05/2021, constante no ANEXO I, para comparecer na Diretoria de Recursos Humanos desta Prefeitura,
situada na Rua das Garças, 750 (esquina com Rua Flamingos); no prazo improrrogável de 03 (três) dias
úteis, a contar da data da publicação oficial deste, no horário das 13h às 17h, para demais formalidades
legais, conforme previsto no item 8.4 , do Edital nº 010/21.
Art. 2º - O não atendimento quanto ao contido no item 8.4, do Edital nº 010/21, implicará
inabilitação automática do (a) candidato (a) para o Processo Seletivo de Estagiários, reservando-se ao
município o direito de convocar o (a) próximo (a) candidato(a) da lista de classificação, não cabendo nessas
hipóteses, pedido de reconsideração ou recurso.
Art. 3º - As vagas destinadas aos candidatos com deficiência que não forem preenchidas serão
destinadas aos demais candidatos (as) observada a ordem geral de classificação, conforme previsto no item
7.5, do Edital nº 010/21.
Art. 4º - O (A) candidato (a) classificado (a) que não tiver interesse em aceitar a vaga ofertada,
assinará Termo de Desistência e terá seu nome eliminado da lista de classificação.
contrário.

Art. 5º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
Arapongas, 12 de julho de 2021.

ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

ANEXO I
(Edital nº 038/21, de 12/07/2021)
CURSO: DIREITO - CARGA HORÁRIA 30H
CANDIDATOS GERAL
NOME
ADRIELLE BUENO DIAS

CLASSIFICAÇÃO
16
1
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 020/2021 – Processo Adm. Nº 049/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação
do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário
final:
ALYSON SIDNEI TEODORO ANTUNES - COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 37.516.954/0001-61, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 327/2021.
item Qtd. Und.

Descrição
Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$
Iogurte de fruta sabor morango. Embalagem de 900 ml e envasado com material atóxico
primário adequado para as condições previstas de armazenamento e que garanta a
hermeticidade da embalagem e proteção apropriada contra contaminação. Com identificação Campo
35 1.150 und
4,30
4.945,00
do produto, marca do fabricante, informações nutricionais, prazo de validade e capacidade,
Vivo
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.
Feijão preto tipo 1 – classe preto, em sacos plásticos, transparentes, isento de sujidades, não
violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter
81 104 und externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de Efraim
6,31
656,24
lote, quantidade do produto. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega, pacote de 01 kg.
Mistura para o preparo do creme confeiteiro - embalagem de 1 kg. Mistura para o preparo do
creme confeiteiro, contendo os seguintes ingredientes: açúcar, amido de milho, farinha de
trigo, amido modificado, sal, aromas artificiais: baunilha, vanilina e etilvanilina. Corantes
artificiais: amarelo tartazina, amarelo crepúsculo e vermelho ponceal. Contém glúten.
140 25
pct
Itaiquara
9,75
243,75
Informação nutricional: porção de 100g de pó: carboidratos 93g, proteínas 0g, gorduras
totais 0g, gorduras saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra alimentar 0g, cálcio 0g, ferro 0g,
sódio 270mg. peso líquido 1 kg. Validade 6 meses. Contém glúten. Sabor baunilha colorido
e aromatizado artificialmente. data de fabricação e número de lote.

BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.210.870/0001-03, ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N° 328/2021.
item Qtd. Und.
3

250

kg

5

230

und

6

1330 und

8

50

kg

10

330

kg

11 1030

kg

12

440

kg

15

570

kg

16

650 maço

17

270

kg

18

600

und

20

360

kg

21 1.960 kg
22

610

kg

Descrição
Abobora menina - casca lisa, firme, coloração uniforme verde clara, tamanho médio a
grande, livre de danos mecânicos, fisiológicos, de pragas e doenças. ausência de podridão.
Acelga fresca, de ótima qualidade, compacta, firme coloração uniforme, aroma cor, típicos
da espécia, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe
alterem a conformação e aparência, necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
cortes ne perfurações.
Alface crespa com folhas grandes e crespas, textura macia, mas consistente, sem formação
de cabeça, coloração verde, ausência de danos físicos, insetos e lesões provocadas por
doenças; transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso.
Banana maçã - não apresentar problemas com coloração não característica, estar machucada,
perfurada, muito madura e nem muito verde.
Batata doce branca/ roxa, de primeira qualidade, tamanho grande ou médio, uniforme,
inteiro, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa, sem corpos estranhos ou terra aderida à
superfície externa.
Batata inglesa lisa - tamanho médio a grande isenta de partes pútridas; consistência firme;
sem indício de germinação; sem sujidade e isenta de coloração esverdeada.
Beterraba lisa, com polpa intacta e limpa, sem brotos, rachaduras, ou cortes na casca,
manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade.
Cenoura - coloração uniforme, sem sujidade, grupo: Nantes, categoria i, classe: 14 não
podem apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerâncias
admitidas pela legislação vigente; mau estado de conservação; odor e sabor estranhos ao
produto.
Cheiro verde ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de descoloração
turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho
uniforme e típicos da variedade. maço de 200 g - 150 g de cebolinha e 50 g de salsinha.
Chuchu - deve estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, de coloração
própria. Com superfície praticamente lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, de pragas e
doenças, isento de substâncias nocivas à saúde, permitindo-se apenas, as tolerâncias
previstas nas presentes normas. não apresentar fibroso, manchado, murcho e queimado.
Couve-manteiga - folhas integras, ausência de folhas murchas e podridão. Transportadas em
sacos plásticos transparentes de primeiro uso. mínimo de 400 gramas.
Goiaba - cor vermelha, tipo mesa, fresca, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, superfície
lisa, em estágio de amadurecimento adequado para consumo, polpa firme e intacta, sem
danos físicos oriundos do manuseio e transporte. consumo imediato e em escala, no decorrer
da semana no máximo 7 (sete) dias antes do vencimento.
Laranja pera, inteiras, frescas, não apresentar problemas com coloração não características,
estar machucada, perfurada, muito madura e nem muito verde
Limão Taiti não apresentar alteração de coloração não característica, estar machucado,
perfurado e muito maduro.

Marca

Valor Unitário R$ Valor Total R$

-

1,67

417,50

-

3,27

752,10

-

1,88

2.500,40

-

4,00

200,00

-

1,77

584,10

-

2,07

2.132,10

-

1,87

822,80

-

1,78

1.014,60

-

1,73

1.124,50

-

1,97

531,90

-

2,23

1.338,00

-

4,94

1.778,40

-

1,73

3.390,80

-

2,23

1.360,30
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23 2.450 kg
24

680

kg

27

550

kg

28 2.400 kg
31

492

und

61 1.280 kg

Maçã gala - tipo extra. coloração avermelhada sobre fundo amarelo, não apresentar podridão,
sinal de congelamento e desidratação.
Mamão grupo: solo, comprido. Subgrupo 3 e categoria extra. Não apresentar resíduos de
substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância admitidas pela legislação
vigente; mau estado de conservação; odor e sabor estranhos ao produto. apresentar grau de
maturação que permita suportar a manipulação e o transporte.
Maracujá azedo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvido, verdoso com polpa intacta firme, livres de resíduos de fertilizantes, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio.
Melancia grupo comum, coloração do fundo da casca verde, coloração da polpa vermelha,
presença de sementes, listras grossas, categoria i. peso mínimo de 10 kg a unidade.
Repolho - tamanho e coloração verde e uniforme. produto selecionado consistente ao toque e
isento de partes amassadas ou batidas, sem raízes.
Tangerina Poncã - coloração alaranjada. ausência de danos mecânicos, murcha, podridão,
manchas e presença de doenças.
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-

2,90

7.105,00

-

2,37

1.611,60

-

4,90

2.695,00

-

1,37

3.288,00

-

1,97

969,24

-

2,27

2.905,60

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.654.231/0001-68, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N° 329/2021.
item Qtd. Und.
36

370

pct

42

610

pct

75

360

und

92

17

caixa

135 400

und

142 3.000 und

Descrição
Pão de queijo congelado tamanho pequeno de 25g cada, embalagem plástica transparente
de 1 kg. Isento de odores e sabores estranhos. Rótulo contendo valor nutricional,
fabricante, validade e lote. validade mínima de 90 dias a partir da data de fabricação.
Biscoito de polvilho salgado 1ª qualidade: pacote de 200g. produto a base de polvilho,
gordura vegetal, ovos, sal refinado, leite em pó e farinha integral de soja. Formato tipo
argola pequena. Não conter glúten. Serão rejeitados biscoitos, queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. o produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48 (normas
técnicas para biscoito e bolachas - decreto 12.486 de 20/10/78) o produto deve estar
acondicionado em embalagem primaria plástica, atóxica, resistente, lacrada e embalagem
secundaria de caixas de papelão reforçado.
Chocolate em pó com 50% de cacau -contendo cacau em pó, açúcar mascavo, fibras,
mínimo de doze vitaminas e quatro minerais, aroma, dentre outros ingredientes desde que
mencionados no rótulo e permitidos pela legislação. Sabor chocolate trufado. Não conter
corantes, conservantes e gorduras trans. fonte de fibras. Baixo teor de sódio. Embalagem
primária em saco de polietileno leitoso, atóxico, com peso líquido de 1kg. Validade
mínima de oito meses da data de fabricação. a rotulagem deverá estar de acordo com a
legislação vigente.
Paçoca caseira - pacote com 50 unidades, contendo informação nutricional, data de
fabricação e validade e número do lote.
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.
Néctar de uva - sem conservantes, contendo informação nutricional, data de fabricação e
validade e número de lote. Embalagem tetra pak de 200 ml.

Marca

Valor Unitário R$ Valor Total R$

Massamia

15,91

5.886,70

Cassini

6,05

3.690,50

Qualimax

23,20

8.352,00

Docinga

18,62

316,54

Aurea

7,92

3.168,00

Marata

1,35

4.050,00

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.138.949/0001-77, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
330/2021.
item Qtd. Und.
45

215

und

49

552

pct

53

170

pct

54

170

pct

55

170

pct

56 2.334 und
57

340

und

64

626

pct

98

590

kg

Descrição
Cereal matinal laminado de milho adoçado pacote de 01 kg. Enriquecido com vitaminas e
sais minerais. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
Milho de pipoca premium, classe amarelo, grupo duro, tipo 1, embalagem em saco de
polietileno de 500g. isento de odores estranhos ou qualquer substância nociva. Rótulo com
informação nutricional, data de validade e lote. Informação sobre glúten. prazo mínimo de
validade de 06 meses a partir da data de entrega.
Pó para refresco sabor abacaxi - com corante natural, embalagem de 1 kg, contendo
informação nutricional, data de fabricação e validade e número do lote.
Pó para refresco sabor laranja - com corante natural, embalagem de 1 kg, contendo
informação nutricional, data de fabricação e validade e número do lote.
Pó para refresco sabor uva - com corante natural, embalagem de 1 kg, contendo
informação nutricional, data de fabricação e validade e número do lote.
Refrigerante de guaraná gaseificado, com aroma natural de guaraná, não alcóolico.
embalagem pet de 2 l, contendo informação nutricional, data de fabricação e validade e
número de lote.
Sardinha em óleo comestível e sal, contendo ômega 3 e zero% de gordura trans. na
embalagem deverá conter a informação nutricional, data de fabricação e validade e
número do lote. peso líquido de 125 g e peso drenado de 83 g.
Achocolatado em pó - açúcar, cacau em pó, enriquecido com 10 vitaminas e sais minerais.
Fácil dissolução, aspecto, cor, odor e sabor característicos. - Embalagem contendo 01 kg.
Data de validade de 12 meses a partir da data de entrega. na embalagem deverá constar o
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela
de informações nutricionais.
Carne bovina. Coxão mole em tiras - resfriada, abatida sob inspeção sanitária, sem osso,
contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de

Marca

Valor Unitário R$ Valor Total R$

Alca
Foods

10,15

2.182,25

D’mille

2,35

1.297,20

D’mille

4,76

809,20

D’mille

4,76

809,20

D’mille

4,76

809,20

Conquista

2,87

6.698,58

Somag

2,99

1.016,60

D’mille

6,15

3.849,90

D’mille

31,95

18.850,50
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aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. embalagem: o produto deverá ser
embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente,
contendo 1 kg, contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número de registro (SIF
ou SIP ou certificação municipal de arapongas).
Carne bovina, posta branca, em peça - resfriada, abatida sob inspeção sanitária, sem osso,
contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de
aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. embalagem: o produto deverá ser
embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente,
contendo 1 kg, contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número de registro (SIF
ou SI´P ou certificação municipal de arapongas).
Achocolatado diet instantâneo, sem adição de açúcar embalagem de no mínimo 210g,
contendo informação nutricional. Certificado pela ANAD. prazo mínimo de validade de 6
meses a partir da data de entrega.
Amendoim cru descascado, selecionado, miúdo, tipo 1, embalagem de 500g. na
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.
Canela em pó, pct de 05 gr, contendo informação nutricional na embalagem.

99

260

kg

113

24

und

114 144

und

119 120

pct

120 220

pct Canela em rama, pct 10 gr, contendo informação nutricional na embalagem.

125 240

pct Cravo, pct 07 gr. contendo informação nutricional na embalagem.
Gelatina - pó para preparo de gelatina sabor abacaxi - embalagem de 01 kg. Com corante
natural. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. na embalagem deverá
pct
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote
e tabela de informações nutricionais.
Gelatina - pó para preparo de gelatina sabor limão - embalagem de 01 kg. Com corante
natural. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. na embalagem deverá
pct
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote
e tabela de informações nutricionais.
Gelatina - pó para preparo de gelatina sabor morango - embalagem de 01 kg. Com corante
natural. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. na embalagem deverá
pct
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote
e tabela de informações nutricionais.
Gelatina - pó para preparo de gelatina sabor uva - embalagem de 01 kg. Com corante
natural. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. na embalagem deverá
pct
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote
e tabela de informações nutricionais.
Chocolate granulado sabor chocolate - não podem estar quebradiços, devem ser macios e a
pct cor brilhante. pacote de 500g, contendo informação nutricional, data de fabricação e
validade e número do lote
Macarrão ave maria de sêmola, com ovos, contendo informação nutricional na
pct embalagem. pacote de 500g, prazo mínimo de validade de 10 meses a partir da data de
entrega.
Milho para canjica, branco, tipo 1. contendo 80% de grãos inteiros preparado com
matérias primas sãs, limpas, isento de matérias terrosas, parasitos e detritos animais ou
und
vegetais com no máximo de 15% de umidade, embalagem de 500g, contendo informação
nutricional.
Molho de soja - fabricado a partir de uma mistura de soja, cereal torrado, água e sal
marinho, fermentando os com microrganismos Aspergillus Oryzae e/ou Aspergillus Sojae.
und
embalagem de 500 ml contendo informação nutricional, data de fabricação e validade e
número de lote.

131 100

132 100

133 100

134 100

136 100
137

50

139 273

141

24
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D’mille

26,95

7.007,00

Apti

12,10

290,40

D’mille

6,45

928,80

Catemar

0,99

118,80

Catemar

1,35

297,00

Catemar

1,35

324,00

D’mille

8,95

895,00

D’mille

8,95

895,00

D’mille

8,95

895,00

D’mille

8,95

895,00

Dona Jura

8,18

818,00

D’mille

2,49

124,50

D’mille

3,09

843,57

Dusul

5,75

138,00

DENIELLY FERREIRA MONTUAN., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.525.798/0001-03, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
331/2021.
item Qtd. Und.

50

772

und

67

30

und

73

10

und

91

366

und

124 130

und

Descrição
Milho verde em conserva: embalagem sachê, peso líquido de 300g e peso drenado: 200g.
1ª qualidade. Milho verde em grãos inteiros selecionados. O produto deve apresentar: cor
apropriada ao produto; sabor e odor próprios dos ingredientes, devendo o produto estar
isento de sabores e odores estranhos; textura apropriada; uniformidade de tamanho e
formato; ausência de defeitos tais como cascas, sementes, unidades manchadas ou
descoloridas, resíduos de vegetais e outros; ph adequado à composição e natureza do
produto. o produto e suas condições devem estar de acordo com a NTA - 31 (normas
técnicas para hortaliças em conserva - decreto 12.486 de 20/10/78).
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.
Caldo de galinha - - caixa com 06 tabletes de 57g cada contendo informação nutricional,
data de fabricação e validade e número de lote.
Orégano, contendo informação nutricional na embalagem. Deverá ser constituído por
folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca,
cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. - embalagem contendo 10g.
Colorau - colorífico, fubá, urucum e óleo de soja - pacote de 200g - na embalagem deverá
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote
e tabela de informações nutricionais. validade mínima de 24 meses a partir da data de

Marca

Valor Unitário R$ Valor Total R$

Fugini

2,39

1.845,08

Finino

5,80

174,00

Arisco

1,67

16,70

Predileto

1,75

640,50

Predileto

2,54

330,20
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entrega.
127

17

146

17

Doce de abóbora vermelha - caixa com 50 unidades, deverá constar o nome e marca do
caixa produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações
nutricionais.
Pé de moleque - pacote com 50 unidades, contendo informação nutricional, data de
caixa
fabricação e validade e número do lote.

Fronteira

20,97

356,49

Fronteira

17,98

305,66

E. GONÇALVES DE FARIA AGROCOMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 23.066.615/0001-16, ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2021.
item Qtd. Und.
01

43

44
110

Descrição
Abacate de primeira qualidade, deverá estar com a casca lisa, verde, apresentando grau de
470 kg maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, isento de sujidades, parasitas e larvas.
Bombom - de wafer com recheio cremoso coberto com chocolate. Ingredientes: açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, soro de leite em pó, amendoim, cacau, farinha de soja, gordura de manteiga
63
pct desidratada, sal, óloe vegetal, castanha de cajú, vitaminas b1, b2 e b3, emulsificante de
lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleto, fermento químico, bicarbonato de sódio e
aromatizant. unidade de 21,5 g, embalagem de 1 kg contendo informação nutricional, data
de fabricação e validade e número de lote.
Cereal matinal de milho sem açúcar, enriquecido com vitaminas e sais minerais, isento de
12 und
gordura, pacote 200 g contendo informação nutricional – 108 cal/30g.
Ovos de galinha, casca branca, lisa, sem granulações, nem enrugamento e fissuras,
tamanho grande, classe a. inspecionada pelo ministério da agricultura, contendo
1.728 dúzias
informação nutricional e data de validade na embalagem. embalagem contendo 12
unidades.

Marca

Valor Unitário R$ Valor Total R$

-

3,20

1.504,00

Arcor

27,00

1.701,00

Skarchitos

8,00

96,00

Ceasa

5,00

8.640,00

N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.090.540/0001-25, ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 333/2021.
item Qtd. Und.

Descrição
Marca
Valor Unitário R$ Valor Total R$
Carne bovina, coxão mole, em bife de 80g - resfriada, abatida sob inspeção sanitária, sem
osso, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de
03% de aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter
33 670 kg
Zac Alimentos
31,20
20.904,00
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. embalagem: o produto deverá ser
embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente,
contendo 1 kg, contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número de registro (SIF
ou SIP ou certificação municipal de arapongas).
Pernil suíno em cubos - resfriado sem osso e sem couro, abatidos sob inspeção sanitária,
contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de
aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter
37 1.500 kg
Zac Alimentos
16,80
25.200,00
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. embalagem: o produto deverá ser

embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente
contendo de 1 kg, contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número de registro
(SIF ou SIP ou certificação municipal de arapongas).
Carne bovina, acém, em cubos - resfriada, abatida sob inspeção sanitária, sem osso,
contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de
aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter
96 2.040 kg
Zac Alimentos
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem: o produto deverá ser
embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente,
contendo 1 kg, contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número de registro (SIF
ou SIP ou certificação municipal de arapongas).
Carne bovina, acém, moído - resfriada, abatida sob inspeção sanitária, sem osso, contendo
no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de
aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter
97 2.372 kg
Zac Alimentos
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. embalagem: o produto deverá ser
embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente,
contendo 1 kg, contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número de registro (SIF
ou SIP ou certificação municipal de arapongas).
Nhoque de batata - cozido, congelado em ultracongelador, embalagem em saco plástico pe
109 380 pct contendo 1 kg, sem conservantes e corantes, livre de gordura trans. contendo informação Bom Prato
nutricional na embalagem e data de validade.

24,79

50.571,60

23,00

54.556,00

14,80

5.624,00

N R ALIMENTOS – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.424.367/0001-14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 334/2021.
item Qtd. Und.
02

950

04

230

Descrição
Abacaxi produto são, limpo e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvido,
com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. não
und
serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes. deve apresentar grau de maturação que
permita suportar a manipulação e transporte, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Abobora paulista- frescas, deve ter o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
kg variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. ausência de podridão.

Marca

Valor Unitário R$ Valor Total R$

Ceasa

2,90

2.755,00

Ceasa

1,89

434,70
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07

311

09 2.320
13

420

14

835

19

420

25

350

26

350

29

450

30

50

32 1.810
62

70

95

50

Alho bulbo in natura, nacional, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de
kg origem, livre de resíduos, tamanho e cor uniforme, bem desenvolvido, isento de sujidade e
parasitas.
Banana nanica, não apresentar problemas com coloração não característica, estar machucada,
kg
perfurada, muito madura e nem muito verde.
Brócolis tipo ramoso, in natura. Tamanho e coloração uniformes, consumo imediato e em
maço escala, no decorrer da semana no máximo de 7 (sete) dias antes do vencimento. Folhas
firmes sem áreas amareladas, sem sujidades.
Cebola seca - grupo 1, subgrupo amarela, tipo extra. não podem apresentar resíduos de
kg substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerâncias admitidas pela legislação
vigente; mau estado de conservação; odor e sabor estranhos ao produto.
Couve flor selecionada, fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme,
aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos
und
danos que lhe alterem a conformação e a aparência, deve estar isenta de sujidades, parasitas,
rachaduras, cortes e perfurações.
Mandioca sem casca - produto fresco e com grau de desenvolvimento completo, sem fibras,
kg inteiro. Apresentar odor agradável, consistência firme, não apresentar perfurações ou injúrias
mecânicas. Embalada à vácuo. pacote de 1 kg.
Manga palmer - textura firme, mas amadurecido. ausência de danos mecânicos, murcha,
kg
podridão, manchas e presença de doenças.
Pepino fujinara deve ser fresco, isento de substâncias terrosas, ou corpos estranhos aderidos
kg à superfície externa e no ponto de consumo. não são tolerados os defeitos que prejudiquem o
consumo ou o rendimento como: desidratação, ferimento, oco, podridão e viros.
Pera willians (argentina) - deve ser fresca, casca lisa, firme, sem manchas, sem podridão ou
kg
danos mecânicos.
Tomate italiano ou rasteiro - coloração vermelha uniforme, pele lisa, firme e brilhante.
kg
ausência de danos mecânicos, murcha, podridão, manchas e presença de doenças.
Uva niágara deve ser doce e suculenta, firme e estar bem presa ao cacho, nova e de 1ª
kg
qualidade, não deve estar murcha ou despencando.
laranja lima - inteiras, frescas, não apresentar problemas com coloração não característica,
kg
estar machucada, perfurada, muito madura e nem muito verde
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Ceasa

14,90

4.633,90

Ceasa

1,90

4.408,00

Ceasa

3,50

1.470,00

Ceasa

2,20

1.837,00

Ceasa

4,50

1.890,00

Ceasa

3,88

1.358,00

Ceasa

3,91

1.368,50

Ceasa

1,93

868,50

Ceasa

8,10

405,00

Ceasa

2,82

5.104,20

Ceasa

9,20

644,00

Ceasa

3,99

199,50

RM MARINGA ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.945.654/0001-11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
335/2021.
item Qtd. Und.
41 1.117 pct
47 1.706 und
48

350

pct

51 1.489 und

59

582

und

60 1.113 und

65

130

pct

68 1.098 und
69 1.326 pct

70

853

pct

80

122

und

83

232

und

Descrição
Marca
Valor Unitário R$ Valor Total R$
Açúcar cristal de 1ª qualidade, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção pacote de 5 kg contendo informação nutricional. Data mínima de validade de 24 meses a
Douro
11,87
13.258,79
partir da data de entrega. na embalagem deverá constar o nome e a marca do produto, data
de fabricação, prazo de validade, número do lote e tabela de informação nutricional.
Feijão carioca novo, tipo 1, com 90 a 98% de grãos inteiros, limpos e secos, contendo
Safra Nova
5,63
9.604,78
informação nutricional, embalagem de 1 kg.
Macarrão do tipo fusilli (parafuso); grano duro, elaborado a partir da sêmola de trigo
durim, enriquecida com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de odores, sabores e
Floriani
4,19
1.466,50
materiais estranho. Embalagem resistente e termossoldado. embalagem de 500g, de boa
qualidade validade mínima de 11 meses a partir da data da entrega.
Molho de tomate pronto tradicional - desenvolvido com tomates selecionados, sachê de
340 g. na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo
Val.
0,92
1.369,88
de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.
Fermento químico em pó - embalagem de 100g. na embalagem deverá constar o nome e
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de
Apti
1,65
960,30
informações nutricionais. prazo de validade não inferior a 6 meses a partir da data de
entrega.
Chá de erva mate tostado antioxidante - caixa de 250g, contendo informação nutricional.
produto constituído de folhas novas, hastes e talos ligeiramente tostados de erva mate, sem
União
2,09
2.326,17
coloração artificial, sem mistura com outras ervas, sãs e limpos, 100% puro.
Açúcar refinado de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção - pacote de 5
kg contendo informação nutricional. Data mínima de validade de 24 meses a partir da data
Douro
12,98
1.687,40
da entrega. na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação,
prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.
Arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, polido, sem glúten, com laudo de classificação
Tuquinha
18,67
20.499,66
constando umidade máxima de 14% e quebrados até 9,5%.
Biscoito doce, tipo maisena ou leite embalagem plástica contendo 400g. isento de mofo,
odores estranhos e substâncias nocivas. Deve ser crocante e sem sabor ranço. Rótulo com
Luam
2,62
3.474,12
informação nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. Informação sobre
glúten. prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega.
Biscoito salgado tipo cream cracker - isento de mofo, odores estranhos e substâncias
nocivas. Deve ser crocante e sem sabor ranço. Validade mínima de 12 meses a partir da
data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de
Luam
2,62
2.234,86
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.
embalagem de 400g.
Farinha de mandioca torrada fina, de 1ª qualidade. Grupo: seca. Subgrupo: fina. Classe:
Jopplan
1,49
181,78
amarela. tipo: tipo i.
Goiabada - em massa ou pasta homogênea e de consistência que possibilite o corte. Obtido
das partes comestíveis desintegradas da goiaba, com açúcar, contendo pectina, ajustador
Val.
1,41
327,12
de PH. isento de sujidades, larvas e parasitos, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios.
peso líquido de 300g.
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94

260

pct

108 440

kg

116 218

und

123 268

und

128 1.046 pct
138 570

und

143 1.861 und
148 390
150 408

Queijo parmesão ralado. O produto não deve apresentar misturas de outros ingredientes,
impurezas, sinal de bolor, cheiro e sabor não característico do produto. Embalagem deve
Bretuti
estar intacta, bem vedada contendo 50 g do produto. deve constar na embalagem data de
fabricação com no máximo 30 dias da data de entrega do produto.
Mussarela fatiada, inter folhada resfriada. embalagem: plástica flexível, atóxica, resistente,
transparente, à vácuo contendo 500g. peso unitário (fatia): 15 a 20g. na embalagem deverá
Libera
constar o nome e marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.
Batata palha pacote de 500g - fina, sequinha e crocante. produto obtido a partir do
O sabor da
processamento da batata descascada, ralado tipo palha, íntegra e frita em óleo vegetal
batata
isento de ácidos graxos trans.
Coco ralado - amêndoa de coco desidratado com 60% de teor mínimo de gordura.
Ingacoco
embalagem de 100g.
Farinha de trigo especial pacote de 01 kg contendo informação nutricional, enriquecida
Cocamar
com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e materiais estranhos.
Macarrão do tipo espaguete n.º 08, grano duro; elaborado a partir da sêmola de trigo
durim, enriquecida com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de odores, sabores e
Floriani
materiais estranho.
Óleo de soja refinado 900 ml - 120 kcal/100ml, contendo informação nutricional.
Cocamar

und Sal - moído e iodado embalagem de 01 kg .
Vinagre de álcool claro - fermentado acético de álcool, frasco de 750 ml. na embalagem
und deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número
de lote e tabela de informações nutricionais.

ANO: XII Nº: 2921 PÁG: 20

2,35

611,00

27,34

12.029,60

6,65

1.449,70

1,98

530,64

2,49

2.604,54

4,08

2.325,60

6,98

12.989,78

5 estrelas

0,88

343,20

Neval

1,06

432,48

SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.142.114/0001-34, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
336/2021.
item Qtd. Und.

34 4.190 kg

38

310

kg

40

288

pct

58

450

kg

63 1.528 und

72 1.763 pct

100 1.190 kg

102 660

kg

Descrição
Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada. O produto deve ser manipulado em condições
higiênicas, abatidos sob inspeção sanitária, devendo ser resfriado e transportado à
temperatura de 6 a 10ºc. A carne de frango deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração.
Embalagem: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica,
resistente, em pacotes de 1 kg. contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número de
registro (SIF ou SIP ou certificação municipal de arapongas).
Queijo branco - tipo minas frescal: produto elaborado a partir de leite pasteurizado, coalho e
sal. O produto deve ser elaborado em condições adequadas de higiene. A embalagem
primária dever ser em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente,
que garanta a integridade do produto até o seu consumo. Embalagem primária de 1 kg.
Deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional,
número de lote, quantidade do produto, prazo de validade, número do registro no ministério
da agricultura/ SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF, SISP ou sim. o produto deve ser
entregue em transporte refrigerado.BB
Salsicha hot dog - produto preparado com carnes e condimentos, perfeitamente triturados e
misturados. Características sensoriais: textura, cor, sabor e odor característicos. O produto
não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa ou partes flácidas ou de consistência
anormal, com indícios de fermentação pútrida. Fonte de vitamina a, ferro e zinco. Peso
líquido unitário = 50g, sendo tolerada uma variação de até 5% para mais ou para menos.
Deve apresentar porcentagem de água ou gelo não superior a 10% em peso. Embalagem: à
vácuo, em saco de polietileno atóxico de baixa densidade, resistente, transparente contendo 3
kg. Na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura
SIF/SIP e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 20 dias a
partir da data de entrega.
Presunto cozido sem capa de gordura fatiado - resfriado, contendo pernil suíno magro, sal,
glicose, estabilizantes, antioxidantes e conservadores. peso unitário (uma fatia) = 15 a 20 g.
embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível,
atóxica, resistente, transparente contendo 500g. na embalagem deverá constar o nome e
marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.
Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 80% a 85%. Embalada em pote plástico
resistente de 500g, com proteção interna pós tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo
de validade/lote e informação nutricional. validade mínima de 6 meses a contar da data de
entrega.
Café torrado e moído com tolerância de 1% de impurezas, umidade máxima de 6%, cafeína
mínima de 0,7%p/p, grãos selecionados torrado e moído, forte, embalagem a alto vácuo,
apresentando selo de pureza ABIC e informação nutricional. pct de 500 gr.
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).
Filé de tilápia, limpa, clara, sem pele, escamas, espinha e vísceras. Deverá apresentar-se
congelado, na temperatura de no máximo -8%c no momento do recebimento pelas escolas,
sem adição de conservantes ou aditivos. O produto final não deve conter materiais estranhos
à sua composição e deverá estar isento de micro organismos capazes de constituir perigo a
saúde do consumidor. Deve estar livre de odores e sabores estranhos. Os produtos de origem
animal devem possuir o carimbo do serviço de inspeção federal (SIF), serviço de inspeção do

Marca

Valor Unitário R$ Valor Total R$

Big Frango

7,13

28.874,70

Hercules

25,63

7.945,30

Mana

20,90

6.019,20

Frimesa

27,40

12.330,00

Coamo
Familia

4,33

6.616,24

Oderich

6,89

12.147,07

Big Frango

10,40

12.376,00

C Valek

37,85

24.981,00
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105 104

pct

106 104

pct

115 143

pct

130 340

und

147 390

und

149 313

pct

paraná (SIP), serviço de inspeção municipal (sim) e estar em conformidade com a legislação
sanitária vigente. deve estar acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo
1 kg, com carimbo de inspeção e validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da
entrega.
Linguiça tipo calabresa - carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em
gomos uniformes, adicionada de toucinho e condimentos naturais em proporções adequadas
ao tipo calabrês submetida ao processo de cura, embalada a vácuo em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto
Frigo
até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter
Dasko
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto,
número do registro no ministério da agricultura SIF/SIP e carimbo de inspeção do SIF.
Deverá apresentar validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. embalagem de 2,5
kg.
Linguiça toscana de primeira, pura de carne suína, água, sal, temperos, conservadores nitrato
de sódio (ins 251) e nitrito de sódio (ins 250), antioxidante ácido ascórbico (ins 300),
resfriada. Sem glúten. Embalagem de 05 kg. Na embalagem deverá constar o nome e marca
do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações
Pamplona
nutricionais. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no ministério da
agricultura SIF/SIP e carimbo de inspeção do SIF. deverá apresentar validade mínima de 20
dias a partir da data de entrega.
Amido de milho em pó, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria
terrosa, de parasitas, sujidades e larvas. Embalagem plástica de polietileno leitoso, resistente,
hermeticamente fechado, contendo 1 kg e validade mínima de 12 meses a partir da data de
Sma
entrega. na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo
de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.
Fubá de milho desgerminado, extrafino, mimoso enriquecido com ferro e ácido fólico pacote
01 kg. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. na embalagem deverá
Nutri Novo
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e
tabela de informações nutricionais.
Polpa de tomate concentrada, composição: 100% tomate, sem adição de açúcar, sem
corantes, sem estabilizantes ou conservantes, não necessita de refrigeração, brix entre 30º a
32º; a embalagem deve conter nome do produto, identificação do fabricante, peso líquido, Best Pulp
informações nutricionais, data de fabricação e data da validade do lote, validade mínima de
10 meses. contendo 1 kg.
Sal - refinado e iodado embalagem de 01 kg. na embalagem deverá constar o nome e marca
do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações
Garça
nutricionais.

ANO: XII Nº: 2921 PÁG: 21

27,00

2.808,00

65,50

6.812,00

3,25

464,75

2,75

935,00

15,00

5.850,00

0,80

250,40

Valor Total: R$ 538.582,46 (quinhentos e trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos).
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser
utilizado/contratado pela Administração.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 25 de junho de 2021.
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades
da lei.
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 09 de julho de 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 43, VI, da Lei no.
8666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, HOMOLOGA o procedimento licitatório, atestando a legalidade de todo o
processo referente ao Pregão Eletrônico n.° 047/2021 - Processo Administrativo n.º 098/2021, que tem por objeto a Aquisição de
coletes balísticos para uso dos integrantes da Guarda Municipal em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito - SESTRAN, ADJUDICADO à(s) empresa(s) abaixo:
KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
tem
Produto
3
COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
- II - MASCULINO M
4
COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
- II - MASCULINO GG
5
COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
- II - MASCULINO EGG
6
COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
- II - MASCULINO G

NÍVEL

Unidade
Unidade

Marca
Blintec

Qtd
36

NÍVEL

Unidade

Blintec

NÍVEL

Unidade

Blintec

NÍVEL

Unidade

Blintec

EMBRACOL TEXTIL CONFECÇÃO E COMÉRVIO DE MALHAS LTDA
tem
Produto
1
COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL
- II - FEMININO P
2
COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL
- II - FEMININO TAMANHO M

Valor Unitário
R$1.300,00

Valor Total
R$46.800,00

8

R$1.300,00

R$10.400,00

3

R$1.400,00

R$4.200,00

25

R$1.300,00

Total do Fornecedor:

Unidade
Unidade

Marca Qtd
5
Embracol

Unidade

Embracol

3

Valor Unitário
R$880,00
R$933,33

Total do Fornecedor:

R$32.500,00
R$93.900,00
Valor Total
R$4.400,00
R$2.799,99
R$7.199,99

Valor total do Pregão: R$ 101.099,99 (cento e um mil, noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
Arapongas, em 13 de julho de 2021.

Sérgio Onofre da Silva
Prefeito
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Processo Administrativo nº. 261/2020 – Inexigibilidade nº. 030/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 010/2020
A Comissão Especial para análise de documentos pertinentes aos Chamamentos Públicos da área da
Saúde, instituída através da Portaria n°. 099 de 10 de março de 2021 no uso das atribuições legais
resolve tornar público aos interessados no Chamamento Público N. º 010/2020:
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;
INTERESSADOS

CNPJ

ENDEREÇO

SITUAÇÃO

DCPG CLINICA MEDICA LTDA

29.177.777/0001-08

AVENIDA GUEDNER, 830, ZONA 08,
MARINGA-PR

HABILITADO

Arapongas, 12 de julho de 2021.

Adenilson do Carmo Silva
Presidente

Licitação – Processo Administrativo nº 261/20 – Inex. nº 030/20

TERÇA-FEIRA 13/07/2021
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