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ATOS DO PODER EXECUTIVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 218/2019.
Contrato: nº. 231/2020 – 2º Termo Aditivo.
Concorrência: nº. 006/2019.
Partes: Município de Arapongas e LINHA VERDE 
AMBIENTAL EIRELI., CNPJ nº 29.323.691/0001-
46, representada por Robson Lino Rodrigues, 
CPF nº. 444.586.819-15.
Objeto: Contratação de empresa de prestação 
de serviços de engenharia sanitária e limpeza 
urbana, em atendimento a Secretaria Municipal 
de Agricultura, Serviços Públicos e Meio 
Ambiente – SEASPMA.
Objeto do Termo Aditivo: prorrogação, 
repactuação e reajuste de valores previsto no 
contrato, conforme Processo Administrativo 
n.º 4832 de 23/02/2021. Fica prorrogado o 
prazo de execução e vigência do contrato, com 
fundamento no art. 57, II da Lei n.º 8.666/93, 
pelo período de 12 (doze) meses, contados de 
02 de março de 2021 a 02 de março de 2022. 
Repactuação e reajuste do contrato conforme 
publicação de nova Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria dos trabalhadores em 
empresas de Asseio e Conservação referente ao 
período de 2021/2023, registrada no Ministério 
do Trabalho e Emprego sob o n. PR 000326/2021 
em 02/02/2021 e Termo Aditivo a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2020/2021 registrada 
no Ministério do Trabalho e Emprego sob o 
n.º PR000131/2021 em 21/01/2021, além da 
aplicação do reajuste pelo IPCA sobre os insumos 
não decorrentes da mão de obra e sujeitos a 
variação dos preços de mercado, totalizando 
para o período da prorrogação o valor máximo 
de R$ 6.937.768,08 (seis milhões, novecentos 
e trinta e sete mil, setecentos e sessenta e oito 
reais e oito centavos). Data e assinaturas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E 
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 009/2021.
Termo de Credenciamento: nº 108/2021.  
Partes: Município de Arapongas e CEREZAMAR 
HOSPEDAGEM EIRELI, CNPJ/MF nº. 
04.254.088/0001-29.  
Objeto: credenciamento de “casas de apoio” com 
sede na capital do Estado do Paraná - Curitiba 
- para prestação de serviços de hospedagem 
especializada, com atendimento 24 horas, aos 
usuários do sistema único de saúde municipal 
em tratamento fora do domicílio (TFD), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 001/2021 – 
Chamamento Público nº. 001/2021.
Valor: R$109.200,00 (cento e nove mil e duzentos 
reais).Prazo de Vigência: Até 27/01/2022.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, 
a que se refere este EXTRATO, com base nos 
artigos n.° 198, inciso I, c/c Art. 199, §1º, da 
Constituição Federal de 1988, combinado Art. 24 
da Lei Federal nº 8.080/90 e ainda nos termos do 
Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
26/01/2021.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n. º 026/2021. 
Dispensa: n. º 010/2021. 
Contrato: 141/2021.
Partes: Município de Arapongas e LOKTAL 
MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA., CNPJ/MF n°. 59.844.662/0001-90, 
representada por Gustavo De Araújo Filho, CPF 
n° 363.496.788-93.
Objeto: aquisição de aspirador de aspirador 
de vapores ou gases para uso no CISAM, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias, com início 
em 04/03/2021.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, 
a que se refere este EXTRATO, com base no 
Artigo n. º 24, II da Lei n 8.666/93.

Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
04/03/2021.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n. º 027/2021. 
Dispensa: n. º 011/2021. 
Contrato: 142/2021.
Partes: Município de Arapongas e BELA 
KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI., CNPJ/MF n°. 
29.530.767/0001-04, representada por Maria 
Amélia de Souza, CPF n° 063.686.799-48.
Objeto: aquisição de dosador para máquina de 
lavar roupas da lavanderia do upa 24 horas, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R$3.000,00 (três mil reais).
Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias, com início 
em 04/03/2021.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a 
que se refere este EXTRATO, com base no Artigo 
n. º 24, II da Lei n 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
04/03/2021.
Data e Assinaturas.

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Fica autorizada a concessão de 03 (três) diárias, 
para o Prefeito do Município de Arapongas/
PR, SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, inscrito no CPF 
sob nº 477.980.099-49, para deslocamento da 
sede deste Município até a cidade de Curitiba-
Paraná, para tratar de assuntos de interesse do 
Município de Arapongas em diversos setores da 
Administração Estadual, com ida no dia 07/03/21 
e retorno previsto para 10/01/21, nos termos do 
disposto no Art. 8º, parágrafo único da Lei nº 
4.648/18, de 20/02/2018.
(  X   ) com pernoite – Valor da diária R$ 913,93
(       ) sem pernoite
Valor total a ser creditado: R$ 2.741,79
Arapongas, 09 de março de 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 

 
 
 
  

PORTARIA nº 085/2021, de 09 de março de 2021 
 

ROBERTO DIAS SIENA, Secretário Municipal de Administração do Município de Arapongas, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando: 

- o disposto no art. 162 da Lei Municipal nº 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Arapongas), alterada pela Lei nº 4.880/2020 de 24.03.2020; 

- o disposto na Lei Municipal nº 4.450, de 25/01/16 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal de Arapongas - PR; 

- o Decreto nº 704/16, de 14/09/16 e demais atos administrativos publicados, referentes ao 
direito adquirido para concessão de licença prêmio; 

- os requerimentos deferidos pelas respectivas Secretarias;  
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1° - CONCEDER, aos servidores constantes do ANEXO desta, ocupantes de cargo de 
provimento efetivo, LICENÇA PRÊMIO, referente aos respectivos períodos aquisitivos. 

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

contrário. 
 

Arapongas, 09 de março de 2021. 
 
 

ROBERTO DIAS SIENA  
Secretário Municipal de Administração 

 
 

TIEKO SAITO PEREIRA 
Diretora de Recursos Humanos   
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ANEXO 
(PORTARIA nº 085/2021, de 09 de março de 2021) 

 \ 

MATR C NOME CARGO LOTAÇÃO 
PERÍODO 

AQUISITIVO 

 
PERÍODO DE FRUIÇÃO 

 

TOTAL 
DE 

DIAS  
INÍCIO TÉRMINO  

63525 3 ADENIR ANTONIO FRANCHINI Eletricista SEODUR 01/01/2011 a 31/12/2015 09.03.2021 22.04.2021 45 
14222 1 ALISON PEREIRA DA SILVA Professor  EDUCAÇÃO 01/01/2011 a 31/12/2015 10.03.2021 23.04.2021 45 
45276 1 CICERA DE JESUS Atendente de 

Creche B 
EDUCAÇÃO 

01/01/2011 a 31/12/2015 
10.03.2021 23.04.2021 45 

30406 1 CLOVES ROSA DIAS Motorista I SEODUR 01/01/2011 a 31/12/2015 01.03.2021 14.04.2021 45 
83313 1 DILCILEIA ALVES DE ALMEIDA Auxiliar de 

Serviços Gerais  
EDUCAÇÃO 

01/01/2011 a 31/12/2015 
22.02.2021 07.04.2021 45 

91910 1 ELIZETE SOARES DA SILVA DE 
SOUZA 

Cozinheiro EDUCAÇÃO 
10/03/2011 a 09/03/2016 

01.03.2021 14.04.2021 45 

74934 1 IONI DURANTI QUINTINO Auxiliar de 
Serviços Gerais  

EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

01.03.2021 14.04.2021 45 

32379 2 NILVA DE FATIMA CANDIDO Atendente de 
Creche B 

EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

01.03.2021 14.04.2021 45 

74187 1 ROBERTO DEMELE DE 
CARVALHO 

Motorista de 
Ônibus 

SEMAD 
01/01/2011 a 31/12/2015 

01.03.2021 14.04.2021 45 

85480 1 SIMARA BERBERT ROCHA Auxiliar de 
Serviços Gerais  

EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

22.02.2021 07.04.2021 45 

93653 1 VERA LUCIA DE SOUZA 
CORDIOLLI 

Cozinheiro EDUCAÇÃO 
27/06/2011 a 26/06/2016 

22.02.2021 07.04.2021 45 

96296 1 VINICIUS DE ANDRADE COSTA Guarda 
Municipal 

SESTRAN 
04/07/2012 a 03/07/2017 

01.03.2021 30.03.2021 30 
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Estado do Paraná 

 

                         
 
 
 

 
PORTARIA nº. 099/21 de 10 de março de 2021. 

 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, considerando: 

- O contido na solicitação nº 176/21, de 25/02/2021, da Secretaria de Saúde; 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - Designar, os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, constituírem a 

Comissão Especial para Análise de Documentos Pertinentes aos Chamamentos Públicos da Área da Saúde, conforme 
segue; 

 
Matrícula Nomes Cargo Função 

63517/2 Adenilson do Carmo da Silva Agente Administrativo Presidente 
105490/1 Cristiani Gonçalves M. da Rocha Agente Administrativo membro 
107603/1 Tatiele do Carmo da Silva de Oliveira Auxiliar de Escritório suplente 

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

em contrário.  
 

Arapongas, 10 de março 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 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 006/2021 – Processo Adm. Nº 012/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CESTAS 
BÁSICAS PARA PACIENTES DO CTA E LEITE EM PÓ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL - SESAN. 
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° 156/2021. 
 

CESTA BÁSICA CTA 

Item QTD UND 
QTD 
por 

cesta 
Descrição Marca Valor 

Unitário R$ 

Valor 
Total do 
Item R$ 

Valor 
Unitário 
da Cesta 

R$ 

Valor Total 
R$ 

01 646 

PCT 1 

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

Globo 12,80 12,80 

218,48 141.138,08 

PCT 1 

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

Norte 
Sul 19,00 19,00 

PCT 1 

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

Racine 2,60 2,60 

UND 1 

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

Sabia 2,20 2,20 

LT 1 

Extrato de tomate concentrado, embalagem com 340g.  
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 12 meses a partir da data de entrega, sem 
conservadores. O produto devera ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

Palodari 1,20 1,20 

UND 2 

Farinha de trigo especial pacote de 01 kg 
Contendo informação nutricional, enriquecida com ferro 
e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e 
materiais estranhos. Na embalagem deve ter a informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número de 
lote. 

Spessatt
o 2,57 5,14 

PCT 3 

Feijão carioca novo, tipo 1, com 90 a 98% de grãos 
inteiros, limpos e secos, contendo informação nutricional, 
embalagem de 1 Kg. Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data 
de entrega. 

Campo 
Vivo 5,90 17,70 

UND 1 

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

Campo 
Vivo 2,18 2,18 

L 12 

Leite longa vida integral, esterilizado, em embalagem 
tetra-pack de 01 litro, e reembalados em caixa de papelão 
com 12 unidades. Composição mínima por litro: valor 
energético 550 kcal; carboidratos 40g; proteínas 30g; 
lipídios 30g. A embalagem deve conter o registro no 

Tirol 2,90 34,80 
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ministério da saúde, o local de origem do produto, peso, 
data de embalagem e data de vencimento (validade). 

UND 1 

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

Vigor 4,88 4,88 

UND 3 Óleo de soja refinado 900 ml. Contendo informação 
nutricional na embalagem. Coamo 6,00 18,00 

KG 1 Sal refinado e iodado. Contendo informação nutricional 
na embalagem. Pct 1 kg. Pop 0,89 0,89 

LT 2 

Sardinha em conserva, preparada com pescado fresco, 
limpo, cozido. Imersa em óleo comestível. Embalagem 
com 125g deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. 

Coqueir
o 2,82 5,64 

PCT 2 

Macarrão espaguete de sêmola com ovos 
Macarrão tipo espaguete, nº 08, de sêmola, com ovos, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, cor característica, 
livre de odores, sabores e materiais estranhos. 
Embalagem resistente e termossoldada. Validade mínima 
de 11 meses a partir da data de entrega. Na embalagem 
deve conter o nome e a marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informação nutricional. Pacote de 500g. 

Jóia 1,90 3,80 

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

Ceasa 3,50 3,50 

KG 1 

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

Ceasa 2,40 2,40 

KG 1 

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

Ceasa 1,25 1,25 

KG 1 
Beterraba - tamanho médio; ausência de danos mecânicos 
Não apresentar deformações e podridão. Coloração 
uniforme e consistente. 

Ceasa 1,80 1,80 

KG 1 

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

Ceasa 1,80 1,80 

KG 1 
Laranja pera, inteiras, frescas, não apresentar  problemas 
com coloração não  características, estar machucada, 
perfurada, muito madura e nem muito verde. 

Ceasa 1,99 1,99 

KG 1 

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

Ceasa 8,00 8,00 

UND 1 

Repolho, liso, fresco, de primeira, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, 
sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 
corte 

Ceasa 2,40 2,40 

KG 1 

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

Ceasa 1,25 1,25 

DZ 2 

Ovos de galinha, casca branca, lisa, sem granulações, 
nem enrugamento e fissuras, tamanho grande, classe a. 
Inspecionada pelo ministério da agricultura, contendo 
informação nutricional e data de validade na embalagem. 
Embalagem contendo 12 unidades. 

Granja 
Feliz 4,48 8,96 

KG 1 

Carne bovina, acém em cubos, congelada 
Abatida sob inspeção sanitária, sem osso, contendo no 
máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, 
máximo de 3% 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. O produto deve ser manipulado em 
condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelado 
e transportado à temperatura de -18°c ou inferior. O 
líquido drenado durante ser o descongelamento (água e 

D’Mille 22,50 22,50 
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sangue) não deve ultrapassar 10% do peso bruto. O 
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, de 1 kg, 
contendo o tipo de corte, peso, validade e número de 
registro (sif ou sip ou certificação municipal de 
arapongas).  
 Sip ou certidão municipal de arapongas). 

KG 1 

Carne bovina, acém moído, congelada 
Abatida sob inspeção sanitária, sem osso, contendo no 
máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, 
máximo de 3% 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. O produto deve ser manipulado em 
condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelado 
e transportado à temperatura de -18°c ou inferior. O 
líquido drenado durante ser o descongelamento (água e 
sangue) não deve ultrapassar 10% do peso bruto. O 
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, de 1 kg, 
contendo o tipo de corte, peso, validade e número de 
registro (sif ou sip ou certificação municipal de 
atapongas). 

D’Mille 22,00 22,00 

KG 1 

Carne de frango, filé de frango, congelado 
O produto deve ser manipulado em condições higiênicas, 
provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária, devendo ser congelado e transportado à 
temperatura de -18°c ou inferior. A carne de frango deve 
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. O líquido drenado durante ser o 
descongelamento (água e sangue) não deve ultrapassar 
10% do peso bruto. Embalagem: o produto deverá ser 
embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, de 1 kg, contendo o tipo de corte, peso, 
validade e número de registro (sif ou sip ou certidão 
municipal de arapongas). 

Maringá 9,80 9,80 

 
CESTA BÁSICA CTA 

Item QTD UND 
QTD 
por 

cesta 
Descrição Marca Valor 

Unitário R$ 

Valor 
Total do 
Item R$ 

Valor 
Unitário 
da Cesta 

R$ 

Valor Total 
R$ 

02 204 

PCT 1 

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

Globo 12,80 12,80 

218,48 44.569,92 

PCT 1 

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

Norte 
Sul 19,00 19,00 

PCT 1 

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

Racine 2,60 2,60 

UND 1 

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

Sabia 2,20 2,20 

LT 1 

Extrato de tomate concentrado, embalagem com 340g.  
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 12 meses a partir da data de entrega, sem 

Palodari 1,20 1,20 
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conservadores. O produto devera ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

UND 2 

Farinha de trigo especial pacote de 01 kg 
Contendo informação nutricional, enriquecida com ferro 
e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e 
materiais estranhos. Na embalagem deve ter a informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número de 
lote. 

Spessatt
o 2,57 5,14 

PCT 3 

Feijão carioca novo, tipo 1, com 90 a 98% de grãos 
inteiros, limpos e secos, contendo informação nutricional, 
embalagem de 1 Kg. Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data 
de entrega. 

Campo 
Vivo 5,90 17,70 

UND 1 

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

Campo 
Vivo 2,18 2,18 

L 12 

Leite longa vida integral, esterilizado, em embalagem 
tetra-pack de 01 litro, e reembalados em caixa de papelão 
com 12 unidades. Composição mínima por litro: valor 
energético 550 kcal; carboidratos 40g; proteínas 30g; 
lipídios 30g. A embalagem deve conter o registro no 
ministério da saúde, o local de origem do produto, peso, 
data de embalagem e data de vencimento (validade). 

Tirol 2,90 34,80 

UND 1 

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

Vigor 4,88 4,88 

UND 3 Óleo de soja refinado 900 ml. Contendo informação 
nutricional na embalagem. Coamo 6,00 18,00 

KG 1 Sal refinado e iodado. Contendo informação nutricional 
na embalagem. Pct 1 kg. Pop 0,89 0,89 

LT 2 

Sardinha em conserva, preparada com pescado fresco, 
limpo, cozido. Imersa em óleo comestível. Embalagem 
com 125g deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. 

Coqueir
o 2,82 5,64 

PCT 2 

Macarrão espaguete de sêmola com ovos 
Macarrão tipo espaguete, nº 08, de sêmola, com ovos, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, cor característica, 
livre de odores, sabores e materiais estranhos. 
Embalagem resistente e termossoldada. Validade mínima 
de 11 meses a partir da data de entrega. Na embalagem 
deve conter o nome e a marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informação nutricional. Pacote de 500g. 

Jóia 1,90 3,80 

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

Ceasa 3,50 3,50 

KG 1 

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

Ceasa 2,40 2,40 

KG 1 

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

Ceasa 1,25 1,25 

KG 1 

Beterraba - tamanho  médio; ausência de danos 
mecânicos 
Não apresentar deformações e podridão. Coloração 
uniforme e consistente. 

Ceasa 1,80 1,80 

KG 1 

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

Ceasa 1,80 1,80 

KG 1 
Laranja pera, inteiras, frescas, não apresentar  problemas 
com coloração não  características, estar machucada, 
perfurada, muito madura e nem muito verde. 

Ceasa 1,99 1,99 

KG 1 Maçã gala - tipo extra 
Coloração avermelhada sobre fundo amarelo, não Ceasa 8,00 8,00 
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apresentar podridão, sinal de congelamento e 
desidratação. 

UND 1 

Repolho, liso, fresco, de primeira, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, 
sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 
corte 

Ceasa 2,40 2,40 

KG 1 

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

Ceasa 1,25 1,25 

DZ 2 

Ovos de galinha, casca branca, lisa, sem granulações, 
nem enrugamento e fissuras, tamanho grande, classe a. 
Inspecionada pelo ministério da agricultura, contendo 
informação nutricional e data de validade na embalagem. 
Embalagem contendo 12 unidades. 

Granja 
Feliz 4,48 8,96 

KG 1 

Carne bovina, acém em cubos, congelada 
Abatida sob inspeção sanitária, sem osso, contendo no 
máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, 
máximo de 3% 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. O produto deve ser manipulado em 
condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelado 
e transportado à temperatura de -18°c ou inferior. O 
líquido drenado durante ser o descongelamento (água e 
sangue) não deve ultrapassar 10% do peso bruto. O 
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, de 1 kg, 
contendo o tipo de corte, peso, validade e número de 
registro (sif ou sip ou certificação municipal de 
arapongas).  
 Sip ou certidão municipal de arapongas). 

D’Mille 22,50 22,50 

KG 1 

Carne bovina, acém moído, congelada 
Abatida sob inspeção sanitária, sem osso, contendo no 
máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, 
máximo de 3% 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. O produto deve ser manipulado em 
condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelado 
e transportado à temperatura de -18°c ou inferior. O 
líquido drenado durante ser o descongelamento (água e 
sangue) não deve ultrapassar 10% do peso bruto. O 
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, de 1 kg, 
contendo o tipo de corte, peso, validade e número de 
registro (sif ou sip ou certificação municipal de 
atapongas). 

D’Mille 22,00 22,00 

KG 1 

Carne de frango, filé de frango, congelado. 
O produto deve ser manipulado em condições higiênicas, 
provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária, devendo ser congelado e transportado à 
temperatura de -18°c ou inferior. A carne de frango deve 
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. O líquido drenado durante ser o 
descongelamento (água e sangue) não deve ultrapassar 
10% do peso bruto. Embalagem: o produto deverá ser 
embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, de 1 kg, contendo o tipo de corte, peso, 
validade e número de registro (sif ou sip ou certidão 
municipal de arapongas). 

Maringá 9,80 9,80 

 
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.138.949/0001-77, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
157/2021. 
 

CESTA BÁSICA 

Item QTD UND 
QTD 
por 

cesta 
Descrição Marca Valor 

Unitário R$ 
Valor 

Total R$ 

Valor 
Unitário 
da Cesta 

R$ 

Valor Total 
R$ 

03 17.400 PCT 1 

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

Globo 11,12 11,12 56,60 984.840,00 

PCT 1 Arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, polido, sem Tuquinh 18,61 18,61 
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glúten, com laudo de classificação constando umidade 
máxima de 14% e quebrados até 9,5%. Embalagem de 
polietileno, atóxico, transparente, resistente, pacote de 5 
Kg e validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca 
do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações nutricionais. 

a 

PCT 1 

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

Racine 2,52 2,52 

LT 1 

Extrato de tomate concentrado, embalagem com 340g.  
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 12 meses a partir da data de entrega, sem 
conservadores. O produto devera ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

Bonare 1,68 1,68 

UND 1 

Farinha de trigo especial pacote de 01 kg 
Contendo informação nutricional, enriquecida com ferro 
e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e 
materiais estranhos. Na embalagem deve ter a informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número de 
lote. 

Spessatt
o 2,23 2,23 

PCT 1 

Feijão carioca novo, tipo 1, com 90 a 98% de grãos 
inteiros, limpos e secos, contendo informação nutricional, 
embalagem de 1 Kg. Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data 
de entrega. 

Coradin
ho 5,74 5,74 

UND 1 

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

Seara 1,89 1,89 

UND 1 Óleo de soja refinado 900 ml. Contendo informação 
nutricional na embalagem. 

Cocama
r 6,19 6,19 

KG 1 Sal refinado e iodado. Contendo informação nutricional 
na embalagem. Pct 1 kg. Pop 0,77 0,77 

LT 1 

Sardinha em conserva, preparada com pescado fresco, 
limpo, cozido. Imersa em óleo comestível. Embalagem 
com 125g deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. 

Nautic 2,45 2,45 

PCT 2 

Macarrão espaguete de sêmola com ovos 
Macarrão tipo espaguete, nº 08, de sêmola, com ovos, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, cor característica, 
livre de odores, sabores e materiais estranhos. 
Embalagem resistente e termossoldada. Validade mínima 
de 11 meses a partir da data de entrega. Na embalagem 
deve conter o nome e a marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informação nutricional. Pacote de 500g. 

D’Mille 1,70 3,40 

 
CESTA BÁSICA 

Item QTD UND 
QTD 
por 

cesta 
Descrição Marca Valor 

Unitário R$ 
Valor 

Total R$ 

Valor 
Unitário 
da Cesta 

R$ 

Valor Total 
R$ 

04 5.800 

PCT 1 

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

Globo 11,12 11,12 

56,60 328.280,00 

PCT 1 

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

Tuquinh
a 18,61 18,61 

PCT 1 Biscoito doce, tipo maisena embalagem plástica contendo 
400g. Isento de mofo, odores estranhos e substâncias Racine 2,52 2,52 
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nocivas. Deve ser crocante e sem sabor ranço. 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. 

LT 1 

Extrato de tomate concentrado, embalagem com 340g.  
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 12 meses a partir da data de entrega, sem 
conservadores. O produto devera ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

Bonare 1,68 1,68 

UND 1 

Farinha de trigo especial pacote de 01 kg 
Contendo informação nutricional, enriquecida com ferro 
e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e 
materiais estranhos. Na embalagem deve ter a informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número de 
lote. 

Spessatt
o 2,23 2,23 

PCT 1 

Feijão carioca novo, tipo 1, com 90 a 98% de grãos 
inteiros, limpos e secos, contendo informação nutricional, 
embalagem de 1 Kg. Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data 
de entrega. 

Coradin
ho 5,74 5,74 

UND 1 

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

Seara 1,89 1,89 

UND 1 Óleo de soja refinado 900 ml. Contendo informação 
nutricional na embalagem. 

Cocama
r 6,19 6,19 

KG 1 Sal refinado e iodado. Contendo informação nutricional 
na embalagem. Pct 1 kg. Pop 0,77 0,77 

LT 1 

Sardinha em conserva, preparada com pescado fresco, 
limpo, cozido. Imersa em óleo comestível. Embalagem 
com 125g deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. 

Nautic 2,45 2,45 

PCT 2 

Macarrão espaguete de sêmola com ovos 
Macarrão tipo espaguete, nº 08, de sêmola, com ovos, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, cor característica, 
livre de odores, sabores e materiais estranhos. 
Embalagem resistente e termossoldada. Validade mínima 
de 11 meses a partir da data de entrega. Na embalagem 
deve conter o nome e a marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informação nutricional. Pacote de 500g. 

D’Mille 1,70 3,40 

 

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

05 525 Fardo 

Leite em pó integral, instantâneo, não granulado, embalagem de 400g, 
aluminizada, intacta, bem vedada, o produto deve conter o nome e a marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informação nutricional, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de validade 
12 meses. Fardo com 25 pacotes. 

Danky 219,00 114.975,00 

06 175 Fardo 

Leite em pó integral, instantâneo, não granulado, embalagem de 400g, 
aluminizada, intacta, bem vedada, o produto deve conter o nome e a marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informação nutricional, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de validade 
12 meses. Fardo com 25 pacotes. 

Danky 219,00 38.325,00 

 
Valor Total: R$1.652.128,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, cento e vinte e oito reais). 
 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 
utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05 de março 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 março de 2021. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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