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QUARTA-FEIRA 13/10/2021
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo: nº 174/2021.
Dispensa: nº. 049/2021.
Contrato: n. º 637/2021.
Partes: Município de Arapongas e Z.A. PASCUTTI
PSICOLOGIA EPP, CNPJ nº 19.356.196/0001-80,
representado por Zenir Alves Pascutti, CPF nº
204.734.602-97.
Objeto: serviços de exame psicológico para 80
(oitenta) Guardas Municipais para renovação de
porte de armas, em atendimento a SESTRAN.
Valor: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
Prazo de Vigência: 12 meses a partir de 28 de
setembro de 2021.
Despacho: dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no art. 24, inciso ll,
da Lei Federal nº 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de
16/09/2021.
Data e Assinaturas.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo: nº. 175/2021.
Inexigibilidade: nº. 022/2021.
Contrato: nº. 623/2021.
Partes: Município de Arapongas e BRASIL SUL LINHAS
RODOVIÁRIAS LTDA., CNPJ nº. 05.233.521/0014-27,
neste ato representada por Estefano Boiko Junior, CPF
sob o n.º 869.157.119-53.
Objeto: contratação de empresa Brasil Sul Linhas
Rodoviárias Ltda. para fornecimento de passagens
rodoviárias para atendimento de pessoas em
tratamento de saúde em outros Municípios.
Valor: R$ 46.894,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e
noventa e quatro reais).
Prazo de Vigência: 12 (deze) meses a partir de
23/09/2021.
Despacho: dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no Artigo n. º 25,
caput e inciso l da Lei Federal n.º 8.666/93. Autorizado
pelo Prefeito Municipal na data de 17/09/2021.
Data e Assinaturas.

ANO: XIII Nº: 2983 PÁG: 01

ATOS DO PODER EXECUTIVO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 179/2021.
Dispensa: nº. 051/2021.
Contrato: n. º 635/2021.
Partes: Município de Arapongas e CONSTRUTORA
TECNIRAMA EIRELI., CNPJ nº 75.200.410/0001-85,
representado por Robson Lino Rodrigues, CPF nº
444.586.819-15.
Objeto: contratação de empresa para prestação
de serviços de inumação e exumação no cemitério
municipal.
Valor: R$ 85.140,45 (oitenta e cinco mil, cento e
quarenta reais e quarenta e cinco centavos).
Prazo de Vigência: até 90 (noventa) dias a partir de 27
de setembro de 2021.
Despacho: dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no art. 24, inciso IV,
da Lei Federal nº 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de
22/09/2021.
Data e Assinaturas.

EDIÇÃO HOJE : 19 PÁGINAS
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 008/2021 – Processo Adm. Nº 016/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo:
Ata de Registro de preços n. 220/2021, assinada em 07 de abril de 2021 - ANCORA COMÉRCIO DE ALIMENTOS – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 29.789.946/0001-60.
Item Qtd

Und

03

1.100 Pacote

05

30

Galão

08

66

Saco

Descrição

Marca

Fermento biológico fresco, (saccaharomyces cerevisiae) levedura fresca para panificação. O
mesmo deverá ser entregue com temperatura entre 2°c a 7°c. Pacote de 500g. Validade minima de Allbread
30 dias a partir da data de entrega.
Melhorador liquido de farinha, polissorbato 80, vitamina c, agua. Liberado pela anvisa. Contendo
Itaiquara
informação nutricional na embalagem. Galão de 5 litros.
Reforçador para panificação contendo amido de milho, estabilizante estearol 2 láctil, lactado de
cálcio e/ou polissorbato 80 e melhorador de farinha. Contem glúten. Contendo informação Melhorita
nutricional na embalagem. Embalagem 20 kg

Valor
Valor Total
Unitário R$
R$
4,60

5.060,00

47,00

1.410,00

162,50

10.725,00

Ata de Registro de preços n. 221/2021, assinada em 07 de abril de 2021 - RM MARINGÁ ALIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 31.945.654/0001-11.
Item Qtd.

Unid.

Descrição

Marca

Açúcar cristal de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção - pacote de 5 kg
contendo informação nutricional.
Unidade Data mínima de validade de 24 meses a partir da data da entrega. Na embalagem deverá constar o D’Ouro
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de
informações nutricionais.
Unidade Óleo de soja refinado 900 ml - 120 kcal/100ml, contendo informação nutricional.
Cocamar

01

300

06

400

07

1.200 Kg

Sal refinado e iodado. Contendo informação nutricional na embalagem. Pct 1 kg.

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 07 de outubro de 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Garça

Valor
Unitário R$

Valor Total
R$

11,49

3.447,00

6,14

2.456,00

0,79

948,00
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 014/2021 – Processo Adm. Nº 028/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL HOMOGENEIZADO, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.

A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93,
torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo:
Ata de Registro de preços n. 229/2021, assinada em 08 de abril de 2021 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ nº 14.835.996/0001-60.
Item

01

02

Qtd

Und

Descrição

Marca

Leite pasteurizado, integral homogeneizado - produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta,
em condições adequadas de higiene, de vacas sadias. Embalagem de 1 l, envasado com material
atóxico primário adequado para as condições previstas de armazenamento e que garanta a
Volpato
27.000 Litros
hermeticidade da embalagem e proteção apropriada contra contaminação. Com identificação do
produto, marca do fabricante, informações nutricionais, prazo de validade e capacidade, número
do registro no ministério da agricultura/ sif/ dipoa e carimbo de inspeção do sif, sisp ou sim.

9.000

Leite pasteurizado, integral homogeneizado - produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta,
em condições adequadas de higiene, de vacas sadias. Embalagem de 1 l, envasado com material
atóxico primário adequado para as condições previstas de armazenamento e que garanta a
hermeticidade da embalagem e proteção apropriada contra contaminação. Com identificação do
Litros
Volpato
produto, marca do fabricante, informações nutricionais, prazo de validade e capacidade, número
do registro no ministério da agricultura/ sif/ dipoa e carimbo de inspeção do sif, sisp ou sim.
Cota referente ao item 1.

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 08 de outubro de 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Valor
Valor Total
Unitário R$
R$

2,85

76.950,00

2,85

25.650,00
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 015/2021 – Processo Adm. Nº 029/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EPI’S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo:
Ata de Registro de preços n. 305/2021, assinada em 06 de julho de 2021 - A C P CORREA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
01.184.342/0001-71.
Item

07

08

Qtd.

15.000

60.000

Und.

Descrição

Valor Unitário R$

Valor Total R$

und.

Avental descartável impermeável não estéril (capote) avental tamanho único, descartável,
confeccionado em tnt, 100% polipropileno, gramatura mínima 50g/m², com aberturas nas
costas e com tiras para amarrar na altura do pescoço e da cintura, mangas longas, punho com
elástico, não-estéril, cor branca. Possuir registro na ANVISA. Deve ser fornecido com prazo
de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição.
(marca GIODESC)

4,00

60.000,00

und.

Avental descartável impermeável não estéril (capote) avental tamanho único, descartável,
confeccionado em TNT, 100% polipropileno, gramatura mínima 30g/m², com aberturas nas
costas e com tiras para amarrar na altura do pescoço e da cintura, mangas longas, punho com
elástico, não-estéril, cor branca. Possuir registro na ANVISA. Deve ser fornecido com prazo
de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição.
(marca GIODESC)

2,65

159.000,00

4,00

20.000,00

2,65

53.000,00

13

5.000

und.

14

20.000

und.

Avental descartável impermeável não estéril (capote) avental tamanho único, descartável,
confeccionado em TNT, 100% polipropileno, gramatura mínima 50g/m², com aberturas nas
costas e com tiras para amarrar na altura do pescoço e da cintura, mangas longas, punho com
elástico, não-estéril, cor branca. Possuir registro na ANVISA. Deve ser fornecido com prazo
de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição.
(marca GIODESC)
Avental descartável impermeável não estéril (capote) avental tamanho único, descartável,
confeccionado em TNT, 100% polipropileno, gramatura mínima 30g/m², com aberturas nas
costas e com tiras para amarrar na altura do pescoço e da cintura, mangas longas, punho com
elástico, não-estéril, cor branca. Possuir registro na ANVISA. Deve ser fornecido com prazo
de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição.
(marca GIODESC)

Ata de Registro de preços n. 306/2021, assinada em 06 de julho de 2021 - ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 25.066.271/0001-70.
Item

Qtd.

09

2.000

Und.

Descrição
Protetor solar de uso profissional, fator de proteção FPS 30, com repelente, em frasco plástico
de 120ml; com vitamina e biofosfatada. Produto atestado com no mínimo 6 horas de duração na
pele; oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as
queimaduras solares. Protetor eficaz contra as radiações UVA e UVB; UVA superior a 1/3 de
UVB; oil free; com fragrância suave; hipoalergênico. Produto com toque seco e fácil
espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática. Contém
bioactive e®, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce. Além disso,
minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do
und.
produto. Rápida absorção, textura leve, não comedogênico, livre de corantes, ação hidratante.
Produto com prazo de validade de no mínimo 3 anos. Repele mosquitos como o Aedes
Aegypti: mosquito causador da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, culex
quinquefasciatus: mosquito doméstico deverá ser apresentado juntamente com a proposta os
seguintes documentos:
- Laudo que ateste a duração do produto na pele de no mínimo 4 horas de duração.
- Certificado válido do ministério da saúde - ANVISA;
- Laudo de resistência a imersão a água. (marca ALG SUN MULTI)

Valor Unitário R$

Valor Total R$

8,35

16.700,00

Ata de Registro de preços n. 307/2021, assinada em 06 de julho de 2021 - BELCHER FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 14.146.456/0001-79.
Item

03

Qtd.

10.000

Und.

Descrição

Valor unitário R$

Valor Total R$

und.

Máscara respiradora, descartável, para isolamento, com certificação n95 ou pff2/vo, sem
válvula, selada eletronicamente, tamanho único, dobrável, para uso em isolamentos
respiratórios para microrganismo patogênicos; impermeável a água, saliva e gotículas de
secreções (aerossóis). Deverá possuir camadas de proteção de polipropileno, celulose,
poliéster e filme plástico e tira de alumínio para moldar-se ao contorno nasal. Eficiência de
filtração respiratória de no mínimo 94% para partículas de 0,3 micron. Embalagem unitária,
contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data
fabricação/validade, lote e registro no ms. Deverá ser informado o número do CA certificado de aprovação, expedido pelo ministério do trabalho.nr 6 anexo i, d1 "a" (marca
DELTA PLUS)

1,69

16.900,00
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Ata de Registro de preços n. 308/2021, assinada em 06 de julho de 2021 - C. PARRA VIEIRA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
10.641.724/0001-78.
Item
10

Qtd.
1.250

Und.

Descrição

Valor Unitário R$

Valor Total R$

pct.

Touca cirúrgica descartável com elástico branco 20g/m2, 100% polipropileno, atóxico,
antialérgico, antibacteriano, permeável ao ar, resistente, esterilizável, pacote com 100
unidades. (marca SP ODONTO)

13,00

16.250,00

Ata de Registro de preços n. 309/2021, assinada em 06 de julho de 2021 - H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.153.043/0001-87.
Item
12

Qtd.
1.250

Und.

Descrição

Valor Unitário R$

Valor Total R$

pct.

Sapatilha protetora pro pé descartáveis em TNT gramatura 30g; fixação com elástico nas
bordas. Registro na ANVISA. Pacote com 100 unidades. (marca NAYR).
cota referente ao item 6.

19,90

24.875,00

Ata de Registro de preços n. 310/2021, assinada em 06 de julho de 2021 - JANAÍNA SARETO VOLPI ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
32.050.743/0001-62.
Item

05

Qtd.

1.000

Und.

Descrição

Valor Unitário R$

Valor Total R$

und.

Macacão tyvek chf5 al - proteção química tipos 4, 5 e 6 / nível d / nível 2, composição 100%
polietileno de alta densidade, gramatura 40 g/m2, cor branca, não tecido, feito de 100% fibras
de polietileno de alta densidade aglutinadas por meio de flash s pun de aglutinação por
pressão a quente, com capuz e com elástico nos punhos, tornozelos e em volta do rosto. Os
espaços entre as fibras criam múltiplos ocos através da espessura do não-tecido que permitem
a passagem de vapor de água e ar, garantindo conforto ao usuário, mas fazem trilhas tortuosas
para particulados tóxicos ou não tóxicos. Vários tamanhos. (marca VESTSEG)

19,52

19.520,00

Ata de Registro de preços n. 311/2021, assinada em 06 de julho de 2021 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.484.336/0001-47.
Item

11

Qtd.

2.500

Und.

Descrição

Valor Unitário R$

Valor Total R$

caixa

Máscaras cirúrgicas descartáveis antialérgicas com elásticos, com tripla camada (matriz
filtrante retida entre duas camadas de revestimento), clip nasal de alumínio interno fixado
firmemente dentro do revestimento, elásticos firmemente aderidos ao corpo da máscara, com
eficiência de filtragem bacteriana e de partículas. Caixa com 50 unidades. (marca M2LIFE)
cota referente ao item 4.

12,00

30.000,00

Ata de Registro de preços n. 312/2021, assinada em 06 de julho de 2021 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.733.345/0001-17.
Item

Qtd.

Und.

06

3.750

caixa

Descrição
Sapatilha protetora pro pé descartáveis em TNT gramatura 30g; fixação com elástico nas
bordas. Registro na ANVISA. Pacote com 100 unidades. (marca PROTDESC).

Valor Unitário R$

Valor Total R$

18,67

70.012,50

Ata de Registro de preços n. 313/2021, assinada em 06 de julho de 2021 - PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 35.159.991/0001-34.
Item

01

Qtd.

2.000

Und.

Descrição

Valor Unitário R$

Valor Total R$

und.

Óculos de proteção em policarbonato resistente a impactos e choques físicos de materiais
sólidos e líquidos, proteção contra raios UVA e UV, com apoio nasal e proteção lateral no
mesmo material da lente, hastes tipo espátula com ajuste de comprimento, obedecendo a nr6
do ministério do trabalho, anexo i, b-1, “a”, apresentando o respectivo certificado de
aprovação (c.a) do ministério do trabalho. (marca VALEPLAST).

1,89

3.780,00

Ata de Registro de preços n. 314/2021, assinada em 06 de julho de 2021 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.227.117/0001-10.
Item

Qtd.

Und.

02

3.750

pct.

04

7.500

caixa

Descrição
Touca cirúrgica descartável com elástico branco 20g/m2, 100% polipropileno, atóxico,
antialérgico, antibacteriano, permeável ao ar, resistente, esterilizável, pacote com 100 unidades.
(marca SP ODONTO).
Máscaras cirúrgicas descartáveis antialérgicas com elásticos, com tripla camada (matriz
filtrante retida entre duas camadas de revestimento), clip nasal de alumínio interno fixado
firmemente dentro do revestimento, elásticos firmemente aderidos ao corpo da máscara, com
eficiência de filtragem bacteriana e de partículas. Caixa com 50 unidades. (marca SP
ODONTO).

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 06 de outubro 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Valor Unitário R$

Valor Total R$

9,89

37.087,50

10,50

78.750,00
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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.

A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo:
Ata de Registro de preços n. 327/2021, assinada em 09 de julho de 2021 - 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.
item Qtd. Und.

Descrição

Marca

Iogurte de fruta sabor morango. Embalagem de 900 ml e envasado com material atóxico primário
adequado para as condições previstas de armazenamento e que garanta a hermeticidade da
embalagem e proteção apropriada contra contaminação. Com identificação do produto, marca do Campo
35 1.150 und
fabricante, informações nutricionais, prazo de validade e capacidade, número do registro no
Vivo
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 externamente
81 104 und os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do Efraim
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. Informação nutricional: porção
140 25 pct
Itaiquara
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.

Valor Unitário R$ Valor Total R$

4,30

4.945,00

6,31

656,24

9,75

243,75

Ata de Registro de preços n. 328/2021, assinada em 09 de julho de 2021 - BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 37.210.870/0001-03.
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

23 2.450 kg
24 680

kg

27 550

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
espécie, 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.
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.

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

-

2,90

7.105,00

-

2,37

1.611,60

-

4,90

2.695,00
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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
31 492 und
de partes amassadas ou batidas, sem raízes.
Tangerina Poncã - coloração alaranjada. ausência de danos mecânicos, murcha, podridão, manchas
61 1.280 kg
e presença de doenças.

28 2.400 kg

ANO: XII Nº: 2983 PÁG: 7

-

1,37

3.288,00

-

1,97

969,24

-

2,27

2.905,60

Ata de Registro de preços n. 329/2021, assinada em 09 de julho de 2021 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 07.654.231/0001-68.
item Qtd. Und.
36 370

pct

42 610

pct

75 360

und

92

caixa

17

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

Ata de Registro de preços n. 330/2021, assinada em 09 de julho de 2021 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
40.138.949/0001-77.
item Qtd. Und.
45 215

und

49 552

pct

53 170

pct

54 170

pct

55 170

pct

56 2.334 und

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
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.

57 340

und

64 626

pct

98 590

kg

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.

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

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

QUARTA-FEIRA 13/10/2021
125 240

pct Cravo, pct 07 gr. contendo informação nutricional na embalagem.

131 100

pct

132 100

pct

133 100

pct

134 100

pct

136 100

pct

137

50

pct

139 273

und

141

und

24
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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 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 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 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 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 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 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 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. embalagem de
500 ml contendo informação nutricional, data de fabricação e validade e número de lote.

ANO: XII Nº: 2983 PÁG: 8

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

Ata de Registro de preços n. 331/2021, assinada em 09 de julho de 2021 - DENIELLY FERREIRA MONTUAN., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 37.525.798/0001-03.
item Qtd. Und.

50 772

und

67

30

und

73

10

und

91 366

und

124 130

und

127

17

caixa

146

17

caixa

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

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

Fronteira

20,97

356,49

Fronteira

17,98

305,66

Ata de Registro de preços n. 332/2021, assinada em 09 de julho de 2021 - E. GONÇALVES DE FARIA AGROCOMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 23.066.615/0001-16.
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 desidratada, sal, óloe
63 pct vegetal, castanha de cajú, vitaminas b1, b2 e b3, emulsificante de lecitina de soja e poliglicerol
polirricinoleto, fermento químico, bicarbonato de sódio e aromatizante. 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
1.728 dúzias grande, classe a. inspecionada pelo ministério da agricultura, contendo 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

Ata de Registro de preços n. 333/2021, assinada em 09 de julho de 2021 - N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA – EIRELI., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 34.090.540/0001-25.
item Qtd. Und.
33 670

Descrição

Marca

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
kg aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante Zac Alimentos
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

Valor Unitário R$ Valor Total R$
31,20

20.904,00

QUARTA-FEIRA 13/10/2021
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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
37 1.500 kg que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de Zac Alimentos
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
96 2.040 kg alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção Zac Alimentos
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
97 2.372 kg alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção Zac Alimentos
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).

109 380

Nhoque de batata - cozido, congelado em ultracongelador, embalagem em saco plástico pe
pct contendo 1 kg, sem conservantes e corantes, livre de gordura trans. contendo informação Bom Prato
nutricional na embalagem e data de validade.
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16,80

25.200,00

24,79

50.571,60

23,00

54.556,00

14,80

5.624,00

Ata de Registro de preços n. 334/2021, assinada em 09 de julho de 2021 - N R ALIMENTOS – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
29.424.367/0001-14.
item Qtd. Und.
02 950

und

04 230

kg

07 311

kg

09 2.320 kg
13 420 maço
14 835

kg

19 420

und

25 350

kg

26 350

kg

29 450

kg

30

kg

50

32 1.810 kg
62

70

kg

95

50

kg

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

Marca

Valor Unitário R$ Valor Total R$

Ceasa

2,90

2.755,00

Ceasa

1,89

434,70

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

Ata de Registro de preços n. 335/2021, assinada em 09 de julho de 2021 - RM MARINGA ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 31.945.654/0001-11.
item Qtd. Und.
41 1.117 pct
47 1.706 und
48 350

pct

51 1.489 und

Descrição

Marca

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 partir da data de
Douro
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 informação
Safra Nova
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 materiais
Floriani
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 de validade,
Val.
número de lote e tabela de informações nutricionais.

Valor Unitário R$ Valor Total R$
11,87

13.258,79

5,63

9.604,78

4,19

1.466,50

0,92

1.369,88

QUARTA-FEIRA 13/10/2021
59 582

Fermento químico em pó - embalagem de 100g. na embalagem deverá constar o nome e marca

und do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações

60 1.113 und

65 130

pct

68 1.098 und
69 1.326 pct

70 853

pct

80 122

und

83 232

und

94 260

pct

108 440

kg

116 218

und

123 268

und

128 1.046 pct
138 570
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und

143 1.861 und

Apti

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 coloração
União
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 da
Douro
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
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 informação
Luam
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.
Luam
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade,
número de lote e tabela de informações nutricionais. embalagem de 400g.
Farinha de mandioca torrada fina, de 1ª qualidade. Grupo: seca. Subgrupo: fina. Classe: amarela.
Jopplan
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 de PH.
Val.
isento de sujidades, larvas e parasitos, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. peso líquido de
300g.
Queijo parmesão ralado. O produto não deve apresentar misturas de outros ingredientes,
impurezas, sinal de bolor, cheiro e sabor não característico do produto. Embalagem deve estar
Bretuti
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 processamento
O sabor da
da batata descascada, ralado tipo palha, íntegra e frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos
batata
trans.
Coco ralado - amêndoa de coco desidratado com 60% de teor mínimo de gordura. embalagem de
Ingacoco
100g.
Farinha de trigo especial pacote de 01 kg contendo informação nutricional, enriquecida com ferro
Cocamar
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 materiais
Floriani
estranho.
Óleo de soja refinado 900 ml - 120 kcal/100ml, contendo informação nutricional.
Cocamar

148 390

und Sal - moído e iodado embalagem de 01 kg .

150 408

Vinagre de álcool claro - fermentado acético de álcool, frasco de 750 ml. na embalagem deverá
und constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e
tabela de informações nutricionais.
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1,65

960,30

2,09

2.326,17

12,98

1.687,40

18,67

20.499,66

2,62

3.474,12

2,62

2.234,86

1,49

181,78

1,41

327,12

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

Ata de Registro de preços n. 336/2021, assinada em 09 de julho de 2021 - SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 24.142.114/0001-34.
item Qtd. Und.

34 4.190 kg

38 310

kg

40 288

pct

58 450

kg

63 1.528 und
72 1.763 pct

Descrição

Marca

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 Big Frango
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 Hercules
identificação, procedência, informações nutricionais, 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
Mana
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, Frimesa
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
Coamo
500g, com proteção interna pós tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo de validade/lote e
Familia
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 Oderich

Valor Unitário R$ Valor Total R$

7,13

28.874,70

25,63

7.945,30

20,90

6.019,20

27,40

12.330,00

4,33

6.616,24

6,89

12.147,07

QUARTA-FEIRA 13/10/2021

100 1.190 kg

102 660

kg

105 104

pct

106 104

pct

115 143

pct

130 340

und

147 390

und

149 313

pct
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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 alterála 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 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 até o momento do consumo,
acondicionado em caixas lacradas. 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. 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 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 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 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, 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 nutricionais.

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 09 de outubro de 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal
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Big Frango

10,40

12.376,00

C Valek

37,85

24.981,00

Frigo
Dasko

27,00

2.808,00

Pamplona

65,50

6.812,00

Sma

3,25

464,75

Nutri Novo

2,75

935,00

Best Pulp

15,00

5.850,00

Garça

0,80

250,40

QUARTA-FEIRA 13/10/2021
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ANO: XII Nº: 2983 PÁG: 12

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 031/2021 – Processo Adm. Nº 065/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% E EPIS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo:
Ata de Registro de preços n. 317/2021, assinada em 06 de julho de 2021 - A. C. P. CORRÊA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
01.184.342/0001-71
Item
04

Qtd.

Und.

Descrição

15.000 und. Álcool hidratado 70% frascos com 1000 ml (marca ITAJA).

Valor Unitário R$

Valor Total R$

3,99

59.850,00

Ata de Registro de preços n. 318/2021, assinada em 06 de julho de 2021 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ nº 26.729.755/0001-15.
Item

Qtd.

01

60

02

200

03

40

Und.

Descrição

Óculos de segurança transparente, obedecendo a nr6 do ministério do trabalho, anexo i, b-1, a,
und. apresentando o respectivo certificado de aprovação (c.a) do ministério do trabalho. (marca:
LIBUS CA 35765)
Luva malha pigmentada 4 fios, obedecendo a nr6 do ministério do trabalho, anexo i, f-1, a,
par apresentando o respectivo certificado de aprovação (c.a) do ministério do trabalho. (marca:
VOLK DO BRASIL CA 3)
Óculos de segurança escuro. Armação, proteção lateral e hastes articuladas confeccionadas
em acetato de celulose, lentes coloridas na cor cinza (escuro) endurecidos termicamente, ou
und.
ainda em policarbonato ou resina. Norma técnica: conforme exigências da portaria 3214 nr 6.
(marca: LIBUS CA 35765)

Valor unitário R$

Valor Total R$

4,95

297,00

2,90

580,00

3,68

147,20

Ata de Registro de preços n. 319/2021, assinada em 06 de julho de 2021 - GDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA NO TRABALHO
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.953.364/0001-40.
Item

05

Qtd.

Und.

600

Luva de malha emborrachada (banhada) luva de algodão revestida em borracha nitrílica na
palma, nos dedos e parte do dorso na cor verde para oferecer uma grande resistência a rasgos
e furos. Forrada em malha de algodão na palma, no dorso e no punho; punho em malha de
algodão possui palma corrugada e antiderrapante que permite manuseio seguro de objetos
und. secos e molhados. Dorso ventilado para auxiliar na ventilação da mão do usuário. Luva
testada no IPT (instituto de pesquisas tecnológicas) sob a norma en 388/2003 e aprovada para
proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes,
com níveis de desempenho 1121. deve-se apresentar o certificado de aprovação do ministério
do trabalho (ca).nr6 anexo i, f1 "b" (marca SUPERSAFETY)

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 06 de outubro 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Descrição

Valor Unitário R$

Valor Total R$

6,38

3.828,00
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 099/2020 – Processo Adm. Nº 200/2020.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93,
torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo:
Ata de Registro de preços n. 224/2021, assinada em 01 de abril de 2021 - ALFAIATARIA DE UNIFORMES EIRELI., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 23.603.476/0001-12.
Item

Qtd

05

50

Und

Descrição

Marca

Coletes confeccionados em brim cor azul marinho com fechamento em zíper, 2 bolsos Alfaiataria
Unidade laterais, com silk frente e costa, costa escrito secretaria municipal de saúde e frente
de
brasão do município escrita condutor.
Uniformes

Valor
Valor Total R$
Unitário R$
40,00

2.000,00

Ata de Registro de preços n. 225/2021, assinada em 01 de abril de 2021 - D & R COMÉRCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS EIRELI., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.674.711/0001-16.
Item

04

Qtd

250

Und

Descrição

Bolsa ACS - bolsas para agente comunitário de saúde - bolsa tiracolo de lona na cor
azul marinho, com bolso na frente, acabamento com viés preto, alça de fita de nylon
preta com proteção estofada no ombro, na parte interna com 03 repartições e
Unidade fechamento em presilhas, serigrafia layout do Programa Saúde da Família, logo SUS e
brasão do município, com no mínimo 06 cores. Dimensões aproximadas: largura do
aro 22 cm, tamanho vertical de 30cm e tamanho horizontal de 39 cm. (aprovação
mediante amostra)

Marca

Via Top

Valor
Valor Total R$
Unitário R$

45,50

11.375,00

Ata de Registro de preços n. 226/2021, assinada em 01 de abril de 2021 - FS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.434.746/0001-52.
Item

03

Qtd

1.230

Und

Descrição

Jaleco unissex -tecido em tergal verão, composto de 73% de poliéster e 27% de viscose
e com gramatura aproximada de 150 g/m3. Jaleco com gola, manga longa, com
comprimento médio da altura do joelho, cinto traseiro preso, três bolsos: sendo um do
lado esquerdo do peito e duas aberturas na lateral, fechamento com quatro botões. Na
manga direita bordado com a logomarca do sus colorida, na manga esquerda bordada
Unidade
com a logomarca da PMA colorida, no bolso do lado esquerdo do peito bordado a
profissão/função. Cada logomarca deverá variar no mínimo 06 cores, seguindo os
padrões do município. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a
tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Cor do jaleco:
branco; unissex; tamanhos: PP ao EXGG. (aprovação mediante amostra)

Marca

Univest

Valor
Valor Total R$
Unitário R$

28,44

34.981,20

Ata de Registro de preços n. 228/2021, assinada em 01 de abril de 2021 - PONTOCOM BRINDES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 18.036.328/0001-23.
Item

01

Qtd

2.600

Und

Descrição

Camiseta ACS - camiseta personalizada, com layout colorido, na cor azul royal, meia
manga, na manga direita estampa com a logomarca do sus cor azul, na manga esquerda
estampa com a logomarca da PMA colorida, gola "v", tecido anti pilling, 100% de
Unidade algodão, estampada com arte frente colorida com dimensão aproximada de 8x8cm,
com no mínimo 06 cores, e costas com no mínimo 06 cores e dimensão aproximada de
15,5 x 14,5 cm, a ser enviada conforme necessidade - tamanhos P ao EXGG.
(aprovação mediante amostra)

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 01 de outubro de 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Marca

Própria

Valor
Valor Total R$
Unitário R$

12,82

33.332,00
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SESTRAN
274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito,
dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até
22/11/2021, o qual será remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo Auto de Infração
Data Infração Código da Infração Valor Infração
AAW8755
274270T000007364
04/06/2021
70561 R$ 293.47
AAW8H55
274270T000011196
19/07/2021
70561 R$ 293.47
AFW3283
116100E008385289
16/04/2021
70561 R$ 293.47
AHH1583
274270T000001459
04/07/2021
70301 R$ 293.47
AJY8133
274270T000000276
29/04/2021
70301 R$ 293.47
AKE6610
274270A000083712
11/05/2021
70481 R$ 293.47
AKU3581
274270T000008642
08/07/2021
70301 R$ 293.47
ALV4415
274270T000002494
11/06/2021
70301 R$ 293.47
AMA2I47
274270T000004264
11/05/2021
70301 R$ 293.47
AMP2182
274270T000004276
13/05/2021
70481 R$ 293.47
AMT4891
116100E008427606
29/04/2021
70561 R$ 293.47
AMT4891
274270T000008311
06/05/2021
70561 R$ 293.47
ANL4E89
274270T000004149
20/04/2021
70481 R$ 293.47
ANR1379
274270T000007238
01/05/2021
70481 R$ 293.47
ANV7I83
274270T000002471
05/06/2021
70301 R$ 293.47
ANX8J73
274270T000008544
28/06/2021
70301 R$ 293.47
AOE8418
116100E008427185
07/07/2021
70561 R$ 293.47
AOJ7930
274270T000011151
26/06/2021
70481 R$ 293.47
APE6217
274270T000002257
19/04/2021
60760 R$ 293.47
APM0G59
116100E008385916
16/04/2021
70561 R$ 293.47
APP8F41
274270T000001218
05/05/2021
70561 R$ 293.47
APQ7680
274270T000002312
28/04/2021
70721 R$ 293.47
AQF2085
274270T000008185
24/04/2021
70301 R$ 293.47
AQX6H71
116100E008711010
11/07/2021
70561 R$ 293.47
ARI4025
274270T000002430
14/05/2021
70301 R$ 293.47
ASH6A38
274270A000083035
23/07/2021
76332 R$ 293.47
ASK2B48
274270T000003596
23/06/2021
70301 R$ 293.47
AUW1108
274270A000083036
23/07/2021
76332 R$ 293.47
AVE3343
274270T000009330
09/05/2021
70561 R$ 293.47
AVY7I81
274270T000003331
18/05/2021
70301 R$ 293.47
AWD2841
274270T000007316
21/05/2021
70301 R$ 293.47
AWM6535
116100E008427130
12/06/2021
70561 R$ 293.47
AWP5G76
274270T000003198
15/04/2021
52663 R$ 2934.70
AWZ3F70
274270T000000211
19/04/2021
70561 R$ 293.47
AZD7546
274270T000003298
06/05/2021
70481 R$ 293.47
BAU3358
116100E008427725
01/05/2021
70561 R$ 293.47
BCP9403
274270T000009276
26/04/2021
70561 R$ 293.47
BDE9G79
274270T000004461
25/06/2021
70561 R$ 293.47
BEE6J16
274270T000009496
14/06/2021
70301 R$ 293.47
BEF8G45
274270T000003605
24/06/2021
70301 R$ 293.47
BSL8F41
274270T000000485
04/06/2021
70301 R$ 293.47
DOW3686
116100E008427048
17/05/2021
70481 R$ 293.47
RHB6J42
116100E008427803
03/06/2021
70481 R$ 293.47
274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi
imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de
trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS
até 22/11/2021, o qual será remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo Auto de Infração
Data Infração Código da Infração
OCX8D36
274270A000083034
23/07/2021
54600
274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DIRETRANARAPONGAS até 22/11/2021.
Placa Veículo Auto de Infração
Data Infração Código da Infração
AHQ7H78
116100E008427147
22/09/2021
60501
APT4767
116100E008427150
25/09/2021
60501
AQZ4C73
116100E008427149
25/09/2021
60501
ASS7B21
116100E008427148
22/09/2021
70481
AST8293
116100E008427546
26/09/2021
54521
AUG5798
116100E008427544
26/09/2021
54521
274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito,
dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até
29/11/2021, o qual será remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo Auto de Infração
Data Infração Código da Infração Valor Infração
ADP5007
274270T000000622
25/07/2021
51930 R$ 293.47
AFE1E83
274270T000008670
02/08/2021
61220 R$ 293.47
AFG3704
274270T000009566
28/07/2021
60501 R$ 293.47
AFL9953
274270T000000616
22/07/2021
65300 R$ 195.23
AGI5714
274270T000000626
30/07/2021
60412 R$ 195.23
AHI5E56
274270T000000621
25/07/2021
51930 R$ 293.47
AHO0I03
274270T000002535
25/07/2021
60501 R$ 293.47
AHO7158
274270T000004546
23/07/2021
65300 R$ 195.23
AJN9352
274270T000001497
25/07/2021
51851 R$ 195.23
AJR4D28
274270T000002539
01/08/2021
65300 R$ 195.23
AKA4380
274270T000007477
26/07/2021
51851 R$ 195.23
AKD5A24
274270T000004557
23/07/2021
65300 R$ 195.23
AKD5A24
274270T000004558
23/07/2021
51851 R$ 195.23
AKF4200
274270T000007482
27/07/2021
60412 R$ 195.23
AKL3H31
274270T000008654
24/07/2021
65300 R$ 195.23
AKP9716
274270T000004549
23/07/2021
60501 R$ 293.47
ALI4H77
274270T000008657
24/07/2021
65300 R$ 195.23
ALM9742
274270T000007472
25/07/2021
65300 R$ 195.23
ALM9742
274270T000003693
24/07/2021
57380 R$ 293.47
ALM9742
274270T000003694
24/07/2021
65300 R$ 195.23
ALS6A84
274270T000008669
27/07/2021
76332 R$ 293.47
ANB4H04
274270T000003689
24/07/2021
65300 R$ 195.23
ANF6437
274270T000008665
24/07/2021
65300 R$ 195.23
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ANN9I67
AOA1B75
AOA1B75
AOJ6E45
AOJ8A83
AOL7244
AOO7F85
ARE7495
ARU4442
ARW7092
ARW8807
ASN0268
ASY3H70
ATM5029
ATR6881
ATS9479
AUC3019
AUE5666
AUG5F65
AUM6266
AUY3458
AUZ1623
AVB8J56
AVK0A89
AVW5413
AWC2E47
AWH5774
AWV9G20
AWX1803
AWX1J44
AXE2216
AXK0B12
AXK3141
AXT6065
AXX6646
AXY5517
AYE0F06
AYG9B72
AYW8808
AZG5B57
AZM7B08
AZP9833
AZR3369
AZR7E97
AZS9E16
BAT2B83
BAV0560
BBO5032
BBY7A07
BCB3207
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274270T000008668
274270T000008663
274270T000001498
274270T000007480
274270T000002537
274270T000011215
274270T000000615
274270T000001494
274270T000007489
274270T000002532
274270T000001500
274270T000004569
274270T000001502
274270T000005497
274270T000007476
274270T000002534
274270T000009560
274270T000009562
274270T000007474
274270T000003688
274270T000011211
274270T000011206
274270T000004555
274270T000004552
274270T000000619
274270T000004568
274270T000000627
274270T000003704
274270T000007473
274270T000011204
274270T000000623
274270T000009569
274270T000000618
274270T000007484
274270T000004565
274270T000004544
274270T000003695
274270T000000617
274270T000000625
274270T000002533
274270T000004545
274270T000007490
274270T000001491
274270T000003703
274270T000007483
274270T000008671
274270T000001495
274270T000001490
274270T000009563
274270T000002538

27/07/2021
24/07/2021
25/07/2021
27/07/2021
01/08/2021
31/07/2021
21/07/2021
24/07/2021
30/07/2021
22/07/2021
25/07/2021
30/07/2021
26/07/2021
24/07/2021
26/07/2021
25/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
26/07/2021
24/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
23/07/2021
23/07/2021
25/07/2021
26/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
26/07/2021
25/07/2021
29/07/2021
02/08/2021
24/07/2021
30/07/2021
23/07/2021
21/07/2021
24/07/2021
23/07/2021
30/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
30/07/2021
23/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
02/08/2021
24/07/2021
23/07/2021
21/07/2021
01/08/2021

70561
51930
51851
51851
65300
76252
60412
60501
60412
60681
55680
65300
51930
51851
65300
55411
76331
57380
52070
65300
60412
76331
76331
60412
65300
76332
60412
76332
76332
54521
54870
76331
76252
60412
76332
65300
57380
60501
60412
60412
76331
60412
51851
60501
76332
60501
60501
61220
65300
60501
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R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 88.38
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 293.47
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BCI0578
BDM2H88
BDR3C80
BDT5A18
BEE6D52
BEI4I24
BEU9G58
BLS9996
BQO2792
CKF6002
CLN7653
CLN7653
CLN7653
CLN7653
DFG3623
DKO9H51
DKR6480
DLF7259
DTT6H44
DXQ2365
DZI3583
FDP0961
FFR7J29
FRP1E39
GXS8F75
GXS8F75
HCG0I76
HXF8B02
IJW4008
IMD8H95
ISS1D25
KEY1776
LQY0G71
MFA1704
MHO4A89
MKO5454
NEC5I79
NTX2G18
NWN0A07
RHA2G61
RHB6J42
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274270T000004556
23/07/2021
76331
274270T000009570
02/08/2021
76331
274270T000003683
24/07/2021
76332
274270T000008656
24/07/2021
76332
274270T000008659
24/07/2021
51930
274270T000004548
23/07/2021
76331
274270T000007475
26/07/2021
52070
274270T000001492
24/07/2021
76332
274270T000008666
24/07/2021
65300
274270T000004553
23/07/2021
60412
274270T000004561
23/07/2021
51851
274270T000004560
23/07/2021
65300
274270T000003691
24/07/2021
65300
274270T000003692
24/07/2021
51851
274270T000009567
01/08/2021
76332
274270T000001493
24/07/2021
76332
274270T000004543
21/07/2021
55680
274270T000003684
24/07/2021
54522
274270T000002536
25/07/2021
65300
274270T000004542
21/07/2021
54600
274270T000008655
24/07/2021
51930
274270T000011207
26/07/2021
51930
274270T000001499
25/07/2021
55680
274270T000011203
24/07/2021
60501
274270T000005498
24/07/2021
76332
274270T000005499
24/07/2021
58350
274270T000004554
23/07/2021
60412
274270T000005504
26/07/2021
51851
274270T000007487
30/07/2021
76332
274270T000001496
24/07/2021
76332
274270T000008653
24/07/2021
65300
274270T000007488
30/07/2021
60501
274270T000003681
21/07/2021
61220
274270T000005495
24/07/2021
51851
274270T000001501
25/07/2021
55680
274270T000011208
26/07/2021
76331
274270T000011216
01/08/2021
65300
274270T000003706
01/08/2021
76331
274270T000003682
24/07/2021
65300
274270T000007485
30/07/2021
76252
274270T000003696
24/07/2021
70561
274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
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R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 88.38
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 130.16
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 195.23
R$ 293.47
R$ 293.47

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DIRETRANARAPONGAS até 25/11/2021.
Placa Veículo Auto de Infração
Data Infração Código da Infração
AMX2F81
116100E008711353
30/09/2021
60412
APQ6I81
116100E008711354
30/09/2021
60412
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BBF8D19
ILR7E11
RHH2B24

116100E008711517
24/09/2021
60501
116100E008711402
01/10/2021
60501
116100E008711352
30/09/2021
60412
274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi
imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de
trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS
até 29/11/2021, o qual será remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo Auto de Infração
Data Infração Código da Infração
AEH6E76
274270T000011210
26/07/2021
72340
BAM7C28
274270T000008652
23/07/2021
56731
EBJ9H30
274270T000001484
21/07/2021
56731
LRX0F00
274270T000004547
23/07/2021
56650
NHF7B81
274270T000005505
26/07/2021
52311
RHH0H25
274270T000009565
27/07/2021
54100
274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DIRETRANARAPONGAS até 29/11/2021.
Placa Veículo Auto de Infração
Data Infração Código da Infração
ANU0B18
116100E008384879
05/10/2021
55250
AZD7516
116100E008711355
30/09/2021
60501
QEW3E80
116100E008711255
27/09/2021
65300
274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito,
dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até
29/11/2021, o qual será remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo Auto de Infração
Data Infração Código da Infração Valor Infração
AVN9018
116100E008427139
31/07/2021
60501 R$ 293.47
AZT6J36
274270NIC0006344
07/10/2021
50020 R$ 293.47
BCX3F18
274270NIC0006343
07/10/2021
50020 R$ 293.47
MAU1258
274270NIC0006345
07/10/2021
50020 R$ 293.47
PYI8C70
274270NIC0006342
07/10/2021
50020 R$ 1467.35
274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi
imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de
trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS
até 29/11/2021, o qual será remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo Auto de Infração
Data Infração Código da Infração
Documento de Habilitação
5445575801
AUL6D46
116100E008385634
30/07/2021
54600
274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito,
dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até
02/12/2021, o qual será remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo Auto de Infração
Data Infração Código da Infração Valor Infração
AWP3917
116100E008385447
04/08/2021
60501 R$ 293.47
AWP3917
116100E008385448
04/08/2021
58780 R$ 130.16

