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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 09 a 15 de janeiro de 206
Veiculação: 18 de janeiro de 2016

Lei Municipal Nº 2144/13 Ano XXII Nº 1029

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 5095/2016

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 

RESOLVE

Art. 1º - Nomear Bruna Carolina dos Santos, inscrita no CPF 
nº 078.129.349-93, para exercer o de cargo Assessor Técnico, 
na Secretaria Municipal de Agricultura, a partir de 01 de janeiro 
de 2016. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de janeiro de 2016.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 06 de 
janeiro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5096/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 

RESOLVE

Art. 1º - Nomear Waleria Kava Frigeri, inscrita no CPF nº 
037.827.389-26, para exercer o de cargo Assessor Jurídico, na 
Procuradoria Geral do Município, a partir de 01 de janeiro de 
2016. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de janeiro de 2016.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 06 de 
janeiro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5101/2016

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 

RESOLVE

Art. 1º - Nomear Adir Zanovello, inscrito no CPF nº 448.819.759-
00, para exercer o de cargo Assessor Especial de Gabinete, na 
Secretaria Municipal de Agricultura, a partir de 17 de dezembro 
de 2015. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 17 de dezembro de 2015.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 11 de 
janeiro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5102/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 

RESOLVE

Art. 1º - Nomear Daniel Wolf Souza Matoso, inscrito no CPF 
nº 074.017.899-73, para exercer o de cargo Assessor Técnico, 
na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01 de janeiro de 
2016. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de janeiro de 2016.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 11 de 
janeiro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5104/2016

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora Adriane Bonnet, do 
cargo de Atendente Social da Fundação de Proteção Especial 
da Juventude e Infância – Fundação Proteger, nomeada pelo 
Decreto nº 3329/2013, a partir de 11 de janeiro de 2016. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 
revogando as atribuições em contrário.
                           
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 12 de 
janeiro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 003/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 
nº 2035/2012,

RESOLVE

Art.1º - Prorrogar a disposição funcional da servidora Silvia 
Regina Silva, matrícula nº. 8627-4, até 31 de dezembro de 2016, 
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cuja disposição se deu mediante a Portaria nº 087/2013, para 
prestar serviços junto a 14ª Subdivisão Policial de Guarapuava.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2016.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 
janeiro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 008/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 
nº 2035/2012,

RESOLVE

Art.1º - Prorrogar a disposição funcional dos servidores, 
abaixo relacionados, para prestarem serviços junto ao Fórum 
da Comarca de Guarapuava/PR, no período de 01/01/2016 a 
31/12/2016:

I - Carlos Alberto Schimanski, matrícula nº. 13767/7; 
II - Ednilson José de Freitas, matrícula nº 13759-6; 
III - José Antonio de Assis, matrícula nº 3.001/5 e
VI - Sandro José de Oliveira, matrícula nº 10.016/1.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de janeiro de 2016.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 08 de 
janeiro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 011/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 
nº 2035/2012,

RESOLVE

Art. 1º - Revogar a disposição funcional do servidor Abraham 
Virmond Haick, que se deu pela Portaria nº 595/2015, ao 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Guarapuava – Guarapuava Prev.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 11 de 
janeiro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/16
O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e atendendo 
o contido no Edital nº 001/2012, CONVOCA os candidatos 
classificados para o cargo abaixo relacionado, a comparecerem 
no período de 13/01/2016 a 11/02/2016, no Setor de Perícia 
Médica, anexo ao Núcleo de Recursos Humanos do Município 
(Paço Municipal), munidos dos exames médicos constantes 
do Edital n.º 002/2016, para realizarem avaliações médicas 

pré-admissionais e caso estejam aptos, deverão comparecer 
no Departamento de Pessoal do Município, acompanhados da 
documentação exigida no item 8.6 do Edital do Concurso para 
posse de seus cargos, nas vagas constantes do Anexo I.
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA

INSC CANDIDATO FINAL CLASS CARGO PORT MAT CG CE DATA NASC

1812444 CLEMAIR APARECIDA 
DE LARA 58,00 466

SERVENTE DE 
LIMPEZA AREA 

URBANA
12,00 4,00 6,00 36,00 01/04/1973

1812978 VITORIA NATALIA 
MALMANN 58,00 467

SERVENTE DE 
LIMPEZA AREA 

URBANA
10,00 8,00 4,00 36,00 25/12/1952

1677744 SILVANA DE OLIVEIRA 58,00 468
SERVENTE DE 
LIMPEZA AREA 

URBANA
10,00 6,00 6,00 36,00 12/11/1974

1708596 ADRIANA APARECIDA 
GUERREIRO 58,00 469

SERVENTE DE 
LIMPEZA AREA 

URBANA
10,00 6,00 6,00 36,00 31/08/1981

1811998 ROSELI APARECIDA 
STEFANIW BONNET 58,00 470

SERVENTE DE 
LIMPEZA AREA 

URBANA
10,00 4,00 8,00 36,00 06/04/1968

1694864 MARCIA DE PAULA DOS 
SANTOS 58,00 471

SERVENTE DE 
LIMPEZA AREA 

URBANA
8,00 6,00 8,00 36,00 30/05/1979

1694842 VERA LUCIA KULKA 57,00 472
SERVENTE DE 
LIMPEZA AREA 

URBANA
14,00 2,00 2,00 39,00 21/09/1971

1710952 JOSIANE CRISTINA 
PACHECO 57,00 473

SERVENTE DE 
LIMPEZA AREA 

URBANA
14,00 2,00 2,00 39,00 14/05/1978

1811656
MARIA DO CARMO 

FERREIRA DOS SANTOS 
MENDES

57,00 474
SERVENTE DE 
LIMPEZA AREA 

URBANA
12,00 4,00 2,00 39,00 29/10/1969

1811878 OLIVINA SOUZA DA LUZ 
KULIQUE 57,00 475

SERVENTE DE 
LIMPEZA AREA 

URBANA
12,00 2,00 4,00 39,00 23/08/1961

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA DISTRITO DO GUARÁ

INSC CANDIDATO OBJ CLASS CARGO PORT MAT CG CE DATA NASC

1813268 JULIA GRACIELI BATISTA 58,00 18
SERVENTE DE 

LIMPEZA DISTRITO 
DE GUARA

12,00 4,00 6,00 36,00 20/07/1990

O não comparecimento no prazo pré-estabelecido implica na 
tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de todos 
os direitos decorrentes, de sua aprovação no concurso, sem 
posterior recurso.

Guarapuava, 12 de janeiro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

Anexo I

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA 

LOCAL VAGAS

Secretaria Municipal de Saúde 09

Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento 

Social
01

TOTAL 10

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA DISTRITO DO GUARÁ 

LOCAL VAGA

Secretaria Municipal de Saúde 
– PSF Guará 01

TOTAL 01
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1.  DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE 
SERVIDORES CONCURSADOS

•	 Carteira de Trabalho (Fotocópia páginas 1 e 2).
•	 Certificado Militar (Fotocópia).
•	 Título de Eleitor e o último comprovante de votação 
(Fotocópia autenticada).
•	 Cédula de Identidade (Fotocópia autenticada).
•	 C.P.F. (Fotocópia autenticada).
•	 Extrato do NIS – Retirar na Caixa Econômica.
•	 Certidão de Casamento / Nascimento (Fotocópia).
•	 Certidão de Nascimento dos Filhos até 16 anos 
(Fotocópia).
•	 Diploma ou Certificado para Ensino Superior e 
Especialização na Área de Atuação, Histórico Escolar ou 
Certificado do Ensino Fundamental ou Médio (Fotocópia 
autenticada).
•	 Carteira do Conselho para Profissões Regulamentadas 
(Fotocópia autenticada).
•	 CNH – Carteira Nacional de Habilitação B, C, D ou E 
(Fotocópia autenticada).
•	 01 Foto 3x4 – Recente.
•	 Comprovante de Residência com CEP (Fotocópia).
•	 Declaração de Imposto de Renda.
•	 Nº de Conta- Banco Santander.

EDITAL Nº 002/16
 O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
atendendo o contido no Edital nº 001/2012, item 3.1.7, convoca 
os candidatos aprovados para o cargo relacionado no Edital 
001/16, a realizarem os exames de saúde que constituirá em 
análise de exames laboratoriais e avaliações clínicas, conforme 
segue:

a) EXAMES LABORATORIAIS:
     Hemograma completo;
     Glicose;
     Uréia;
     Creatinina;
     Parcial de Urina com Sedimento Corado
     Raio X de Tórax PA com laudo

 b) AVALIAÇÕES CLÍNICAS:
     Avaliação oftalmológica com acuidade visual;
     Avaliação otorrinolaringológica com audiometria;
     Avaliação cardiovascular com eletrocardiograma;
     Avaliação psiquiátrica, de acordo com o formulário, constante 
do anexo I ;
     Avaliação ortopédica com Raio X  de coluna lombo-sacra, 
com laudo;

De posse dos exames e avaliações mencionadas acima neste 
Edital, os candidatos devem comparecer no Setor de Perícia 
Médica, anexo ao Núcleo de Recursos Humanos do Município 
(Paço Municipal), no período 13/01/2016 a 11/02/2016, para 
avaliação clínica a ser feita pelo Médico Perito do Município. 
As despesas com os exames e avaliações clínicas correrão por 
conta da candidata.
O não comparecimento no prazo pré-estabelecido implica na 
tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de todos 
os direitos decorrentes de sua aprovação no concurso, sem 
posterior recurso.

Guarapuava, 12 de janeiro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI  FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA 

Nome do candidat(a)o:_______________________________
_____________________
Cargo:___________________________________________

1-) Tem história familiar de doenças psiquiátricas?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

2-) Já fez uso de psicofármacos? Para qual motivo? Por 
quanto tempo?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

3-)Necessitou ficar em auxílio-doença, por motivo de doença 
psiquiátrica?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

4-) A candidata (o)  apresenta sinais ou sintomas de doença 
psiquiátrica que limite ou incapacite de exercer a função?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Guarapuava,______/________
                                                   

___________________________________
Assinatura do Médico Psiquiatra e Carimbo

 NÃO COMPARECERAM

NDRH – NÚCLEO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS

O NDRH do Município de Guarapuava, no uso de suas 
atribuições, torna pública a lista de candidatos, que NÃO 
COMPARECERAM ou NÃO PREENCHERAM os requisitos 
exigidos para assumir sua função, conforme abaixo:

Processo Seletivo Simplificado nº 003/15

Edital nº: 007/2015

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
INSC. NOME CLAS.
151 Ana Maria Alves Xavier 14º
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Função: MÉDICO GENERALISTA DE PRONTO 
ATENDIMENTO – 20 h

INSC. NOME CLAS.
7 Andressa Renata Ortiz de Amorin 6º
13 Alvaro Gumurski 7º
14 Juliano Cesar Moreira 8º

Guarapuava, 14 de janeiro de 2016.

NDRH

LICITAÇõES

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 130/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 200/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 107/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 10/11/2015 à 10/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Locação de máquinas e equipamentos.
CANSUL COMÉRCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - 

EPP 
CNPJ/MF sob o n° 16.852.281/0001-40

LOTE UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT

16 Km*m³

Caminhão trucado com caçamba 
de capacidade mínima de 12m³, 
para transporte de terra/pedra/

cascalho em revestimento primário 
com distancia média de 20km .

Prestação de 
Serviços 0,49

19 Km*m³

Caminhão trucado com caçamba 
de capacidade mínima de 12m³, 
para transporte de terra/pedra/

cascalho em revestimento primário 
com distancia média de 20km. 

Prestação de 
Serviços 0,50

20 Km*m³

Caminhão trucado com caçamba 
de capacidade mínima de 12m³, 
para transporte de terra/pedra/

cascalho em revestimento primário 
com distancia média de 20km. 

Prestação de 
Serviços 0,50

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 131/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 200/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 107/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 10/11/2015 à 10/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Locação de máquinas e equipamentos.
CONSTRUTORA RPL  LTDA - ME 

CNPJ/MF sob o n° 10.866.775/0001-06

LOTE UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT

1 h

Motoniveladora mínimo 140hp peso 

operacional 12,5t - chp diurno - código 

tabela seil 6246

Prestação de 

Serviços
61,48

3 h

Motoniveladora mínimo 140hp peso 

operacional 12,5t - chp diurno - código 

tabela seil 6246

Prestação de 

Serviços
101,00

4 h

Retro-escavadeira, 4 x 4, mínimo 86 

cv (vu=5 anos) - chp diurno - código 

tabela seil 5678

Prestação de 

Serviços
60,50

6 h

Retro-escavadeira, 4 x 4, mínimo 86 

cv (vu=5 anos) - chp diurno - código 

tabela seil 5678

Prestação de 

Serviços
54,00

7 h

Escavadeira hidráulica sobre esteiras 

mínimo 110hp a diesel - chp - inclusive 

operador - código tabela seil 74032/1

Prestação de 

Serviços
98,00

10 h

Rolo compactador vibratório, cilindro 

liso, auto-propel, mínimo 80hp, peso 

Maximo operacional 8,1t - chp diurno

Prestação de 

Serviços
61,00

13 Km*m³

Transporte comercial de pedra, terra 

ou cascalho com caminhão basculante 

6m³, rodovia comn revestimento 

primário - código tabela seil 72886

Prestação de 

Serviços
0,70

14 Km*m³

Transporte comercial de pedra, terra 

ou cascalho com caminhão basculante 

6m³, rodovia comn revestimento 

primário - código tabela seil 72886

Prestação de 

Serviços
0,70

15 Km*m³

Transporte comercial de pedra, terra 

ou cascalho com caminhão basculante 

6m³, rodovia comn revestimento 

primário - código tabela seil 72886

Prestação de 

Serviços
0,55

24 Km*m³

Caminhão trucado com caçamba de 

capacidade mínima de 12m³, para 

transporte de terra/pedra/cascalho em 

revestimento primário com distancia 

média de 20km

Prestação de 

Serviços
0,34

27 Km*m³

Caminhão trucado com caçamba de 

capacidade mínima de 12m³, para 

transporte de terra/pedra/cascalho em 

revestimento primário com distancia 

média de 20km

Prestação de 

Serviços
0,47

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 132/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 200/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 107/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 10/11/2015 à 10/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Locação de máquinas e equipamentos.
LAMARÃO E RAMOS  LTDA - ME 

CNPJ/MF sob o n° 14.322-278/0001-90

LOTE UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT

5 h
Retro-escavadeira, 4 x 4, mínimo 86 
cv (vu=5 anos) - chp diurno - código 

tabela seil 5678

Prestação de 
Serviços 47,99

21 Km*m³

Caminhão trucado com caçamba de 
capacidade mínima de 12m³, para 

transporte de terra/pedra/cascalho em 
revestimento primário com distancia 

média de 20km

Prestação de 
Serviços 0,38

22 Km*m³

Caminhão trucado com caçamba de 
capacidade mínima de 12m³, para 

transporte de terra/pedra/cascalho em 
revestimento primário com distancia 

média de 20km

Prestação de 
Serviços 0,28

23 Km*m³

Caminhão trucado com caçamba de 
capacidade mínima de 12m³, para 

transporte de terra/pedra/cascalho em 
revestimento primário com distancia 

média de 20km

Prestação de 
Serviços 0,28
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28 Km*m³

Caminhão trucado com caçamba de 
capacidade mínima de 12m³, para 

transporte de terra/pedra/cascalho em 
revestimento primário com distancia 

média de 20km

Prestação de 
Serviços 0,32

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 133/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 200/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 107/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 10/11/2015 à 10/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Locação de máquinas e equipamentos.
M.A. PENTEADO CONSTRUÇÕES LTDA - ME 

CNPJ/MF sob o n° 11.537.512/0001-08

LOTE UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT

2 h
Motoniveladora mínimo 140hp peso 

operacional 12,5t - chp diurno - código 
tabela seil 6246

Prestação 
de Serviços 108,50

8 h
Escavadeira hidráulica sobre esteiras 

mínimo 110hp a diesel - chp - inclusive 
operador - código tabela seil 74032/1

Prestação 
de Serviço 116,00

9 h
Rolo compactador vibratório, cilindro liso, 
auto-propel, mínimo 80hp, peso Maximo 

operacional 8,1t - chp diurno

Prestação 
de Serviço 65,80

25 Km*m³

Caminhão trucado com caçamba de 
capacidade mínima de 12m³, para 

transporte de terra/pedra/cascalho em 
revestimento primário com distancia 

média de 20km

Prestação 
de Serviço 0,49

26 Km*m³

Caminhão trucado com caçamba de 
capacidade mínima de 12m³, para 

transporte de terra/pedra/cascalho em 
revestimento primário com distancia 

média de 20km

Prestação 
de Serviço 0,49

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 150/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 217/2015 - PMG – PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 121/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 18/11/2015 à 18/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Fornecimento de Uniformes
COMERCIAL ELVIMAG LTDA ME

CNPJ/MF sob o n° 10.906.559/0001-39

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

2 300 UN

Camisa de jogo tamanho 
M -- Camiseta - em tecido 
DRY 100% poliéster na cor 

branca com 90% da sua 
área sublimada e com ribana 

verde na gola. MODELO 
ANEXO

Sericor 28,75

2 300 UN

Camisa de jogo tamanho 
G -- Camiseta - em tecido 

DRY 100% poliéster na cor 
branca com 90% da sua 

área sublimada e com ribana 
verde na gola.MODELO 

ANEXO

Sericor 28,75

2 300 UN

Camisa de jogo tamanho 
GG -- Camiseta - em tecido 
DRY 100% poliéster na cor 

branca com 90% da sua 
área sublimada e com ribana 

verde na gola. MODELO 
ANEXO

Sericor 28,75

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 151/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 217/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 121/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 18/11/2015 à 18/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Fornecimento de Uniformes Esportivos
KARILU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 

- EPP
CNPJ/MF sob o n° 78.775.517/0001-40

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

5 100 UN

Jogo de Camisa p/ Futebol -- 
Jogo de Camisa simples - com 

10 Peças + 1 Camisa de Goleiro 
10 Camisas - numeradas do 2 
ao 11 e nº 13  Estampada em 

Transfer Sublimático. Dimensões 
aproximadas: Camisa Tamanho G 
: 76 cm x 58 cm (Altura x Largura) 

Composição: 100% políester 
- Dry Fit 1 Camisa de Goleiro - 

Tamanho G Numerada com nº 1 
ou nº 12 Cores Sortidas Punhos 
nas Mangas Composição: 100% 

poliéster Dimensões aproximadas: 
Tamanho G: 60 cm x 77 cm x60 

cm( largura x altura x comprimento 
da manga )

Karilu 407,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 152/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 217/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 121/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 18/11/2015 à 18/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Fornecimento de Uniformes Esportivos
 L. A. FERREIRA SOUZA – MAQUINAS - ME

CNPJ/MF sob o n° 14.693.114/0001-79

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

1 60 UN

Agasalho completo tamanho P -- 
Composto por calça e jaqueta com 

as seguintes descrições: Calça - em 
tecido CITY STRETCH na cor preta 

com detalhes azul médio e viés 
branco, com forro 100% poliéster e 

elástico na cintura. Jaqueta - em tecido 
CITY TRETCH na cor branca com 

sublimação no corpo inteiro (frente e 
costas) nas cores azul médio, preto e 
verde com forro 100% poliéster, zíper 

e dois bolsos frente. punhos na manga 
com ribana 100% poliéster na cor 

verde. MODELO ANEXO.

Própria 103,64
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1 60 UN

Agasalho completo tamanho M -- 
Composto por calça e jaqueta com 

as seguintes descrições: Calça - em 
tecido CITY STRETCH na cor preta 

com detalhes azul médio e viés 
branco, com forro 100% poliéster e 

elástico na cintura. Jaqueta - em tecido 
CITY TRETCH na cor branca com 

sublimação no corpo inteiro (frente e 
costas) nas cores azul médio, preto e 
verde com forro 100% poliéster, zíper 

e dois bolsos frente. punhos na manga 
com ribana 100% poliéster na cor 

verde. MODELO ANEXO.

Própria 103,64

1 60 UN

Agasalho completo tamanho G -- 
Composto por calça e jaqueta com 

as seguintes descrições: Calça - em 
tecido CITY STRETCH na cor preta 

com detalhes azul médio e viés 
branco, com forro 100% poliéster e 

elástico na cintura. Jaqueta - em tecido 
CITY TRETCH na cor branca com 

sublimação no corpo inteiro (frente e 
costas) nas cores azul médio, preto e 
verde com forro 100% poliéster, zíper 

e dois bolsos frente. punhos na manga 
com ribana 100% poliéster na cor 

verde. MODELO ANEXO

Própria 103,64

1 40 UN

Agasalho completo tamanho GG 
-- Composto por calça e jaqueta com 
as seguintes descrições: Calça - em 
tecido CITY STRETCH na cor preta 

com detalhes azul médio e viés 
branco, com forro 100% poliéster e 

elástico na cintura. Jaqueta - em tecido 
CITY TRETCH na cor branca com 

sublimação no corpo inteiro (frente e 
costas) nas cores azul médio, preto e 
verde com forro 100% poliéster, zíper 

e dois bolsos frente. punhos na manga 
com ribana 100% poliéster na cor 

verde. MODELO ANEXO

Própria 103,62

3 200 UN

Calção -- Calção tamanho M - em 
tecido DRY 100% poliéster na cor 

azul médio com elástico na cintura e 
serigrafia na frente, do lado direito. 

MODELO ANEXO

Própria 10,86

3 200 UN

Calção -- Calção tamanho G - em 
tecido DRY 100% poliéster na cor 

azul médio com elástico na cintura e 
serigrafia na frente, do lado direito. 

MODELO ANEXO

Própria 10,86

3 50 UN

Calção de goleiro tamanho M -- Calção 
tamanho M - em tecido DRY 100% 

poliéster na cor azul médio com elástico 
na cintura e serigrafia na frente, do lado 

direito. MODELO ANEXO

Própria 13,71

3 50 UN

Calção de goleiro tamanho G -- Calção 
tamanho G - em tecido DRY 100% 

poliéster na cor azul médio com elástico 
na cintura e serigrafia na frente, do lado 

direito. MODELO ANEXO

Própria 13,71

3 50 UN

Calção de goleiro tamanho GG -- 
Calção tamanho GG - em tecido DRY 
100% poliéster na cor azul médio com 

elástico na cintura e serigrafia na frente, 
do lado direito. MODELO ANEXO

Própria 13,70

4 300 UN

Meia -- Meião de jogador composto por 
fio de algodão, poliamida e elastano, 

os pés são atoalhados, o que garante o 
conforto para a prática. (PAR)

Própria 5,80

6 2000 UN

Coletes -- Material 100% poliéster (fio 
75/72 texturizado,malha dupla, diâmetro 

28, finura 34, solides de cor a fricção 
de 4 a 5, grau de formação e pilling até 
7.000 ciclos-grau 4 a 5. Com elástico 
para ajuste no corpo e acabamento 

em viés em todo o colete, 45 de altura 
e 62 cm de largura aproximadamente. 

Garantia contra qualquer defeito de 
fabricação. Diversas cores.

Própria 5,30

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
144/2015- PMG

PROCESSO N.º 243/2015 – PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 135/2015 – PMG

VALIDADE: 12 (Doze) Meses – 13/11/2015 á 13/11/2016
OBJETO: Aquisição de Materiais Escolares.

ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP
CNPJ n.º 14.227.560/0001-98

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

1 17.000 UN

Apontador em plástico -- rígido, 
um furo, 1ª linha, lâmina de 

aço, cx com 25 unidades, cores 
variadas

Léo e Leo 0,12

7 18000 UN
Caderno de desenho grande 

espiral c/ 48 folhas, formato 200 
x 275 mm; -- capa simples

Credeal 1,45

14 1500 UN

Cola branca, frasco de 1Kg, 
líquida, viscosa, constituída de 

resina sintética em emulsão 
aquosa, com boa adesividade, 

lavável, atóxica, secagem rápida, 
homogênea, não podendo 

manchar onde aplicada. A cola 
não deverá apresentar odor 
pútrido, nem exalar vapores 

tóxicos, com selo de segurança 
do Inmetro. Embalagem em 

recipientes plásticos, com bico 
aplicador e tampa vedante. --  

Piratininga 4,76

21 24000 cx.

Lápis de cor grande, caixa cl 12 
cores, formato sextavado, ponta 

resistente, não tóxico, cores 
intensas, fácil de apontar e corpo 

plástico. Composição resina 
plástica pigmento e cera.  -- 

Embalagem com 240 unidades

Injex 1,98

24 960 pct

Papel camurça - com duas faces 
sendo uma face branca e outra 
colorida com 25folhas em cada 
pacote; 40x60 cm. Nas cores 
verde-/ rosa-/amarelo-/azul-

claro-/vermelho (4.000 folhas 
de cada). Na cor preta e laranja 

(2.000 folhas de cada cor).

Vmp 9,85

25 500 pct

Papel cartão fosco, pacote com 
20 folhas -- gramatura de 240 
grs,tamanho 48 x 65 cm Nas 

cores preta / vermelha/ amarela /
azul/  Verde/ rosa/ marrom,  (63 
pacotes de cada cor) e  na cor 

branca 59 pacotes.

Vmp 10,27

29 4000 UN
Pincel para pintura n.º 10, 

cabeça chata, em metal, cerdas 
sintéticas; --  

KIT 1,27

31 4000 UN
Tesoura escolar pequena, ponta 
arredondada, lâmina inox, cabo 

plástico, 1ª linha --  
Jocar 1,37

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
145/2015- PMG

PROCESSO N.º 243/2015 – PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 135/2015 – PMG

VALIDADE: 12 (Doze) Meses – 13/11/2015 á 13/11/2016
OBJETO: Aquisição de Materiais Escolares.

AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA EPP
CNPJ n.º 08.754.353/0001-99
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LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

22 35.280 UN

Lápis preto HB nº 02, 1ª linha- caixa 
c/ 144 unidades, corpo hexagonal. 

Composição: resinas termoplásticas. 
--  

Leonora 0,10

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
146/2015- PMG

PROCESSO N.º 243/2015 – PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 135/2015 – PMG

VALIDADE: 12 (Doze) Meses – 13/11/2015 á 13/11/2016
OBJETO: Aquisição de Materiais Escolares.

 COMERCIAL TOLOTTI LTDA - ME
CNPJ: 14.156.887/0001-16

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

3 5.500 UN
Caderno de aritmética brochura (1/4 

quadriculado), 40 folhas com margem, 
formato 202x144mm --  

DNA 0,76

6 5.000 UN
Caderno de caligrafia, brochura, pequeno, 
com 40 folhas, capa simples -- com tarja 

larga, linha de 5mm com pauta verde

ARCA 
DE NOÉ 1,60

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
147/2015- PMG

PROCESSO N.º 243/2015 – PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 135/2015 – PMG

VALIDADE: 12 (Doze) Meses – 13/11/2015 á 13/11/2016
OBJETO: Aquisição de Materiais Escolares.

INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI – EPP
CNPJ: 04.586.694/0001-41

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

2 36.000 UN Borracha branca n.º 40 - caixa c/ 
40 unidades; -- macia, tipo escolar ZAP 0,10

4 13.000 UN

Caderno de Aritmética -- 48 
folhas, brochura, com margem, 

formato 140x202mm, quadriculado 
7mmx7mm

Panamericana 0,79

5 10.000 UN

Caderno de caligrafia brochura 
com 40 folhas e margem, formato 
202x140mm -- com 3mm de linha, 

capa flexível, pauta branca

Credeal 0,53

8 42.000 UN
Caderno de linguagem brochura, 
48 folhas com margem, formato 

140x202mm --  
Credeal 0,50

10 10.000 UN

Caneta esferográfica azul, corpo 
cilíndrico, ponta de tungstênio, 

escrita média, tampa anti-asfixiante 
- caixa c/ 50 unidades; --  

injexpen 0,27

11 3.000 UN

Caneta esferográfica vermelha, 
corpo cilíndrico, ponta de 

tungstênio, escrita média, tampa 
anti-asfixiante - caixa c/ 50 

unidades; --  

Injexpen 0,27

12 10.000 UN

Caneta esferográfica preta -- corpo 
cilíndrico, ponta de tungstênio, 

escrita média, tampa anti-asfixiante 
- caixa com 50 unidades

Injexpen 0,25

13 30.000 fls Cartolina simples 50 x 66 na cor 
branca; --  MV 0,22

15 20.000 Tb Cola branca escolar, 40g, atóxica. 
Caixa com 72 unidades. --  Koala 0,42

20 9.000 cx.
Giz de cera grosso, c/ 15 cores, 

sem cheiro, atóxico; --  curto, 
atóxico.

Koala 1,09

23 18.000 Pt

Massa de modelar, pote com 500gr 
-- Composição: água; carboidrato 

de cereais glúten, cloreto de 
sódio, conservante,aroma,aditivos 

e pigmentos.Nas cores azul 
turquesa-verde musgo-amarelo 

ouro-vermelho fogo- laranja-rosa(  
3.000 potes  de cada cor).

Acrilex 7,07

26 372 cx.

Papel crepom - 0,48x2,00m .Nas 
cores rosa, azul escuro, azul claro, 

verde bandeira, amarelo ouro, 
vermelho (62 cx de cada cor), 

Caixa com 40 unidades.

Vmp 15,60

28 24.000 UN

Papel laminado - 45 x 59 cm.Nas 
cores prata-verde escuro – 

vermelho – azul escuro –pink 
–dourado ( 4.000 folhas de cada 

cor).

Vmp 0,52

32 20.250 Pt

Tinta guache, pote com 250ml, 
atóxica. -- nas cores: amarelo 

ouro, azul turquesa, verde folha, 
vermelho fogo, azul celeste, 

marrom, rosa, verde bandeira 
(2250 potes de cada cor), branco e 

preto (1125 de cada cor)

Acrilex 2,87

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
148/2015- PMG

PROCESSO N.º 243/2015 – PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 135/2015 – PMG

VALIDADE: 12 (Doze) Meses – 13/11/2015 á 13/11/2016
OBJETO: Aquisição de Materiais Escolares.

SULBOX COMERCIAL TLDA – ME
CNPJ: 07.051.750/0001-31

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

9 600 UN
Caderno universitário, capa dura, 

espiral, com margem, de 10 matérias 
com 200 folhas. --  

CREDEAL 6,39
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27 40000 fls

Papel espelho 48x66cm, 63gr -- Nas 
cores rosa -laranja-azul escuro -azul 

claro- verde bandeira –vermelho fogo-
amarelo ouro –marron- salmão- verde 

claro (4.000 de cada cor).

VMP 0,10

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
149/2015- PMG

PROCESSO N.º 243/2015 – PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 135/2015 – PMG

VALIDADE: 12 (Doze) Meses – 13/11/2015 á 13/11/2016
OBJETO: Aquisição de Materiais Escolares.

V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 18.770.897/0001-06

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

30 20000 UN Régua plástica transparente, rígida, 
30cm. Waleu 0,32

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 134/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 252/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 144/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 13/11/2015 à 13/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza.
NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 

CNPJ/MF sob o n°  84.949.668/0001-70
LOTE UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

22 UN

Palha de aço nº 01 c/ 40g aproximadamente para 
limpeza de assoalho, fios médios. Embalagem com 

dados de identificação do produto e marca do fabricante. 
--  

INOVE 0,45

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 135/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 252/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 144/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 13/11/2015 à 13/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza.
P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF sob o n° 08.903.201/0001-00

LOTE UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

5 UN

Balde Pequeno 10 Lt, Balde, plástico, polietileno de 
alta densidade (pead), alta resistência a impacto, 

paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe das 
alças, alça em aço 101/20 zincado, capacidade de 

10 litros. --

Arqplst 2,30

13 UN

Esponja para louça Composição: Espuma de 
poliuretana, fibra sintética abrasiva e agente 

bacteriostático. (dupla face) Embalagem plástica, 
com identificação do produto, marca do fabricante.  

Tamanho 110mmx775mmx20 mm --

British 0,45

20 cx.

Luva de látex de borracha natural para 
procedimento não cirurgico,, com superfície lisa, 

punho reforçado, descartável e com talco (pó 
bioabsorvível atóxico), hipoalérgica, ambidestra. 

Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados 
de identificação do produto e marca do fabricante. -- 
sendo 1500 cx no tamnho M e 1500 cx no tamnho G

Descarpack 11,59

25 cx.

Papel Higiênico rolão especial, branco, folha 
simples. Fabricado com 60% de celulose virgem 

e 40% de fibras recicladas de alta qualidade. 
Embalagem: Caixa com 08 unidades de 300 metros 

cada, com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. --

NC 17,50

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 136/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 252/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 144/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 13/11/2015 à 13/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza.
COMERCIAL TOLOTTI LTDA ME

CNPJ/MF sob o n° 14.156.887/0001-16

LOTE UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

24 UN
Pano de copa, 100% algodão, cor branca, sem 

estampa, borda com acabamento em overloque, alta 
absorção, dimensões 70x50 e peso 70g. --  

Flabom 2,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 137/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 252/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 144/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 13/11/2015 à 13/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza.
ATM ALIMENTOS LTDA

CNPJ/MF sob o n° 05.862.721/0001-24

LOTE UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

3 fr.

Álcool gel (70%). Embalagem de 500ml. Norótulo 
deverá conter as seguintes informações: - nome do 
produto; - concentração (70%); - forma farmacêutica 
(solução ou gel); - conteúdo (100ml, 500 ml etc); - 

indicação de uso (higienização da pele); - composição; 
modo de usar; precauções e advertências; - número do 
lote; data de fabricação e validade e código de barras; 
- nome do fabricante ou distribuidor, CNPJ, endereço 
completo e telefone; - nome e número do conselho de 

classe do responsável técnico; - Registro ANVISA-MS e 
ou Produto Notificado ANVISA-MS, seguido do número 
de autorização de funcionamento da empesa; - número 

do telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente 
(SAC). --  

Sol 2,74

4 fr.

Amaciante de roupas. Composição surfactante, 
catiônico, coadjuvante, perfume, corante e água 

componente ativo: composto quaternário de amônio. 
Embalagem de 2 litros, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante e registro na ANVISA. --  

Lar 2,85

10 fr.

Desodorizador de Ar aerosol.Não contendo CFC.  
Ingredientes Ativos: Cloreto de alquildimetilbenzil 
amônio e cloreto de alquildimetiletilbenzil amônio 

0,15%. Composição: Ingredientes ativo, solubilizantes, 
coadjuvantes, perfume e butano/ propano. Fragrancias 
erva doce, talco e vinólia. Embalagem com 400ml -   -  

Ultra 
Fresch 4,99

19 UN

Luva de borracha em látex natural, na cor amarela, 
altamente resistente, palma antiderrapante, interior 

liso, comprimento não inferior a 30 cm. O item deverá 
atender as normas ABNT vigentes. Embalagem 

lacrada contendo 01(um) par de luvas, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. -- sendo 

500 tamanho P, 1500 tamanho M, 2000 tamanho G

Volk 1,74
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30 UN

Sabonete em barra, fragrância suaveComposição 
mínima: Sabão base, lanolina, ácido cítrico, 

tetradibutilpentaeritritilhidroxihidrocinamato, DTPA, 
EHDP, dióxido de titânio, perfume e pigmentos CI 

12490 e CI 11680  Embalagem: pacote com 1 barra de 
90 gramas -   -  

Lily 0,54

33 pct

Saco plástico para lixo em polietileno de alta 
densidade, 5 micras de espessura por parede, na cor 

preta. Embalagem: pacote com 100 unidades com 
capacidade de 30 L, com etiqueta de fabricação do 

produto, marca do fabricante, dimensões, quantidades 
e com registro na ANVISA. --  

Nekplast 13,96

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 138/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 252/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 144/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 13/11/2015 à 13/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza.
Marilda Muller da Silva e Cia Ltda – Me

CNPJ: 10474392/0001-84

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

27 6.000 pct

Papel Toalha, interfolha, não reciclado, 
alta absorção, na cor branca, 02(duas) 

dobras, medindo 20x20 cm. Embalagem: 
pacote com 1000 folhas. Embalagem 

com dados de identificação do produto 
e marca do fabricante. Pacote c/ 1.000 

folhas. --  

Dr. Papper 5,53

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 139/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 252/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 144/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 13/11/2015 à 13/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza.
Fértil Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda – Me

17.686.021/0001-05

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

1 5.000 L

Água sanitária, com bactericida, uso 
doméstico, a base de hipoclorito de sódio, 
com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % 
p/p. Embalagem plástica de 05 litros, com 
dados de identificação do produto, marca 

do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade não superior a 06 meses e registro 

no Ministério da Saúde e na ANVISA. --  

ONIXX 3,76

21 24.000 fr.

Limpador multiuso, composto de 
tensoativo, não iônicos e coadjuvantes. 

Embalagem plástica de 500ml, com dados 
de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, registro 

ou notificação no ministério da saúde e 
registro na ANVISA. --  

ONIXX 1,64

23 15.000 UN

PANO de chão, tipo saco, 100% algodão, 
alvejado, bordas com acabamento em 

overlock, dimensões 70 x 50 cm e peso 
100 g, com variação de +/- 5%. Etiqueta 
com dados de identificação do produto e 

marca do fabricante. --  

Baugartner 2,39

26 10.000 pct

Papel higiênico, folha simples, picotada, em 
rolo, não reciclado, alta absorção, na cor 
branca, 10cm x 30m por rolo, embalagem 
com 04 unidades. -- A embalagem deverá 
conter amarca do fabricante, dimensão, 
indicação de nao reciclado, cor e lote do 

produto.

Familiar 1,45

28 3.000 pct

Sabão em barra neutro. Composição: 
Sabão base de ácido graxos, glicerina, 

conservante, sal inorgânico e água. 
Embalagem: Pacote com 5 pedaços 200 

gramas -   -  

Barra Nova 2,99

29 15.000 Kg.

Sabão em pó - Composição: tensoativo 
aniônico, tamponantes, coadjuvantes, 

sinergista, corantes, enzimas, branqueador 
óptico, essência, água e alvejante. 

Embalagem de papelão ou sache de 
plástico com 1 kg, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e registro na ANVISA. --  

Inove 3,74

36 . UN

Vassoura Cerdas de nylon, cabo de 
madeira, base em material plástico 

resistente retangular, comprimento mínimo 
250 mm e altura mínima da base 1100 cm   

Desafio 4,07

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 140/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 252/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 144/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 13/11/2015 à 13/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza.
KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS

CNPJ/MF sob o n° 21.782.356/0001-02

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

18 3.600 fr.

Lustra móveis - Composição: cera micro 
cristalina, óleo parafínico, silicone, 
alcalinizante, espessante, tensoativo, 
formaldeído, solvente alifático, perfume e 
água. Embalagem plástica com 200 ml, com 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso líquido e registro na 
ANVISA. --  

Onixx 2,17

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 141/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 252/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 144/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 13/11/2015 à 13/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza.
G. A DOS SANTOS PRODUTOS QUIMICOS -ME

CNPJ/MF sob o n° 18.317.259/0001-26

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

6 800 Lt.

Cera em pasta cor amarela alto brilho 
com silicone e solvente em latas com 
4,5kg com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante e registro 
na ANVISA. --  

ONIX 47,00

7 1.000 fr.

Cera liquida incolor, galão de 5 
litros, ideal para cerâmicas, lajotas, 

ladrilhos, paviflex, cascolac e 
sintético. Composição: dispersão 
acrílica, emulsão de polietileno, 

solvente, plastificante, preservante, 
antiespumante, resina fumárica, 

nivelador, essência e água. --  

ONIX 14,38
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8 1.200 UN Cesto para lixo -- em polipropileno sem 
tampa, 23 litros , interior liso Arqplast 8,58

9 8.800 fr.

Desinfetante - Composição: 
tensoativoatiônico, preservante, 
opacificante, controlador de ph e 
fragrância de eucalipto e pinho. 

Embalagem plástica com 5 litros, 
com identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido, com registro na ANVISA 
e laudo laboratorial comprovando a 

eficiência bactericida.. --  

ONIX 4,95

11 60.000 fr.

Detergente líquido glicerinado para 
louça. Composição: Componente ativo, 
espessante, coadjuvante, sequestrante, 

conservante, glicerina, tampa com 
reguladorde fluxo, neutro. Embalagem: 
frasco com 500 ml, com bico dosador, 

com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, e, com registro na 

ANVISA. --  

ONIX 0,95

12 10.000 UN

Esponja de aço Inoxidável, para dar 
brilho ao inox, para limpeza de panelas, 
sem ferrugem e antimofo. Lã bola de 07 

a 08 cm. Embalagem com no mínimo 
10 gramas, com dados de identificação 

do produto, marca do fabricante e 
registro na ANVISA. --  

Brilhopan 1,18

15 6.000 UN

Flanelas para limpeza -- 100% algodão, 
bordas overloqueadas em linhas de 

algodão, dimensões mínima 28x48cm e 
máxima 30 x 60 cm, para uso geral.

Martins 0,90

31 2.200 fr.

Sabonete líquido, perolado e cremoso. 
Composto de LaurilEter, sulfatp 
de sódio, espessante, fragância, 

sequestrante e umectante. Embalagem: 
frasco com 5 litros, com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante e registro na ANVISA. --  

Onix 10,39

34 16.000 fr.

Saponáceo líquido cremoso. 
Composição: tensoativos: aniônicos 

e não iônicos, espessantes e 
alcalinizantes, abrasivo, preservante 

e fragrância. Embalagem plástica 
contendo 300 ml, com dados de 

identificação do produto, marca do 
fabricante e registro na ANVISA. --  

Ultraclas 1,52

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 142/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 252/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 144/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 13/11/2015 à 13/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza.
LICISUL COMERCIAL  LTDA

CNPJ/MF sob o n° 21.112.066/0001-43

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO MARCA V. UNIT.

14 2.400 UN

FIBRA VERDE -- para 
limpeza geral, para 

suporte LT, dimensões 
26x102,01cm

Bristh 0,71

17 20000 pct

Esponja de lã de aço, 
carbono abrasivo, 

para limpeza em geral. 
Embalagem: pacote com 
8 unidades, peso líquido 
não inferior a 60 gramas, 
marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de 

validade. --  

Astro 0,60

35 4000 UN

Saponáceo em pó 
composição: Tensoativos 
aniônicos, alcalizantes, 

agente abrasivo, corante 
e essência, embalagem 

plástica contendo 
300gr. Com dados de 

identificação do produto, 
marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de 

validade. --  

Sany Mix 1,18

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 143/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 252/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 144/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 13/11/2015 à 13/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza
SULBOX COMERCIAL LTDA

CNPJ/MF sob o n° 07.051.750/0001-31

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

2 12.000 fr.

Álcool líquido Composição: Álcool 
etílico hidratado, 92,80 º, uso 

doméstico. Embalagem plástica com 
1000 ml, identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de 
validade, capacidade e registro na 

ANVISA. --

Da Ilha 4,07

16 600 UN

Suporte LT, em plástico moldado com 
ganchos para fixação de fibras de 

limpeza, com 23cm de comprimento 
e 10cm de largura, com sistema de 
encaixe de cabo euro, manípulo de 
borracha, com cabo em alumínio 

22mmx1,40m. --

Perfect 
Tools 22,44



09/01 a 15/01 de 2016, Veiculação 18/01/16 Ano XXII - Nº 1029 Boletim Oficial do Município -  11

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 127/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 274/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 153/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 04/11/2015 à 04/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ/MF sob o n°18.555.113/0001-19
LOTE ITEM UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

1 1 Kg.

PATINHO MOÍDO CONGELADO 
PELO PROCESSO IQF- 

Ingredientes: carne congelada de 
bovino sem osso tipo patinho moído 

IQF. É o produto cárneo obtido 
a partir da moagem de massas 

musculares de carcaças de bovinos, 
no corte patinho, seguido de 

imediato congelamento através de 
túnel pelo processo IQF INDIVIDUAL 

QUICK-FROZEN. A carne bovina 
utilizada para a elaboração do 

patinho moído deve ser submetida 
aos processos de inspeção 
estabelecidos no RIISPOA - 

Regulamento de Inspeção Industrial 
e Sanitária de Origem Animal - 

MAPA. ; Características Gerais do 
Produto: O produto deverá ser 

obtido exclusivamente de carne 
bovina, corte patinho, conforme 

padrão descrito na Portaria nº 05, 
de 08/11/88 - SIPA/MA, sem adição 

de outros ingredientes estranhos 
ao produto como soja, temperos, 
especiarias, extrato de tomate, 
corantes e/ou conservadores, 

aditivos e coadjuvantes de 
tecnologia / elaboração e entre 

outros. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ; A 
matéria prima a ser utilizada deverá 

estar isenta de tecidos inferiores 
como ossos, cartilagens, gordura 
parcial, aponervoses, tendões, 

coágulos, nódulos linfáticos, etc. 
Não será permitida a obtenção 
do produto a partir de moagem 
de carnes oriundas da raspa de 
ossos e carne mecanicamente 

separada - CMS. ; A carne bovina 
no corte patinho moído deverá 

apresentar-se livre de parasitos, 
sujidades e de qualquer substância 

contaminante que possa alterá-
las ou encobrir alguma alteração. 

Validade mínima: 01 ano a partir da 
data de fabricação.; Embalagem 

Primária: Saco plástico polietileno, 
atóxico, lacrado por termosoldagem, 

transparente e resistente ao 
transporte e ao armazenamento. 

Peso Líquido: 1 ou 2kg. Embalagem 
Secundária: Caixa de papelão, 

reforçado, resistente ao impacto 
e às condições de estocagem 
congelada.; Transporte:deverá 
ser feito em carro refrigerado, 
obedecendo à temperatura de 

-12°C no momento do recebimento, 
conforme legislação vigente na 

Secretaria de Saúde.; Apresentar 
amostra, ficha técnica assinada por 

responsável técnico, laudo com 
Características organolépticas, 

macro e microscópicas com 
validade de no máximo 1 ano, 

registro e croqui de rótulo e carta de 
corresponsabilidade.; Os produtos 
devem ser entregues pesados e 

etiquetados de acordo com o pedido 
semanal, solicitado pelo PMAE.; 

Boscatti

16,75

3 1 Kg.

SOBRECOXA DE FRANGO - 
Ingredientes: Sobrecoxa com osso 
com pele, refilada, sem calibre e 

congelada. As peças devem estar 
sem penas, sem pele amarela, sem 
penugem, sem manchas de bili, sem 

mancha vermelha e ausência de 
materiais estranhos. ; Toda matéria 

prima utilizada na elaboração do 
produto deve ser de qualidade 
comprovadamente alimentar e 
os produtos de origem animal 

utilizadosdeverão ser provenientes 
de estabelecimento inspecionado 
pelo serviço de inspeção oficial 
(SIM, SIP ou SIF).; Embalagem 
Primária: Saco de Polietileno. 
Peso líquido da embalagem 

primária: 1 ou 2 kg. Embalagem 
secundária: Embalagem secundária 

do produto deverá ser em caixa 
de papelão reforçado, adequado 
ao empilhamento recomendado, 

lacrada com fita adesiva, resistente 
a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a 

integridade do produto durante todo 
o seu período de validade. Caixas 
com até 12 kg. Armazenamento: 

armazenar e conservar a 
temperatura de -12ºC. Validade: 

mínimo de 12 meses. ; Transporte: 
deverá ser feito em carro refrigerado, 

obedecendo à temperatura no 
momento do recebimento, conforme 
legislação vigente na Secretaria de 
Saúde.; Apresentar amostra, alvará 

sanitário, ficha técnica assinada 
por responsável técnico, laudo 

com características organolépticas, 
macro e microscópicas com 

validade de no máximo 1 ano, 
registro e croqui de rótulo e carta de 
corresponsabilidade.; Os produtos 
devem ser entregues pesados e 

etiquetados de acordo com o pedido 
semanal, solicitado pelo PMAE.; 

Seara

5,80

5 1 Kg.

CARNE SUÍNA IN NATURA 
EM ISCAS CONGELADATIPO 
PERNIL - Ingredientes: carne 
suína tipo PERNIL cortada em 

iscas e congelada. Toda matéria 
prima utilizada na elaboração do 
produto deve ser de qualidade 
comprovadamente alimentar e 
os produtos de origem animal 

utilizadosdeverão ser provenientes 
de estabelecimento inspecionado 
pelo serviço de inspeção oficial 

(SIM, SIP ou SIF). Processo: 
refile, equalização e congelamento 

da peça. Embalagem primária: 
embalagem em sacos plásticos 

de polietileno de baixa densidade, 
contendo etiqueta primária com 

rotulagem de acordo com legislação 
vigente (RDC 360), aprovada para 
contato direto com alimentos, de 

acordo com a resolução 105/99 da 
Anvisa, com selagem a quente na 

base e na boca, sem perfurações ou 
vazamentos. Peso Líquido: 1 ou 2kg. 

Informações nutricionais: proteína: 
Mínimo 17%; Prazo de validade: 

mínimo de 12 meses. Embalagem 
Secundária: embalagem secundária 

do produto deverá ser em caixa 
de papelão reforçado, adequado 
ao empilhamento recomendado, 

lacrada com fita adesiva, resistente 
a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a 

integridade do produto durante todo 
o seu período de validade. Caixas 
com até 12 kg.; Transporte: deverá 

ser feito em carro refrigerado, 
obedecendo à temperatura no 

momento do recebimento, conforme 
legislação vigente na Secretaria de 
Saúde.; Apresentar amostra, alvará 

sanitário, ficha técnica assinada 
por responsável técnico, laudo 

com características organolépticas, 
macro e microscópicas com 

validade de no máximo 1 ano, 
registro e croqui de rótulo e carta de 
corresponsabilidade.; Os produtos 
devem ser entregues pesados e 

etiquetados de acordo com o pedido 
semanal, solicitado pelo PMAE.; 

Frigopar

10,45
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8 1 Kg.

EMPANADO DE FRANGO COM 
CENOURA - contendo carne de 

frango, farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, cenoura, 

água, amido, farinha de rosca, 
sal hipossódico, cebola, sal, 

açúcar, minerais (ferro, zinco), 
alho, vitaminas (B12, B6, B1, 

B2), estabilizante e aromatizante 
natural.  Cada unidade pesando 

aproximadamente 20 g.A quantidade 
de sódio deve ser igual ou menor 
que 500 mg para 100 gramas do 

produto. Embalagem primária: sacos 
de polietileno de baixa densidade, 

atóxico, flexível, resistente, 
termossoldado, transparente, com 
capacidade para 3 Kg de produto. 

Embalagem secundária: caixa 
de papelão ondulado, reforçado, 

lacrado com fita adesiva, resistente 
ao impacto, e às condições de 

estocagem congelada, com 
capacidade de até 4 pacotes de 
3 Kg cada. Na embalagem deve 

haver a identificação do produto, 
o prazo de validade, marcas e 
carimbos oficiais (SIM, SIP ou 
SIF), de acordo com as Portarias 

do Ministério de Agricultura e 
Vigilância Sanitária. O produto 

deverá ser transportado em carros 
refrigerados ou caixas de isopor, 
obedecendo à temperatura no 

momento do recebimento, conforme 
legislação vigente na Secretaria de 
Saúde.; Rotulagem: Deverá estar 

de conformidade com a Legislação 
vigente e com o código de Defesa 

do consumidor. ; Transporte:deverá 
ser feito em carro refrigerado, 

obedecendo à temperatura 
no momento do recebimento, 

conforme legislação vigente na 
Secretaria de Saúde.; Apresentar 
amostra, Ficha técnica assinada 

por responsável técnico, laudo com 
Características organolépticas, 

macro e microscópicas com 
validade de no máximo 1 ano, 

registro e croqui de rótulo e carta de 
corresponsabilidade.; Os produtos 
devem ser entregues pesados e 

etiquetados de acordo com o pedido 
semanal, solicitado pelo PMAE.; 

Seara

14,80

9 1 Kg.

ALMONDEGA BOVINA 
CONGELADA - Ingredientes: Carne 

Bovina, Água, Gordura Bovina, 
Cebola, Proteína de Soja, Farinha 

de Rosca, Sal, Colágeno de 
Bovino, Alho, Salsa, AromaNatural, 
Regulador de Acidez  Lactato de 
Sódio, Estabilizante Tripolifosfato 
de Sódio e Antioxidante Eritorbato 

de Sódio. CONTÉM GLUTEN. Peso 
unidade: 15 gramas. A quantidade 
de sódio deve ser igual ou menor 

que 500 mg para 100 gramas 
do produto. Deve apresentar-se 

arredondado, com coloração marrom 
clara, textura macia, odor e sabor 

característico. Embalagem Primária: 
embalagem de polietileno, atóxica, 
transparente e resistente, com uma 

etiqueta interna de identificação, 
com vedação termossoldada, 

sem perfurações. Peso líquido: 
2 kg. Armazenar e conservar à 
temperatura de -12°c. Prazo de 
validade: 180 dias (6 meses) a 
contar da data de fabricação. 
Rotulagem: Deverá estar de 

conformidade com a Legislação 
vigente e com o código de Defesa 

do consumidor. ; Transporte: deverá 
ser feito em carro refrigerado, 

obedecendo à temperatura 
no momento do recebimento, 

conforme legislação vigente na 
Secretaria de Saúde.; Apresentar 
amostra, Ficha técnica assinada 

por responsável técnico, laudo com 
Características organolépticas, 

macro e microscópicas com 
validade de no máximo 1 ano, 

registro e croqui de rótulo e carta de 
corresponsabilidade.; Os produtos 
devem ser entregues pesados e 

etiquetados de acordo com o pedido 
semanal, solicitado pelo PMAE.; 

Novilho 
Nobre

10,90

11 1 Kg.

APRESUNTADO embutido de 
origem suína - contendo no mínimo 

carne suína, água, proteína 
vegetal, sal, amido, condimentos, 
conservadores Nitrato e Nitrito de 
Sódio, estabilizante Polifosfato de 

Sódio e antioxidante e eritorbato de 
Sódio. Resfriado a temperatura de 
5° a 7° C, cortado em fatias entre 

1 e 1,5mm de espessura, com 
carimbos oficiais (SIM, SIP ou 
SIF), de acordo com as Portarias 

do Ministério da Agricultura e 
Vigilância Sanitária, em embalagem 
plástica. Deverá ser transportados 
em carro refrigerado, obedecendo 

à temperatura no momento do 
recebimento, conforme legislação 

vigente.; Transporte:deverá 
ser feito em carro refrigerado, 

obedecendo à temperatura 
no momento do recebimento, 

conforme legislação vigente na 
Secretaria de Saúde.; Apresentar 
amostra, Ficha técnica assinada 

por responsável técnico, laudo com 
Características organolépticas, 

macro e microscópicas com 
validade de no máximo 1 ano, 

registro e croqui de rótulo e carta de 
corresponsabilidade.;  Os produtos 

devem ser entregues pesados e 
etiquetados de acordo com pedido 
semanal, solicitado pelo PMAE.; 

Frigopar

8,98

12 1 Kg.

QUEIJO tipo mussarela fatiado - 
obtido a partir de leite pasteurizado, 

sal, fermento lácteo, coagulante. 
Apresentado em peças, resfriado, 

com temperatura de 0 a 5° C. 
Embalagem filme PVC ou saco 
plástico transparente, contendo 
identificação do produto, prazo 
de validade, marcas e carimbos 

oficiais, de acordo com as Portarias 
do Ministério de Agricultura e 

Vigilância Sanitária. Obedecendo à 
temperatura de recebimento, com 
ao menos 95% da validade para 

consumo no momento da entrega.; 
Transporte:deverá ser feito em 
carro refrigerado, obedecendo 
à temperatura no momento do 

recebimento, conforme legislação 
vigente na Secretaria de Saúde.; 
Os produtos devem ser entregues 
pesados e etiquetados de acordo 

com pedido semanal, solicitado pelo 
PMAE.;

Frigopar

16,50

14 1 dz.

OVOS DE GALINHA - de 1ª 
qualidade, branco, tipo 1, tamanho 
grande, íntegros (sem rachaduras) 

e sem sujidades na casca – 
embalados em caixas de papelão 
própria ou em bandejas revestidas 

em filme PVC, que contenham 
data de classificação e validade e 
Certificado de Inspeção Sanitária 
– produto com no máximo 05 dias 
de classificação.O produto deverá 

estar acondicionado em caixas 
próprias, devidamente higienizadas 

para o transporte do produto até 
o local de entrega.; Os produtos 
devem ser entregues pesados e 

etiquetados de acordo com o pedido 
semanal, solicitado pelo PMAE.; 

Granja 
Figueiredo

2,73



09/01 a 15/01 de 2016, Veiculação 18/01/16 Ano XXII - Nº 1029 Boletim Oficial do Município -  13

16 1 L

BEBIDA LÁCTEA FLUIDA, in natura, 
com leite integral, contendo 20% 
de soro de leite, no sabor coco. 
- Embalado em pacote plástico 

leitoso de 1 litro. Contendo prazo 
de validade e fabricação, com 
ao menos, 95% da validade no 

momento da entrega. O transporte 
deve ocorrer em veículos com 

carroceria provida de isolamento 
térmico para ser conduzido a 

menos de 7°C.; Transporte:deverá 
ser feito em carro refrigerado, 

obedecendo à temperatura 
no momento do recebimento, 

conforme legislação vigente na 
Secretaria de Saúde.; Apresentar 
amostra, Ficha técnica assinada 

por responsável técnico, laudo com 
Características organolépticas, 

macro e microscópicas com 
validade de no máximo 1 ano, 

registro e croqui de rótulo e carta de 
corresponsabilidade.; Os produtos 
devem ser entregues pesados e 

etiquetados de acordo com o pedido 
semanal, solicitado pelo PMAE.; 

Frimesa

2,30

17 1 L

BEBIDA LÁCTEA FLUIDA, in 
natura, com leite integral, contendo 

20% de soro de leite, no sabor 
morango - Embalado em pacote 

plástico leitoso de 1 litro. Contendo 
prazo de validade e fabricação, 

com ao menos, 95% da validade no 
momento da entrega. O transporte 

deve ocorrer em veículos com 
carroceria provida de isolamento 

térmico para ser conduzido a 
menos de 7°C.; Transporte: deverá 

ser feito em carro refrigerado, 
obedecendo à temperatura 

no momento do recebimento, 
conforme legislação vigente na 

Secretaria de Saúde.; Apresentar 
amostra, Ficha técnica assinada 

por responsável técnico, laudo com 
Características organolépticas, 

macro e microscópicas com 
validade de no máximo 1 ano, 

registro e croqui de rótulo e carta de 
corresponsabilidade.; Os produtos 
devem ser entregues pesados e 

etiquetados de acordo com o pedido 
semanal, solicitado pelo PMAE.; 

Frimesa

2,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 128/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 274/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 153/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 04/11/2015 à 04/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Materiais de limpeza e peças para 

manutenção da piscina
ELIANE MARIA MENDES DA LUZ ZIMOVSKEI - EPP

CNPJ/MF sob o n° 02.706.999/0001-14

LOTE ITEM UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

2 1 Kg.

CARNE IN NATURA EM ISCAS 
CONGELADATIPO PATINHO - 
Ingredientes: carne bovina tipo 

PATINHO cortada em iscas e congelada. 
Toda matéria prima utilizada na 

elaboração do produto deve ser de 
qualidade comprovadamente alimentar 

e os produtos de origem animal 
utilizadosdeverão ser provenientes de 
estabelecimento inspecionado pelo 
serviço de inspeção oficial (SIM, SIP 
ou SIF). Processo: refile, equalização 
e congelamento da peça. Embalagem 

primária: embalagem em sacos plásticos 
de polietileno de baixa densidade, 

contendo etiqueta primária com 
rotulagem de acordo com legislação 
vigente (RDC 360), aprovada para 

contato direto com alimentos, de acordo 
com a resolução 105/99 da Anvisa, 

com selagem a quente na base e na 
boca, sem perfurações ou vazamentos. 

Peso Líquido: 1 ou 2kg. Informações 
nutricionais: proteína: Mínimo 17%; 

Prazo de validade: mínimo de 12 meses. 
Embalagem Secundária: embalagem 
secundária do produto deverá ser em 
caixa de papelão reforçado, adequado 

ao empilhamento recomendado, lacrada 
com fita adesiva, resistente a danos 

durante o transporte ou armazenamento 
e que garanta a integridade do 

produto durante todo o seu período 
de validade. Caixas com até 12 kg. ; 
Transporte:deverá ser feito em carro 

refrigerado, obedecendo à temperatura 
no momento do recebimento, conforme 

legislação vigente na Secretaria de 
Saúde.; Apresentar amostra, alvará 

sanitário, ficha técnica assinada 
por responsável técnico, laudo com 

características organolépticas, macro 
e microscópicas com validade de no 

máximo 1 ano, registro e croqui de rótulo 
e carta de corresponsabilidade.; Os 

produtos devem ser entregues pesados 
e etiquetados de acordo com o pedido 

semanal, solicitado pelo PMAE.; 

Frigopar

15,49

4 1 Kg.

PEITO DE FRANGO SEM OSSO E 
SEM PELE - Ingredientes: peito de 

frango sem osso e sem pele, congelado. 
As peças devem estar sem penas, 
sem pele amarela, sem penugem, 

sem manchas de bile, sem mancha 
vermelha e ausência de materiais 

estranhos. ; Toda matéria prima utilizada 
na elaboração do produto deve ser de 
qualidade comprovadamente alimentar 

e os produtos de origem animal 
utilizadosdeverão ser provenientes de 
estabelecimento inspecionado pelo 
serviço de inspeção oficial (SIM, SIP 

ou SIF).; Embalagem Primária: Saco de 
Polietileno. Peso líquido da embalagem 

primária: 1 ou 2 kg. Embalagem 
secundária: Embalagem secundária do 
produto deverá ser em caixa de papelão 
reforçado, adequado ao empilhamento 
recomendado, lacrada com fita adesiva, 
resistente a danos durante o transporte 

ou armazenamento e que garanta a 
integridade do produto durante todo o 
seu período de validade. Caixas com 

até 12 kg. Armazenamento: armazenar 
e conservar a temperatura de -12ºC. 

Validade: mínimo de 12 meses.; 
Transporte:deverá ser feito em carro 

refrigerado, obedecendo à temperatura 
no momento do recebimento, conforme 

legislação vigente na Secretaria de 
Saúde.; Apresentar amostra, alvará 

sanitário, ficha técnica assinada 
por responsável técnico, laudo com 

características organolépticas, macro 
e microscópicas com validade de no 

máximo 1 ano, registro e croqui de rótulo 
e carta de corresponsabilidade.; Os 

produtos devem ser entregues pesados 
e etiquetados de acordo com o pedido 

semanal, solicitado pelo PMAE.; 

Canção

8,31

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 153/2015 
– PMG

PRECESSO N.º 279 – PMG – PREGÃO PRESENCIAL  N.º  
156/2015

VALIDADE: 12 (Doze) - Meses. 26/11/2015 a 26/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

GUARAPET DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES 
LTDA - ME

CNPJ/MF sob o nº 13.659.936/0001-70
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LOTE QTD. UNID DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO   V. UNIT.

1 30.000 Kg.

Ração para Animais - Ração 
para cães. Em pacotes de 
25 Kg. Com as seguintes  
especificações:  MARCA 

TANGO MIX - SUPRA

MINIMO MÁXIMO
2,68

Umidade:   8,00%  12,00%

   Proteína Bruta 18,00%  22,00%  

   Extrato Étero   5,50%  12,00%  

   Fósforo   0,60%    1,25%  

   Cálcio   1,00%    2,20%  

   Matéria Mineral   8,50%  12,00%  

   Matéria Fibrio   3,50%    6,60%  

   Fonte de Proteína a base 
de carne.    

   Total Geral    

EXTRATO DE ATA DE REGISTO DE PREÇOS N.º 160/2015 
– PMG

PROCESSO N.º 280 -  PMG – PREGÃO PRESENCIAL N.º 
157/2015 – PMG

VALIDADE: 12 (doze) meses – 01-12-2015 a 01-12-2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares –
LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME

CNPJ/MF sob o n° 21.587.815/0001-99

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

3 1 UN

Botijão - Botijão criogênico Novo 
com capacidade mínima de 34,8 
litros de nitrogênio, com régua, 
repleto de nitrogênio (n2), com 
capacidade mínima para 2.100 

doses de 0,5cc em racks com 10 
doses, com 6 canecas de alumínio, 
diâmetro interno da boca ou gargalo 
inferior a 90 mm e com garantia de 5 

(cinco) anos.

CRIOFARM 3.000,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTO DE PREÇOS N.º 161/2015 
– PMG

PROCESSO N.º 280 -  PMG – PREGÃO PRESENCIAL N.º 
157/2015 – PMG

VALIDADE: 12 (doze) meses – 01-12-2015 a 01-12-2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares
NITROTEC – COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - ME
CNPJ/MF sob o n° 09.492.811/0001-21

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

4 2000 L

Nitrogênio Líquido para recarga 
de botijão de sêmen - Nitrogênio 

Líquido (N2) para recarga de botijões 
criogênicos de Armazenamento de 

Sêmen.

NITROVET 1,79

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 122/2015 
– PMG

PROCESSO N.º 297/2015 – PREGÃO ELETRONICO N.º 
162/2015 – PMG

VALIDADE: 04-11-2015 a 04-11-2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei Federal 

8666/93
Objeto: Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar

DULCEMAR KIRIAN ME
CNPJ/MF sob o n° 78.917.655/0001-16

LOTE UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

37 UN

Chineque com farofa - massa doce, com 
essência de baunilha, coberto com farofa, 

com aproximadamente 80g, 10 cm de 
comprimento, 8 cm de largura e 6 cm 

de altura, sendo produzido no dia a ser 
entregue. Embalagem para transporte: 

monobloco plástico branco lavável, 
com finalidade exclusiva para este fim, 

embalado em plástico ou papel próprios. 
Não serão aceitos pães pré-preparados 

(congelados), e/ou apresentando 
sujidades, sabor e aroma de gordura 

(rancificado), mal assado ou queimado. 
Os produtos devem ser entregues de 

acordo com pedido semanal, solicitado 
pelo PMAE. Validade mínima 5 dias.

PRÓPRIA 0,23

38 UN

Mini pão de leite - preparado com 
farinha de trigo enriquecida com 

ácido fólico e ferro, leite e manteiga, 
pesando aproximadamente 35 g e 

medindo aproximadamente 8 cm de 
comprimento, 4 cm de largura e 3 cm de 

altura, sendo produzido na data a ser 
entregue. Embalagem para transporte: 

monobloco plástico branco lavável, 
com finalidade exclusiva para este fim, 

embalado em plástico ou papel próprios. 
Não serão aceitos pães pré-preparados 

(congelados), e/ou apresentando 
sujidades, sabor e aroma de gordura 

(rancificado), mal assado ou queimado. 
Os produtos devem ser entregues de 

acordo com pedido semanal, solicitado 
pelo PMAE. Validade mínima 5 dias. 

PRÓPRIA 0,22

39 UN

Pão de forma fatiado - com 
aproximadamente 19 fatias, sem 

considerar as pontas, preparado com 
farinha de trigo tipo 1, enriquecida 
com ácido fólico e ferro, pesando 

aproximadamente 450 g. Fatias com 1,5 
cm de espessura e medindo 10 cm x 10 
cm. Deve ser produzido na data a ser 
entregue. Embalagem para transporte: 

monobloco plástico branco lavável, 
com finalidade exclusiva para este fim, 

embalado em plástico ou papel próprios. 
Não serão aceitos pães pré-preparados 

(congelados), e/ou apresentando 
sujidades, sabor e aroma de gordura 

(rancificado), mal assado ou queimado. 
Os produtos devem ser entregues de 

acordo com pedido semanal, solicitado 
pelo PMAE. Validade mínima 5 dias.

PRÓPRIA 2,09

40 UN

Pão de leite (cachorro quente) - preparado 
com farinha de trigo enriquecida com 
ácido fólico e ferro, leite e manteiga, 
pesando aproximadamente 75 g e 

medindo aproximadamente 13 cm de 
comprimento, 7 cm de largura e 6 cm de 

altura, sendo produzido na data a ser 
entregue. Embalagem para transporte: 

monobloco plástico branco lavável, 
com finalidade exclusiva para este fim, 

embalado em plástico ou papel próprios. 
Não serão aceitos pães pré-preparados 

(congelados), e/ou apresentando 
sujidades, sabor e aroma de gordura 

(rancificado), mal assado ou queimado. 
Os produtos devem ser entregues de 

acordo com pedido semanal, solicitado 
pelo PMAE. Validade mínima 5 dias.

PRÓPRIA 0,22

41 Kg.

Pão francês - obtido do cozimento de 
farinha de trigo enriquecida com ácido 
fólico e ferro, fermento biológico, água 
e sal, pesando aproximadamente 50 g 
e medindo aproximadamente 13 cm de 

comprimento, 9 cm de largura e 5 cm de 
altura. Com: cor, cheiro e sabor próprio, 
isento de sujidades, parasitas e larvas. 

Embalagem para transporte: monobloco 
plástico branco lavável, com finalidade 

exclusiva para este fim. Não serão aceitos 
pães pré-preparados (congelados), e/ou 
apresentando sujidades, sabor e aroma 
de gordura (rancificado), mal assados 

ou queimados. Os produtos devem 
ser entregues de acordo com pedido 

semanal, solicitado pelo PMAE. Validade 
mínima 5 dias.

PRÓPRIA 4,24
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42 UN

Pão integral - preparado com farinha 
de trigo integral, enriquecida com ácido 

fólico e ferro, pesando aproximadamente 
70g e medindo aproximadamente 12 cm 
de comprimento, 7 cm de largura e 6 cm 
de altura, sendo produzido na data a ser 
entregue. Embalagem para transporte: 

monobloco plástico branco lavável, 
com finalidade exclusiva para este fim, 

embalado em plástico ou papel próprios. 
Não serão aceitos pães pré-preparados 

(congelados), e/ou apresentando 
sujidades, sabor e aroma de gordura 

(rancificado), mal assado ou queimado. 
Os produtos devem ser entregues de 

acordo com pedido semanal, solicitado 
pelo PMAE. Validade mínima 5 dias.

PRÓPRIA 0,27

43 UN

Pão integral fatiado - com 
aproximadamente 500g e 19 fatias, sem 

considerar as pontas, preparado com 
farinha de trigo integral enriquecida com 
ácido fólico e ferro. Fatias médias com 

1,5 cm de espessura e medindo 11 cm x 
10 cm. Deve ser produzido na data a ser 
entregue. Embalagem para transporte: 

monobloco plástico branco lavável, 
com finalidade exclusiva para este fim, 

embalado em plástico ou papel próprios. 
Não serão aceitos pães pré-preparados 

(congelados), e/ou apresentando 
sujidades, sabor e aroma de gordura 

(rancificado), mal assado ou queimado. 
Os produtos devem ser entregues de 

acordo com pedido semanal, solicitado 
pelo PMAE. Validade mínima 5 dias.

PRÓPRIA 2,55

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 121/2015 
– PMG

PROCESSO N.º 297/2015 – PREGÃO ELETRONICO N.º 
162/2015 – PMG

Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei Federal 
8666/93

Validade de 04-11-2015 a 04-11-2016
Objeto: Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO SUL PR
CNPJ/MF sob o n° 12.099.759/0001-52

LOTE UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

3 Kg.

Abóbora vermelha descascada, picada e 
congelada - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, frescas, 
inteiras e sãs. Apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

Isentas de substâncias terrosas, sem 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa. Sem parasitos, larvas ou 
outros animais nos produtos e embalagens. 
Sem umidade externa anormal. Isentas de 
odor e sabor estranhos. O produto deverá 
estar acondicionado em sacos plásticos ou 
caixas plásticas, devidamente higienizadas 
para o transporte do produto até o local de 
entrega. Os produtos devem ser entregues 

pesados e etiquetados de acordo com 
pedido semanal, solicitado pelo PMAE. 

PROPRIA 2,12

8 Kg.

Alho nacional -de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, fresco, inteiro 
e são. Apresentando grau conservação em 

condições adequadas para o consumo. 
Isento de substâncias terrosas, sem 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa. Sem parasitos, larvas ou 
outros animais nos produtos e embalagens. 
Sem umidade externa anormal. Isento de 
odor e sabor estranhos. O produto deverá 
estar acondicionado em sacos plásticos ou 
caixas plásticas, devidamente higienizadas 
para o transporte do produto até o local de 
entrega. Os produtos devem ser entregues 

pesados e etiquetados de acordo com 
pedido semanal, solicitado pelo PMAE. 

PRÓPRIA 9,80

10 Kg.

Batata doce - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, frescas, 
inteiras e sãs. Apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

Isentas de substâncias terrosas, sem 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa. Sem parasitos, larvas ou 
outros animais nos produtos e embalagens. 
Sem umidade externa anormal. Isentas de 
odor e sabor estranhos. O produto deverá 
estar acondicionado em sacos plásticos ou 
caixas plásticas, devidamente higienizadas 
para o transporte do produto até o local de 
entrega. Os produtos devem ser entregues 

pesados e etiquetados de acordo com 
pedido semanal, solicitado pelo PMAE. 

PRÓPRIA 2,00

20 UN

Escarola - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, frescas, 
inteiras e sãs. Apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 
As folhas deverão se apresentar intactas e 

firmes. Isentas de substâncias terrosas, sem 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa. Sem parasitos, larvas ou 
outros animais nos produtos e embalagens. 
Sem umidade externa anormal. Isentas de 
odor e sabor estranhos. O produto deverá 
estar acondicionado em sacos plásticos ou 
caixas plásticas, devidamente higienizadas 
para o transporte do produto até o local de 
entrega. Os produtos devem ser entregues 

etiquetados de acordo com pedido semanal, 
solicitado pelo PMAE. 

PRÓPRIA 1,65

21 UN

Espinafre - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, fresco, inteiro 
e são. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. As folhas 
deverão se apresentar intactas e firmes. 

Isentas de substâncias terrosas, sem 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa. Sem parasitos, larvas ou 
outros animais nos produtos e embalagens. 
Sem umidade externa anormal. Isentas de 
odor e sabor estranhos. O produto deverá 
estar acondicionado em sacos plásticos ou 
caixas plásticas, devidamente higienizadas 
para o transporte do produto até o local de 
entrega. Os produtos devem ser entregues 

etiquetados de acordo com pedido semanal, 
solicitado pelo PMAE. 

PRÓPRIA 2,80

22 Kg.

Laranja lima - de boa qualidade, casca 
fina, de cor amarelo-claro, com tamanho 
médio padronizado, frescas, inteiras e 

sãs. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Isentas de 
substâncias terrosas, sem sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 

externa. Sem parasitos, larvas ou outros 
animais nos produtos e embalagens. Sem 
umidade externa anormal. Isentas de odor 
e sabor estranhos. O produto deverá estar 

acondicionado em sacos plásticos ou caixas 
plásticas, devidamente higienizadas para o 

transporte do produto até o local de entrega. 
Os produtos devem ser entregues pesados e 
etiquetados de acordo com pedido semanal, 

solicitado pelo PMAE. 

PRÓPRIA 2,20

24 Kg.

Limão thaiti - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, fresco, inteiro 
e são. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Isento de 
substâncias terrosas, sem sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 

externa. Sem parasitos, larvas ou outros 
animais nos produtos e embalagens. Sem 
umidade externa anormal. Isentos de odor 
e sabor estranhos. O produto deverá estar 

acondicionado em sacos plásticos ou caixas 
plásticas, devidamente higienizadas para o 

transporte do produto até o local de entrega. 
Os produtos devem ser entregues pesados e 
etiquetados de acordo com pedido semanal, 

solicitado pelo PMAE. 

PRÓPRIA 2,35
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26 Kg.

Mamão formosa - de primeira qualidade, 
com tamanho médio padronizado, fresco, 

inteiro e são. Apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

Isento de substâncias terrosas, sem 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa. Sem parasitos, larvas ou 
outros animais nos produtos e embalagens. 
Sem umidade externa anormal. Isentos de 
odor e sabor estranhos. O produto deverá 
estar acondicionado em sacos plásticos ou 
caixas plásticas, devidamente higienizadas 
para o transporte do produto até o local de 
entrega. Os produtos devem ser entregues 

pesados e etiquetados de acordo com 
pedido semanal, solicitado pelo PMAE. 

PRÓPRIA 3,00

27 Kg.

Mandioca descascada congelada ou à vácuo 
em pedaços, sem conservantes, embalada 
à vácuo em embalagens de 1 kg. Validade 

mínima de 6 meses. 

PRÓPRIA 2,90

28 Kg.

Manga tommy - de primeira qualidade, 
com tamanho médio padronizado, frescas, 

inteiras e sãs. Apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

Isentas de substâncias terrosas, sem 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa. Sem parasitos, larvas ou 
outros animais nos produtos e embalagens. 
Sem umidade externa anormal. Isentas de 
odor e sabor estranhos. O produto deverá 
estar acondicionado em sacos plásticos ou 
caixas plásticas, devidamente higienizadas 
para o transporte do produto até o local de 
entrega. Os produtos devem ser entregues 

pesados e etiquetados de acordo com 
pedido semanal, solicitado pelo PMAE. 

PRÓPRIA 2,65

29 Kg.

Melancia - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, frescas, 
inteiras e sãs. Apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

Isentas de substâncias terrosas, sem 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa. Sem parasitos, larvas ou 
outros animais nos produtos e embalagens. 
Sem umidade externa anormal. Isentas de 
odor e sabor estranhos. O produto deverá 
estar acondicionado em sacos plásticos ou 
caixas plásticas, devidamente higienizadas 
para o transporte do produto até o local de 
entrega. Os produtos devem ser entregues 

pesados e etiquetados de acordo com 
pedido semanal, solicitado pelo PMAE. 

PRÓPRIA 0,95

31 Kg.

Pêra - de primeira qualidade, com tamanho 
médio padronizado, frescas, inteiras e 

sãs. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Isentas de 
substâncias terrosas, sem sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 

externa. Sem parasitos, larvas ou outros 
animais nos produtos e embalagens. Sem 
umidade externa anormal. Isentas de odor 
e sabor estranhos. O produto deverá estar 

acondicionado em sacos plásticos ou caixas 
plásticas, devidamente higienizadas para o 

transporte do produto até o local de entrega. 
Os produtos devem ser entregues pesados e 
etiquetados de acordo com pedido semanal, 

solicitado pelo PMAE. 

PRÓPRIA 7,00

36 Kg.

Vagem - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, frescas, 
inteiras e sãs. Apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

Isentas de substâncias terrosas, sem 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa. Sem parasitos, larvas ou 
outros animais nos produtos e embalagens. 
Sem umidade externa anormal. Isentas de 
odor e sabor estranhos. O produto deverá 
estar acondicionado em sacos plásticos ou 
caixas plásticas, devidamente higienizadas 
para o transporte do produto até o local de 
entrega. Os produtos devem ser entregues 

pesados e etiquetados de acordo com 
pedido semanal, solicitado pelo PMAE. 

PRÓPRIA 2,75

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 123/2015 
– PMG

PROCESSO N.º 297/2015 – PREGÃO ELETRONICO N.º 
162/2015 – PMG

Validade de 04-11-201 a 04-112016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei Federal 

8666/93
Objeto: Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar

FÉRTIL COMÉRCIO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
CNPJ/MF sob o n° 17.686.021/0001-05

LOTE UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

7 Kg.

Banana caturra - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, frescas, inteiras 
e sãs. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Isentas de 
substâncias terrosas, sem sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 

externa. Sem parasitos, larvas ou outros 
animais nos produtos e embalagens. Sem 
umidade externa anormal. Isentas de odor 
e sabor estranhos. O produto deverá estar 

acondicionado em sacos plásticos ou caixas 
plásticas, devidamente higienizadas para o 

transporte do produto até o local de entrega. 
Os produtos devem ser entregues pesados e 
etiquetados de acordo com pedido semanal, 

solicitado pelo PMAE. 

CEASA 1,33

11 Kg.

Batata inglesa - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, frescas, inteiras 
e sãs. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Isentas de 
substâncias terrosas, sem sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 

externa. Sem parasitos, larvas ou outros 
animais nos produtos e embalagens. Sem 
umidade externa anormal. Isentas de odor 
e sabor estranhos. O produto deverá estar 

acondicionado em sacos plásticos ou caixas 
plásticas, devidamente higienizadas para o 

transporte do produto até o local de entrega. 
Os produtos devem ser entregues pesados e 
etiquetados de acordo com pedido semanal, 

solicitado pelo PMAE. 

CEASA 1,97

14 UN

Brócolis - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, fresco, inteiro 
e são. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. As folhas 
deverão se apresentar intactas e firmes. 

Isentas de substâncias terrosas, sem 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa. Sem parasitos, larvas ou 
outros animais nos produtos e embalagens. 
Sem umidade externa anormal. Isentos de 
odor e sabor estranhos. O produto deverá 
estar acondicionado em sacos plásticos ou 
caixas plásticas, devidamente higienizadas 
para o transporte do produto até o local de 
entrega. Os produtos devem ser entregues 

etiquetados de acordo com pedido semanal, 
solicitado pelo PMAE. 

CEASA 3,39
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15 Kg.

Cebola - branca, nacional, de primeira 
qualidade, com tamanho médio padronizado, 

frescas, inteiras e sãs. Apresentando grau 
conservação em condições adequadas para 
o consumo. Isentas de substâncias terrosas, 
sem sujidades ou corpos estranhos aderidos 
à superfície externa. Sem parasitos, larvas ou 
outros animais nos produtos e embalagens. 
Sem umidade externa anormal. Isentas de 
odor e sabor estranhos. O produto deverá 
estar acondicionado em sacos plásticos ou 
caixas plásticas, devidamente higienizadas 
para o transporte do produto até o local de 
entrega. Os produtos devem ser entregues 

pesados e etiquetados de acordo com pedido 
semanal, solicitado pelo PMAE. 

CEASA 2,63

16 Kg.

Cenoura - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, frescas, inteiras 
e sãs. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Isentas de 
substâncias terrosas, sem sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 

externa. Sem parasitos, larvas ou outros 
animais nos produtos e embalagens. Sem 
umidade externa anormal. Isentas de odor 
e sabor estranhos. O produto deverá estar 

acondicionado em sacos plásticos ou caixas 
plásticas, devidamente higienizadas para o 

transporte do produto até o local de entrega. 
Os produtos devem ser entregues pesados e 
etiquetados de acordo com pedido semanal, 

solicitado pelo PMAE. 

CEASA 1,58

17 Kg.

Chuchu - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, fresco, inteiro 
e são. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Isento de 
substâncias terrosas, sem sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 

externa. Sem parasitos, larvas ou outros 
animais nos produtos e embalagens. Sem 
umidade externa anormal. Isentos de odor 
e sabor estranhos. O produto deverá estar 

acondicionado em sacos plásticos ou caixas 
plásticas, devidamente higienizadas para o 

transporte do produto até o local de entrega. 
Os produtos devem ser entregues pesados e 
etiquetados de acordo com pedido semanal, 

solicitado pelo PMAE. 

CEASA 1,39

18 UN

Couve flor - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, frescas, inteiras 
e sãs. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. As folhas 
deverão se apresentar intactas e firmes. 

Isentas de substâncias terrosas, sem 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa. Sem parasitos, larvas ou 
outros animais nos produtos e embalagens. 
Sem umidade externa anormal. Isentas de 
odor e sabor estranhos. O produto deverá 
estar acondicionado em sacos plásticos ou 
caixas plásticas, devidamente higienizadas 
para o transporte do produto até o local de 
entrega. Os produtos devem ser entregues 

etiquetados de acordo com pedido semanal, 
solicitado pelo PMAE. 

CEASA 2,39

23 Kg.

Laranja pêra de boa qualidade, tamanho 
comercial, de cor amarelo-avermelhado, com 
tamanho médio padronizado, frescas, inteiras 
e sãs. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Isentas de 
substâncias terrosas, sem sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 

externa. Sem parasitos, larvas ou outros 
animais nos produtos e embalagens. Sem 
umidade externa anormal. Isentas de odor 
e sabor estranhos. O produto deverá estar 

acondicionado em sacos plásticos ou caixas 
plásticas, devidamente higienizadas para o 

transporte do produto até o local de entrega. 
Os produtos devem ser entregues pesados e 
etiquetados de acordo com pedido semanal, 

solicitado pelo PMAE. 

CEASA 1,25

34 Kg.

Repolho verde - novo, descascado, 
de primeira qualidade, com tamanho 

médio padronizado, fresco, inteiro e são. 
Apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas 

para o consumo. Isento de substâncias 
terrosas, sem sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa. Sem parasitos, 

larvas ou outros animais nos produtos e 
embalagens. Sem umidade externa anormal. 
Isentos de odor e sabor estranhos. O produto 

deverá estar acondicionado em sacos 
plásticos ou caixas plásticas, devidamente 

higienizadas para o transporte do produto até 
o local de entrega. Os produtos devem ser 

entregues pesados e etiquetados de acordo 
com pedido semanal, solicitado pelo PMAE. 

CEASA 1,13

35 Kg.

Tomate rasteiro - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, fresco, inteiro 
e são. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Isento de 
substâncias terrosas, sem sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 

externa. Sem parasitos, larvas ou outros 
animais nos produtos e embalagens. Sem 
umidade externa anormal. Isentos de odor 
e sabor estranhos. O produto deverá estar 

acondicionado em sacos plásticos ou caixas 
plásticas, devidamente higienizadas para o 

transporte do produto até o local de entrega. 
Os produtos devem ser entregues pesados e 
etiquetados de acordo com pedido semanal, 

solicitado pelo PMAE.

CEASA 2,03

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 124/2015 
– PMG

PROCESSO N.º 297/2015 – PREGÃO ELETRONICO N.º 
162/2015 – PMG

Validade de 04-11-2015 a 04-11-2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei Federal 

8666/93
Objeto: Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar

MNC ALIMENTOS EIRELI - EPP
CNPJ/MF sob o n° 80.774.789/0001-77

LOTE UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

1 Kg.

Abacate - de primeira qualidade, com tamanho 
médio padronizado, fresco, inteiro e são. 

Apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Isentos de substâncias terrosas, 
sem sujidades ou corpos estranhos aderidos 
à superfície externa. Sem parasitos, larvas ou 
outros animais nos produtos e embalagens. 
Sem umidade externa anormal. Isentas de 
odor e sabor estranhos. O produto deverá 
estar acondicionado em sacos plásticos ou 
caixas plásticas, devidamente higienizadas 
para o transporte do produto até o local de 
entrega. Os produtos devem ser entregues 

pesados e etiquetados de acordo com pedido 
semanal, solicitado pelo PMAE. 

PRÓPRIA 1,50

2 Kg.

Abacaxi pérola - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, frescas, inteiras 
e sãs. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Isentas de 

substâncias terrosas, sem sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa. 

Sem parasitos, larvas ou outros animais nos 
produtos e embalagens. Sem umidade externa 
anormal. Isentas de odor e sabor estranhos. O 
produto deverá estar acondicionado em sacos 

plásticos ou caixas plásticas, devidamente 
higienizadas para o transporte do produto até 

o local de entrega. Os produtos devem ser 
entregues pesados e etiquetados de acordo 
com pedido semanal, solicitado pelo PMAE. 

PRÓPRIA 1,39
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4 Kg.

Abobrinha verde - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, frescas, inteiras 
e sãs. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Isentas de 

substâncias terrosas, sem sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa. 

Sem parasitos, larvas ou outros animais nos 
produtos e embalagens. Sem umidade externa 
anormal. Isentas de odor e sabor estranhos. O 
produto deverá estar acondicionado em sacos 

plásticos ou caixas plásticas, devidamente 
higienizadas para o transporte do produto até 

o local de entrega. Os produtos devem ser 
entregues pesados e etiquetados de acordo 
com pedido semanal, solicitado pelo PMAE. 

PRÓPRIA 1,40

5 UN

Acelga - de primeira qualidade, com tamanho 
médio padronizado, frescas, inteiras e sãs. 

Apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para 
o consumo. As folhas deverão se apresentar 

intactas e firmes. Isentas de substâncias 
terrosas, sem sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa. Sem parasitos, 

larvas ou outros animais nos produtos e 
embalagens. Sem umidade externa anormal. 
Isentas de odor e sabor estranhos. O produto 

deverá estar acondicionado em sacos plásticos 
ou caixas plásticas, devidamente higienizadas 

para o transporte do produto até o local de 
entrega. Os produtos devem ser entregues 

etiquetados de acordo com pedido semanal, 
solicitado pelo PMAE. 

PRÓPRIA 1,60

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 125/2015 
– PMG

PROCESSO N.º 297/2015 – PREGÃO ELETRONICO N.º 
162/2015 – PMG

Validade: 04-11-2015 a 04-11-2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei Federal 

8666/93
Objeto: Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar

PONTO DO NHOQUE INDÚSTRIA COMÉRCIO ALIMENTOS 
LTDA ME

CNPJ/MF sob o n° 12.962.904/0001-87
LOTE UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

44 Kg.

Nhoque de soja cozido e congelado, contendo 
no mínimo: farinha de soja integral não 

transgênica, extrato de soja não transgênica, 
fibra de aveia, amido, farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, margarina 
vegetal de palma, ovo, sal e condimentos 

naturais.Rendimento mínimo de 12 porções 
de 80 g por quilo do produto. A embalagem 
deverá ser de polietileno atóxico específico 

para alimentos com capacidade para 1 kg.Os 
produtos deverão ser transportados em carro 
refrigerado para a garantia do congelamento 

e entregues de acordo com o pedido do Pmae 
diretamente nas unidades de ensino. Validade 

mínima 6 meses.

REALEZA 12,08

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 126/2015 
– PMG

PROCESSO N.º 297/2015 – PREGÃO ELETRONICO N.º 
162/2015 – PMG

Validade: 04-11-2015 a 04-11-2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei Federal 

8666/93
Objeto: Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar

REDE COMPRE BEM LTDA EPP
CNPJ/MF sob o n° 04.725.386/0001-50

LOTE UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

6 UN

Alface crespa - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, frescas, inteiras 
e sãs. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. As folhas deverão 
se apresentar intactas e firmes. Isentas de 

substâncias terrosas, sem sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa. 

Sem parasitos, larvas ou outros animais nos 
produtos e embalagens. Sem umidade externa 
anormal. Isentas de odor e sabor estranhos. O 
produto deverá estar acondicionado em sacos 

plásticos ou caixas plásticas, devidamente 
higienizadas para o transporte do produto até 

o local de entrega. Os produtos devem ser 
entregues etiquetados de acordo com pedido 

semanal, solicitado pelo PMAE. 

IN NATURA 1,00

9 Kg.

Banana prata - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, frescas, inteiras 
e sãs. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Isentas de 

substâncias terrosas, sem sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa. 

Sem parasitos, larvas ou outros animais nos 
produtos e embalagens. Sem umidade externa 
anormal. Isentas de odor e sabor estranhos. O 
produto deverá estar acondicionado em sacos 

plásticos ou caixas plásticas, devidamente 
higienizadas para o transporte do produto até 

o local de entrega. Os produtos devem ser 
entregues pesados e etiquetados de acordo 
com pedido semanal, solicitado pelo PMAE. 

IN NATURA 1,80

12 Kg.

Batata salsa -de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, frescas, inteiras 
e sãs. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Isentas de 

substâncias terrosas, sem sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa. 

Sem parasitos, larvas ou outros animais nos 
produtos e embalagens. Sem umidade externa 
anormal. Isentas de odor e sabor estranhos. O 
produto deverá estar acondicionado em sacos 

plásticos ou caixas plásticas, devidamente 
higienizadas para o transporte do produto até 

o local de entrega. Os produtos devem ser 
entregues pesados e etiquetados de acordo 
com pedido semanal, solicitado pelo PMAE. 

IN NATURA 4,80

13 Kg.

Beterraba - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, frescas, inteiras 
e sãs. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Isentas de 

substâncias terrosas, sem sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa. 

Sem parasitos, larvas ou outros animais nos 
produtos e embalagens. Sem umidade externa 
anormal. Isentas de odor e sabor estranhos. O 
produto deverá estar acondicionado em sacos 

plásticos ou caixas plásticas, devidamente 
higienizadas para o transporte do produto até 

o local de entrega. Os produtos devem ser 
entregues pesados e etiquetados de acordo 
com pedido semanal, solicitado pelo PMAE. 

IN NATURA 1,00

19 UN

Couve manteiga - de primeira qualidade, com 
tamanho médio padronizado, frescas, inteiras 
e sãs. Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. As folhas deverão 
se apresentar intactas e firmes. Isentas de 

substâncias terrosas, sem sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa. 

Sem parasitos, larvas ou outros animais nos 
produtos e embalagens. Sem umidade externa 
anormal. Isentas de odor e sabor estranhos. O 
produto deverá estar acondicionado em sacos 

plásticos ou caixas plásticas, devidamente 
higienizadas para o transporte do produto até 

o local de entrega. Os produtos devem ser 
entregues etiquetados de acordo com pedido 

semanal, solicitado pelo PMAE. 

IN NATURA 2,56
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25 Kg.

Maçã nacional - gala -de primeira qualidade, 
com tamanho médio padronizado, frescas, 

inteiras e sãs. Apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Isentas de 
substâncias terrosas, sem sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa. 
Sem parasitos, larvas ou outros animais nos 

produtos e embalagens. Sem umidade externa 
anormal. Isentas de odor e sabor estranhos. O 
produto deverá estar acondicionado em sacos 

plásticos ou caixas plásticas, devidamente 
higienizadas para o transporte do produto até 

o local de entrega. Os produtos devem ser 
entregues pesados e etiquetados de acordo 

com pedido semanal, solicitado pelo PMAE. -

IN NATURA 3,40

30 Kg.

Pepino tipo salada - de primeira qualidade, 
com tamanho médio padronizado, fresco, 

inteiro e são. Apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Isento de 
substâncias terrosas, sem sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa. 
Sem parasitos, larvas ou outros animais nos 

produtos e embalagens. Sem umidade externa 
anormal. Isentos de odor e sabor estranhos. O 
produto deverá estar acondicionado em sacos 

plásticos ou caixas plásticas, devidamente 
higienizadas para o transporte do produto até 

o local de entrega. Os produtos devem ser 
entregues pesados e etiquetados de acordo 
com pedido semanal, solicitado pelo PMAE. 

IN NATURA 2,58

32 Kg.

Ponkan - de primeira qualidade, com tamanho 
médio padronizado, frescas, inteiras e sãs. 

Apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Isentas de substâncias terrosas, 
sem sujidades ou corpos estranhos aderidos 
à superfície externa. Sem parasitos, larvas ou 
outros animais nos produtos e embalagens. 

Sem umidade externa anormal. Isentas de odor 
e sabor estranhos. O produto deverá estar 

acondicionado em sacos plásticos ou caixas 
plásticas, devidamente higienizadas para o 

transporte do produto até o local de entrega. 
Os produtos devem ser entregues pesados e 
etiquetados de acordo com pedido semanal, 

solicitado pelo PMAE. -

IN NATURA 1,49

33 Kg.

Repolho roxo - novo, descascado, de primeira 
qualidade, com tamanho médio padronizado, 
fresco, inteiro e são. Apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Isento 

de substâncias terrosas, sem sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa. 

Sem parasitos, larvas ou outros animais nos 
produtos e embalagens. Sem umidade externa 
anormal. Isentos de odor e sabor estranhos. O 
produto deverá estar acondicionado em sacos 

plásticos ou caixas plásticas, devidamente 
higienizadas para o transporte do produto até 

o local de entrega. Os produtos devem ser 
entregues pesados e etiquetados de acordo 
com pedido semanal, solicitado pelo PMAE. 

IN NATURA 1,60

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 120/2015 
- PMG

PROCESSO N.º 309/2015 - PMG – PREGÃO ELETRONICO 
N.º 168/2015 - PMG

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 23/10/2015 à 23/10/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Fornecimento de Cargas de Oxigênio Medicinal e Ar 
Comprimido.

OXÍGÊNIO RÁPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E 
MEDICINAIS LTDA - ME

CNPJ/MF sob o n° 07.866.557/0001-59
LOTE UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

1 UN Carga de oxigênio medicinal 8 á 10 m3 Linde Gases 184,56

1 UN carga de oxigênio medicinal de 6 à 8 m³  Linde Gases 128,35

1 UN carga de oxigênio medicinal de 3 à 4 m³ Linde Gases 106,46

1 UN carga de oxigênio medicinal de 0,5 à 1 m³  Linde Gases 89,55

1 UN carga de ar comprimido medicinal de 4 m³  Linde Gases 246,8286

EXTRATO DE ATA DE REGISTO DE PREÇOS N.º 154/2015 
– PMG

PROCESSO N.º 339 -  PMG – PREGÃO PRESENCIAL N.º 
181/2015 – PMG

VALIDADE: 12 (doze) meses – 27-11-2015 à 27/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza
NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

CNPJ/MF sob o nº 84.949.668/0001-70
LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. 

UNIT.

1 6500 UN

Água Sanitária - uso 
doméstico a base de 

hipoclorito de sódio, com 
teor de cloro ativo ente 2,0 a 
2,5% p/p. Embalagem: frasco 

plástico de 01 litro, com 
dados de identificação do 

produto, garantia e marca do 
fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde.

LIMPINHA 1,42

4 500 UN

Gel anti-séptico para as mãos 
com composição : carbômero, 

neutralizante , glicerina, 
propilenoglicol, álcool etílico 

70º e água. Embalagem 
com 5 litros , com dados do 
fabricante, garantia, data de 

fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da 

Saúde. 

VIC PHARMA 24,4

8 2000 UN

Cera líquida - incolor, 
para piso frio (base água), 

antiderrapante, incolor, com 
composição e concentração 
mínimas de: teor de sólidos: 
12%; -volume: mínimo 99% 
do declarado na embalagem 

ou rotulo; em embalagem 
com 750 ml de produto. 

POLITRIZ 2,82

11 2200 UN

Desinfetante 2 litros 
-óleo de eucalipto 

citriodoranomilfenoletoxilado, 
cloreto de alquildimetilbenzil, 

amônio 0,6%, dispensão 
acrílico-nitrilobutadieno, 

água. Embalagem com 02 
litros cada, com dados do 

fabricante, garantia, data de 
fabricação, prazo de validade.

LIMPINHA 2,89

14 200 UN

Escova para limpeza 
geral. -modelo oval; base 

de madeira; medindo 
aproximadamente 12 cm; com 

cerdas em nylon sintético; 
sem alça; madeira; cabo 

medindo aproximadamente 27 
cm; na cor amarela; mínimo 

de 15 cerdas por tufos.

PLASTGRAN 1,35

16 300 UN

escova de vaso sanitário; 
escova para limpeza de 
vaso sanitário em nylon 
; embalagem dados de 

identificação produto marca 
do fabricante.

RIO TIJUCAS 2,35

17 100 UN

Esfregadeira de 
madeira(metal e madeira 
de pinus). identificação 
do produto e marca do 

fabricante. --  

LIDERANÇA 13,88

18 2000 UN

Flanela 100% algodão - 
medindo aproximadamente 
(38cmx58cm); percentual 

variando (2cmx3cm) na cor 
laranja; acondicionado em 
embalagem apropriada.

MARTIMPANOS 1,48
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19 500 dz.

Grampo de roupa - com 12 
(doze) unidades; em madeira, 

no formato retangular, 
medindo aproximadamente 

5cm, acondicionado de forma 
adequada.

PRIMAVERA 0,66

28 3000 UN

Pano de chão - tipo saco, 
100% algodão, alvejado, 

sem estampa, bordas com 
acabamento em overlock, 

dimensões 70x50cm e 
peso 100gr, com variação 

de + ou - 5%. Etiqueta com 
dados de identificação do 

produto, garantia e marca do 
fabricante.

MARTIMPANOS 2,26

30 20000 pct

Papel higiênico -pacote com 
04 (quatro) rolos cada, sendo 

cada rolo com no mínimo 
30cm de comprimento 
picotado, composição 

100% fibras celulósicas, cor 
branco, gramatura mínima 

19,5 a 20,5, espessura 
mínima 1,5mm a 1,8mm, 

unidade 7,0 a 8,0%, relação 
de crepe 1,15%, tensão 

longitudinal mínimo 60N/m2, 
elongação mínimo 14mm, 
tonalidade branco 95, ph 

7,0 (quimicamente neutro), 
contagem de bactérias totais 
até 650 ufc/g. A embalagem 

deve conter os dados do 
fabricante, garantia, data 
de validade e marca do 

fabricante.

TRÓPICOS 1,65

32 1000 UN

Sabão comum - com 
composição e concentração 

mínima de ácidos gordurosos: 
40% (p/p); alcalinidade 

livre com no máximo 0,5% 
(p/p); peso mínimo 99% do 
declarado na embalagem 
ou rótulo, acondicionado 

em embalagem contendo 5 
barras de 200g de produto.

ZAVASKI 2,94

35 2000 pct

Saco plástico para lixo 
doméstico, medidas 

aproximadas de 63cmx80cm, 
com 10 unidades cada 

pacote, resistente, na cor 
preta, capacidade 50L, 

gramatura mínima de 0,7. 
Produto especificado de 
acordo com as normas 

NBR 9190, 9191 da ABNT, 
embalagem com dados do 

fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade, garantia e 

marca do fabricante.

POK LIXO 1,69

39 700 UN

Vassoura cerdas em 
nylon - base retangular em 

madeira, largura aproximada 
250mm, cabo em madeira, 
comprimento aproximado 

1100mm, variação 
dimensional de +/- 5%, com 
ponteira plástica rosqueável. 
Produto com dados, garantia 
e identificação do fabricante.

PEROVINHA 3,07

EXTRATO DE ATA DE REGISTO DE PREÇOS N.º 155/2015 
– PMG

PROCESSO N.º 339 -  PMG – PREGÃO PRESENCIAL N.º 
181/2015 – PMG

VALIDADE: 12 (doze) meses – 27-11-2015 à 27/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza
A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ/MF sob o nº 05.862.721/0001-24

LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

10 2000 pct

Esponja de lã de aço - carbono 
abrasivo, para limpeza em 

geral. Embalagem: pacote com 
08 unidades, peso líquido não 
inferior a 50 gramas, marca do 

fabricante, garantia, data de 
fabricação e prazo de validade.

LAR 0,78

12 6000 Frs

Detergente - líquido glicerinado 
para louça. Composição: 

Componente ativo, espessante, 
coadjuvante, sequestrante, 

conservante, glicerina, tampa 
com reguladorde fluxo, neutro. 

Embalagem: frasco com 500 ml, 
com bico dosador, com dados 
de identificação do produto, 
marca do fabricante, e, com 

registro na ANVISA.

SOL 1,01

15 600 UN

Escova de unha; de nylon; tipo 
monoface; base de madeira; 
medindo aproximadamente 

(90x37x30)mm; cerdas fixadas 
com arame; contendo no mínimo 

40 cerdas por tufo. --  

CONDOR 1,85

23 400 UN

Luva de borracha em látex 
resistente, palma antiderrapante, 

interior liso, comprimento 
inferior a 30cm, tamanho G. 

Embalagem lacrada contendo 
01 (um) par de luvas, com dados 

de identificação do produto, 
garantia, data de fabricação, 
prazo de validade e marca do 

fabricante. 

VOLK 2,07

24 800 UN

Luva de borracha em látex 
resistente, palma antiderrapante, 

interior liso, comprimento 
inferior a 30cm, tamanho M. 

Embalagem lacrada contendo 
01 (um) par de luvas, com dados 

de identificação do produto, 
garantia, data de fabricação, 
prazo de validade e marca do 

fabricante. 

VOLK 2,07

25 800 UN

Luva de borracha em látex 
resistente, palma antiderrapante, 
interior liso, comprimento inferior 
a 30cm, tamanho P. Embalagem 

lacrada contendo 01 (um) 
par de luvas , com dados 

de identificação do produto, 
garantia, data de fabricação, 
prazo de validade e marca do 

fabricante. 

VOLK 2,07

26 300 UN

Mangueira de irrigação - para 
jardim com 3 (três) camadas, 
malha trançada de poliéster 
e capa externa resistente, 

diâmetro de 1/2” comprimento 
mínimo de 30m com adaptador 
para torneira com esguicho e 

engate rápido.

OLICAR 43,95

27 250 UN

Pá de lixo; pigmento e material 
sintético; etiqueta com dados 
de identificação do produto, 

garantia e marca do fabricante.

SUPER 
CORDA 1,49

31 800 UN

Rodo secador - com lâmina 
de borracha de perfil retilíneo 
em relação ao solo, medindo 
no mínimo, 30cm de largura, 
fixada a estrutura de plástico 
ou madeira de acabamento 
liso, com cabo em madeira, 
plastificado, encaixado na 

estrutura com rosca, medindo no 
mínimo 120cm de comprimento.

DESAFIO 3,35

37 2000 UN

Saponaceo líquido - com 
cloro. Embalagem com 300ml, 
com dados e identificação do 
fabricante, garantia, data de 

fabricação e prazo de validade

PERFECTA 1,79

TOTAL GERAL  
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EXTRATO DE ATA DE REGISTO DE PREÇOS N.º 156/2015 
– PMG

PROCESSO N.º 339 -  PMG – PREGÃO PRESENCIAL N.º 
181/2015 – PMG

VALIDADE: 12 (doze) meses – 27-11-2015 à 27/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza
SULBOX COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ/MF sob o nº 07.051.750/0001-31
LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

5 100 UN
Bacia plástica tamanho médio; 

diâmetro entre 39 e 41 cm; 
capacidade mínima: 15 litros. ARQPLAST

3,39

38 2.000 UN

Saponáceo em pó - 300gr - com 
dados e identificação do fabricante, 
garantia, data de fabricação e prazo 

de validade.

SANY 1,35

EXTRATO DE ATA DE REGISTO DE PREÇOS N.º 157/2015 
– PMG

PROCESSO N.º 339 -  PMG – PREGÃO PRESENCIAL N.º 
181/2015 – PMG

VALIDADE: 12 (doze) meses – 27-11-2015 à 27/11/2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza
N1 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ/MF sob o nº 19.921.492/0001-86
LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. UNIT.

7 600 UN
Balde plástico tamanho médio, 

cônico, com capacidade mínima 
de 20 litros.

Arqplast 5,35

9 300 UN

Corda de Nylon para varal -para 
varal dupla capa, trancado, com 

12 mm de diâmetro, carga de 
ruptura mínima de 3500 kgf, 
nas cores laranja, vermelha 

ou preta.

Varal 0,75

13 4500 UN

Esponja sintética dupla face 
com medidas aproximadas 

110x70x20mm, com espuma de 
poliuretana e fibra têxtil. Marca 
do fabricante, garantia, data de 
fabricação e prazo de validade. 

Bettanin 0,46

22 600 fr.

Lustra móveis - líquido para 
lustrar móveis com composição 

mínima de: solvente 
hidrocarboneto destilado de 
petróleo; cêra de carnaúba; 
óleo de silicone; composição 

aromática, volume: mínimo 99% 
do declarado na embalagem 

ou rótulo, em embalagem com 
100ml de produto.

By Kim 2,17

29 1500 UN

Pano de prato copa e cozinha; 
composto 100 algodão 

alvejado; medindo (47x70)cm 
aproximadamente, com bainha; 

na cor branca; embalado 
em saco embalado plástico 
transparente. Com marca e 

garantia do fabricante. 

Flabom 2,09

33 800 UN

Sabonete líquido, cremoso, 
bactericida, de fragrância 

agradável, para saboneteiras de 
banheiros. Embalagem com 5 

litros, com dados do fabricante, 
data de fabricação, prazo de 

validade, garantia e registro no 
Ministério da Saúde. --  

Sauber 14,20

EXTRATO DE ATA DE REGISTO DE PREÇOS N.º 158/2015 
– PMG

PROCESSO N.º 339 -  PMG – PREGÃO PRESENCIAL N.º 
181/2015 – PMG

VALIDADE: 12 (doze) meses – 27-11-2015 à 27/11/2016

Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93
Objeto: Aquisição de Material de Limpeza

ÁGUIA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PROMOCIONAIS LTDA - ME

CNPJ/MF sob o nº 19.168.810/0001-97
LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA V. 

UNIT.

2 1.000 Frs

Álcool - líquido etílico hidratado 
92, para uso doméstico. 

Embalagem com 1000ml cada, 
com dados do fabricante, garantia, 

data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério 

da Saúde.

TUPI 4,04

3 5.000 fr.

Álcool - frasco de 1000ml - líquido, 
etílico hidratado 70 º. Embalagem 

com 1000ml cada, com dados 
do fabricante, garantia, data de 
fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde.

TUPI 3,25

6 100 UN
Bacia plástica - tamanho diâmetro 

entre 54 e 56 cm; capacidade 
mínima: 25 litros.

ASRPLAST 6,00

20 200 UN Lixeira com Pedal - de 08 (oito) 
litros, branca, plástica com tampa. ARQPLAST 9,99

21 100 UN

Lixeira simples tamanho médio; 
polipropileno virgem, copolímero 

com tampa lisa; atóxico, resistente 
impacto e ou choque mecânico, 

inquebrável, infectante, higiênica, 
quimicamente; inerte, robusta, 

com simbologia, pedal, estruturam 
aço carbono, reforçado; espessura 

min. 5mm, corpo 58 cm altura 
x42,5cm diâmetro x45 cm de 

profundidade; capacidade 
mínima de 40 litros cor cinza; a 

apresentação do produto devera 
obedecer a legislação atual 

vigente. 

ARQPLAST 56,00

34 2.000 pct

Saco plástico para lixo doméstico, 
dimensões aproximadas 

59cmx62cm, com 10 unidades 
cada pacote, resistente, na 
cor preta, capacidade 30L, 

gramatura mínima de 0,7. Produto 
especificado de acordo com 

as normas NBR 9190, 9191 da 
ABNT, embalagem com dados 

do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade, garantia e 

marca do fabricante.

MEGA PACK 1,45

36 2.000 pct

Saco plástico para lixo doméstico, 
com medidas aproximadas de 
75cmx105cm com 05 unidades 

cada pacote, resistente, na 
cor preta, capacidade 100L, 

gramatura mínima de 0,7. Produto 
especificado de acordo com 

as normas NBR 9190, 9191 da 
ABNT, embalagem com dados 

do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade, garantia e 

marca do fabricante.

MEGA PACK 1.70

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 162/2015 
– PMG

PROCESSO N.º 342/2015 – PREGÃO ELETRONICO N.º 
183/2015 – PMG

VALIDADE: 03-12-2015 a 03-12-2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei Federal 

8666/93
Objeto:   Aquisição de Software de antivírus, antispyware e de 

software
MESQUITA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – ME

CNPJ/MF sob o n° 15.190.568/0001-90
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LTE QTD UNID DESCRIÇÃO DO  PRODUTO MARCA V. UNIT.

1 1000 UN

Licença de uso de solução 
corporativa de antivírus para 

Microsoft Windows 7 ou superior. 
Fornecimento de licenças de uso 

de solução corporativa de Antivírus 
com antispyware, IDS/IPS e 

firewall integrado, para Mcrosoft 
Windows 7 ou superior. Conforme 

Termo de Referência.

F-Secure R$ 25,00

1 15 UN

Licença de uso de solução 
corporativa de antivírus para 

Microsoft Windows Server 2008 
R2 ou superior. Fornecimento 
de licenças de uso de solução 
corporativa de antivírus com 

antispyware, DS/IPS e firewall 
integrado para Microsoft Windows 

Server 2008 R2 ou superior. 
Conforme Termo de Referência.

F-Secure R$ 200,00

1 1 UN

INSTALAÇÃO E 
CONFIGURAÇÃO-Serviço de 
instalação e configuração de 

Software de antivírus, configuração 
e treinamento. Conforme Termo de 

Referência.

F-Secure R$ 4.000,00

2 1000 UN

Licença de uso de solução 
corporativa de software de gestão 

de ativos de TI para estações 
de trabalho.  Fornecimento de 

licenças de uso de solução 
corporativa de software de gestão 

de ativos de TI para estações 
de trabalho. Conforme Termo de 

Referência.

ADOTI R$ 33,98

2 1 UN

Licença de uso de solução 
corporativa de software de gestão 

de ativos de TI para Microsoft 
Windows Server 2008 R2 ou 

superior. Fornecimento de licença 
de uso de solução corporativa de 
software de gestão de ativos de 

TI, para Microsoft Windows Server 
2008 R2 ou superior. Conforme 

Termo de Referência.

ADOTI R$ 550,00

2 1 UN

Instalação - Instalação de 
software de gestão de ativos 

de TI - Serviços de instalação, 
configuração e treinamento. 

Conforme Termo de Referência.

ADOTI R$ 7.870,00

1 1000 UN

Licença de uso de solução 
corporativa de antivírus para 

Microsoft Windows 7 ou superior. 
Fornecimento de licenças de uso 

de solução corporativa de Antivírus 
com antispyware, IDS/IPS e 

firewall integrado, para Mcrosoft 
Windows 7 ou superior. Conforme 

Termo de Referência.

EXTRATO DE ATA DE REGISTO DE PREÇOS N.º 159/2015 
– PMG

PROCESSO N.º 346/2015 -  PMG – PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 187/2015 – PMG

VALIDADE: 12 (doze) meses – 01-12-2015 a 01-12-2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei 8666/93

Objeto: Fornecimento de Alimentação.
DULCEMAR KIRIAN - ME

CNPJ/MF sob o nº 78.917.655/0001-16
LOTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO V. UNIT.

1 3.000 UN

Lanches - Sanduíche contendo: 01 (um) pão 
de hambúrguer com no mínimo 50g; 01 (um) 

hambúrguer de carne bovina com no mínimo 90g, 
01 (um) fatia de queijo mussarela com no mínimo 

10g; 01 (um) fatia de presunto com no mínimo 10g; 
01 (um) sache de maionese com no mínimo 06g; 01 
(um) sache de catchup com no mínimo 06g; 01 (um) 
refrigerante em lata de 350 ml (cola ou guaraná, de 
qualidade). Os sanduíches deverão ser montados 

e embalados em plástico leitoso branco; e os 
sanduíches embalados juntamente com os demais 
produtos deverão estar acondicionados em plástico 

transparente.

10,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 163/2015 
– PMG

PROCESSO N.º 369/2015 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 
202/2015 – PMG

VALIDADE: 03-12-2015 a 03-12-2016
Publicação em Atendimento ao Art. 15º da Lei Federal 

8666/93
Objeto: Aquisição de Combustível.

IDEAL GUAPO LTDA 
CNPJ/MF sob o nº 03.626.094/0013-30

LTE QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO 
SERVIÇO MARCA V. 

UNIT.

1 556.240 L GASOLINA COMUM PETROBRÁS R$ 3,49

2 16.000 L ETANOL PETROBRÁS R$ 2,50

3 233.000 L DIESEL COMUM PETROBRÁS R$ 2,75

4 341.000 L DIESEL S10 PETROBRÁS R$ 2,86

Pregão Presencial nº 218/2015
PROCESSO Nº. 393/2015

HOMOLOGAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico sem 
ressalvas  emitido pela Procuradoria Geral do Município sob nº 
024/2016, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em 
epígrafe conforme lote adjudicado para a empresa DULCEMAR 
KIRIAN ME, no valor total de R$ 704.100,00 (setecentos e 
quatro mil e cem reais).

Guarapuava, 08 de janeiro de 2016.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA

Gerente de Licitações e Contratos

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 223/2015

A Gerente de Licitações e Contratos, no uso de suas atribuições 
que lhe são inerentes COMUNICA: Que fica prorrogado a 
data do Pregão Eletrônico SRP n.º 223/2015, o qual tem por 
objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRÉ-HOSPITALAR PARA 
O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, 
para o dia 29/01/2016 às 09h00m, por motivos de alterações 
no edital.

Guarapuava, 12 de Janeiro de 2016.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA

Gerente de Licitações e Contratos

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
563/2012

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2012

OBJETO: Contratação de empresa para realizar a construção 
de 08 (oito) creches PRO-INFÂNCIA com área total de 1.118,48 
m² cada.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 563/2012. 
CONTRATADA: MI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
REPRESENTANTE: IOLMAR RAVANELLI
Objeto – Será concedido o reajuste dos valores do contrato, 
utilizando-se do indexador IPCA (IBGE) no percentual de 
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12.433155% perfazendo o valor total de R$ 802.301,33 
(oitocentos e dois mil, trezentos e um reais e trinta e três 
centavos), com fulcro nos artigo 40 inciso XI e artigo 55 inciso 
III da Lei 8.666/93.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 11/12/2015. Sra. ELIANE A. 
BISCHOF - Gestora do Contrato / Sra. DORACI SENGER LUY 
- Secretária Municipal de Educação e Cultura.

AVISO DE CANCELAMENTO

A Gerente de Licitações e Contratos, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme Decreto n.º 3970 de 30/06/2014, considerando que 
a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA é competente para determinar 
a contratação, pode revogar “ex officio” a licitação tendo em 
vista solicitação de CANCELAMENTO feito pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, conforme dispõe memorando n.º 
365/2015 com fulcro no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
RESOLVE: Tornar pública a REVOGAÇÃO do PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 201/2015, referente à CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 
CFTV. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 
RECURSOS: SANEPAR COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO 
MEIO AMBIENTE. 

Guarapuava, 13 de janeiro de 2016.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA

Gerente de Licitações e Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
 PREGÃO N.º 194/2015 - ELETRONICO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – CONTRATOS DE 
REPASSE N.ºS: 0410.449-88; 0410.445-41 E 0410.447- 60 
AMBOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATO N.º 278/2015
CONTRATADA: CK YOKOTA MÓVEIS - ME
VALOR TOTAL: R$ 3.150,00 (três  mil e cento e cinqüenta 
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
CONTRATO N.º 279/2015
CONTRATADA: CAPERPASS IND. E COM. DE ARTIGOS 
PLÁSTICOS LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$ 3.854,00 (três mil e oitocentos e cinqüenta 
e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
CONTRATO N.º 280/2015
CONTRATADA: GMS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA – EPP
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.849,50 (um mil e oitocentos e 
quarenta e nove reais e cinqüenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
CONTRATO n.º 281/2015
CONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA – ME
VALOR DO CONTRATO: R$ 9.826,30 (nove mil e oitocentos e 
vinte e seis reais e trinta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2015 (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

Pregão  Eletrônico Nº 184/2015 - SRP
PROCESSO Nº. 343/2015

HOMOLOGAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido 
pela Procuradoria Geral do Município sob nº  2511/2015, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lote adjudicado para a empresa   CASA DE APOIO 
NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, no valor total de R$ 
230.400,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos reais).

Guarapuava, 22 de dezembro de 2015.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA

Gerente de Licitações e Contratos

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 222/2015
 PREGÃO N.º 169/2015 - PRESENCIAL

OBJETO: Contratação de empresa para a confecção e 
instalação de toldos. Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura. Recursos: 25% demais impostos vinculados 5% 
transferências constitucionais.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATO N.º 222/2015
CONTRATADA: GUARAPRINT LTDA ME.
OBJETO: O valor contratual, descrito a Cláusula Segunda do 
Contrato 222/2015 decorrente do Pregão Presencial 169/2015, 
que tem por objeto “contratação de empresa especializada 
para a confecção e instalação de toldos”, será aditado em 3,5% 
(três virgula cinco por cento), perfazendo o valor de R$805,00 
(oitocentos e cinco reais), com fulcro no artigo 65, inciso I, 
alínea “b” e § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 22/12/2015 Sr. VALMIR SILVA Gestor 
do Contrato / Sra. DORACI SENGER LUY Secretária Municipal 
de Educação e Cultura.

SECRETARIA DE FINANÇAS

Termo de Dação em Pagamento que fazem MUNICÍPIO 
DE GUARAPUAVA e o GUARAPUAVA ESPORTE CLUBE 
(GEC).

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.037/0001-76, 
com sede e Prefeitura situada na Rua Brigadeiro Rocha, n°. 
2777, cidade de Guarapuava/PR, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO, RG n°. 6.258.062-35 SSP-PR e inscrito no 
CPF sob o nº 032.157.469-99, e de outro lado o GUARAPUAVA 
ESPORTE CLUBE, Associação de Direito Privado, inscrito no 
CNPJ nº 76.907.617/0001-57, com sede na Rua Brigadeiro 
Rocha, 1046, Centro, CEP 85015-590, Guarapuava/PR, 
neste ato representado por seu Presidente Sr. LEÔNIDAS 
GONÇALVES FRANCO, RG n° 813.004 SSP/PR e CPF nº 
068.256.809-00; de ora em diante denominados somente 
CREDOR E DEVEDOR, respectivamente, partes que resolvem 
celebrar o presente TERMO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Dação em Pagamento, 

TERMO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO 002/2015
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a Cessão de Uso da estrutura física contendo Ginásio de 
Esportes, Quadra Sintética, Quadra de Tênis, Parque Aquático, 
Academia, Campo de Futebol, Sauna e Salão Social, localizados 
na Rua Brigadeiro Rocha, 1046, Centro, de propriedade do 
Devedor, como pagamento do valor correspondente aos 
débitos acumulados junto ao Credor, conforme relatório emitido 
em 11/12/2015. O Credor utilizará a estrutura física do Devedor 
para a realização de Eventos Esportivos e Treinamentos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DÍVIDA E DO PAGAMENTO

A dívida líquida e certa, conforme quadro resumo, oriunda 
de Taxa de Verificação de Funcionamento Regular, Alvará 
Reparcelado e IPTU reparcelado, no valor total de R$ 64.345,82 
(Setenta e nove mil e noventa e oito reais e setenta e três 
centavos), será paga através da Cessão de Uso da estrutura 
constante na Cláusula primeira.

Ano Descrição dos Débitos Valor em 30/11/2015

2013 09 - Taxa Verif. Func. Regular 7.807,10                                  

2013 90 - Alvará Reparcelado 24.408,66                                

2014 09 - Taxa Verif. Func. Regular 15.527,05                                

2015 09 - Taxa Verif. Func. Regular 3.105,50                                  

2013 10 - IPTU Reparcelado 4.707,17                                  

2014 10 - IPTU Reparcelado 2.703,86                                  

2015 10 - IPTU Reparcelado 6.086,48                                  

64.345,82                      Soma dos débitos

Parágrafo Único. A composição e detalhamento dos débitos 
constam nos relatórios elaborados pela Secretaria de Finanças 
- Departamento de Receita, emitidos na data de 11/12/2015.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DIREITOS DO CREDOR E 
DEVEDOR

O CREDOR passa ter direito de utilizar a estrutura física 
do DEVEDOR, para a realização de Eventos Esportivos e 
Treinamentos até data de 31/12/2016.
O DEVEDOR, através da Dação em Pagamento, terá seus 
débitos no valor de R$ 64.345,82 (Sessenta e quatro mil, 
trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), 
apurados na data de 11/12/2015 liquidados com o CREDOR.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇõES DO DEVEDOR

Para que não haja prejuízo a quaisquer das partes e aos 
associados da agremiação, o DEVEDOR compromete-se em 
apresentar e discutir e autorizar em assembleia o presente 
Termo, nos moldes de seu Estatuto, se for o caso, para que 
ninguém, em qualquer tempo alegue prejuízo e possam vir a 
discordar do Termo de Dação em Pagamento acordado entre 
as partes.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇõES GERAIS

Dá-se quitação da dívida constante na Cláusula Segunda 
através deste Termo de Dação em Pagamento. 

O presente Termo terá validade a partir da data de sua 
assinatura pelas partes.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do 
Paraná, como único e competente para dirimir eventuais 
dúvidas oriundas da interpretação do presente, com 

exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se 
apresentem com o que concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam 
seus jurídicos e legais efeitos.

 
Guarapuava, 11 de dezembro de 2015.

___________________________________
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA

César Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

_________________________________________
GUARAPUAVA ESPORTE CLUBE

Leônidas Gonçalves Franco
Presidente

FUNDAÇÃO PROTEGER

PUBLICAÇÕES 11/01 a 15/01

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2015

O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela portaria 001/2016, 
torna público para o conhecimento dos interessados, o Resultado de 
Julgamento da licitação em epígrafe, referente à “aquisição de botijões 
e cargas de gás de cozinha para as unidades de acolhimento e sede 
administrativa da Fundação Proteger”, marcada para o dia 06 de Janeiro de 
2016 às 09h00min.

LICITANTE ADJUDICATÁRIA LOTE VALOR TOTAL
G A DEGRAF CAVALLIN ME 01 e 02 R$ 26.700,00

Guarapuava, 06 de janeiro de 2016.

KAROLINI TOKARSKI
Pregoeira Oficial da Fundação

PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2015
HOMOLOGAÇÃO 

A Presidente da Fundação Proteção Especial da Juventude e Infância, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas atravésdo Decreto n.º 4805 
de 16 julho de 2015, com base na Lei n.º 10.520/2002 e demais legislações 
pertinentes, considerando a adjudicação do objeto pela Senhora Pregoeira 
Oficial, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria 
da Fundação Proteger, HOMOLOGO, o resultado do processo licitatório em 
epígrafe, conforme os lotes adjudicados para a seguinte empresa:

LICITANTE ADJUDICATÁRIA LOTE VALOR TOTAL
G A DEGRAF CAVALLIN ME 01 e 02 R$ 26.700,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIALN.º 08/2015

OBJETO: Contratação de Empresa especializada no fornecimento de 
botijões e carga de gás de cozinha para as Unidades de Acolhimento e Sede 
Administrativa da Fundação Proteger.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE 
E INFÂNCIA.
ATA: 001/2016.
CONTRATADA: G.A DEGRAF CAVALLIN ME.
VALOR CONTRATUAL: R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais).
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VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTOR DA ATA: LEONILDOPERETTO – DIRETOR ADMINISTRATIVO. 
DATA ASSINATURA: 11 de janeiro de 2016.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2015

OBJETO: Contratação de Empresa especializada no fornecimento de 
botijões e carga de gás de cozinha para as Unidades de Acolhimento e Sede 
Administrativa da Fundação Proteger.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE 
E INFÂNCIA.
CONTRATO N.º 003/2016.
CONTRATADA: G.A DEGRAF CAVALLIN ME.
VALOR CONTRATUAL: R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais).
VIGÊNCIA: 12 meses
GESTOR DO CONTRATO LEONILDO PERETTO – DIRETOR 
ADMINISTRATIVO. 
DATA ASSINATURA: 12 de janeiro de 2016. – Lidiane de Cassia Martins 
Andrade Vatrin.

EXTRATO DE CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
70/2015

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Alimentos Básicos e Perecíveis para 
atender as necessidades da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância – PROTEGER. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO 
ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA.
CONTRATO: 001/2016
CONTRATADA: T.M. DE ARAÚJO - ME
VALOR CONTRATUAL: R$ 31.567,55 (Trinta e Um Mil Quinhentos e 
Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
GESTOR DO CONTRATO: LEONILDO PERETTO – DIRETOR 
ADMINISTRATIVO.
DATA DA ASSINATURA: 08 de janeiro de 2016 – Lidiane de Cássia Martins 
Andrade Vatrin
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