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PORTARIA Nº. 332/18 DE 31 DE JULHO DE 2018

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

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 31 de julho de 2017, a
servidora Francielle Fernanda de Oliveira Bovo, matrícula
nº 94749/2, ocupante do cargo de Assistente de Serviços
Jurídicos, de provimento efetivo, para prestar serviços
junto a 1ª Vara Criminal de Arapongas – Pr.

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

Arapongas, 31 de julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA

Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI

Secretário Municipal de Administração



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 022/2018 � Processo Adm. N º 037/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE BOTAS OPERACIONAIS PARA COMPLEMENTAR OS UNIFORMES DOS 

INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE ARAPONGAS.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 273/2018, assinada em 03 de Maio de 2018 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 20.596.450/0001-04.

Item Quant Unid. Descrição 
Marca 

Valor Unit. 
R$ 

Valor Total R$

01 35 PARES 

Bota tática para uso operacional cano curto (tipo b  até o tornozelo) altura interna 
média de 150mm e externa de máximo 180mm considerando ponto mais do cano 
Descrição técnica: bota tática para uso operacional cano curto (tipo "b" - até o 
tornozelo) altura interna média de 150mm e externa de máximo 180mm 
considerando ponto mais do cano.
Cabedal: confeccionado em couro bovino hidrofugado com tecnologia 
hidrorepelente estampa nobuck , sem marcas isenta de cortes, furos, cicatrizes, 
bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc, espessura entre 2,1 
mm e 2,3 mm na cor preta. Colarinho: revestidos em material têxtil tipo tecido 
plano cordura ou similar na cor preta, com enchimento em espuma pu. Língua: 
sistema fole sendo também em material têxtil tipo tecido plano cordura ou similar 
na cor preta, acolchoada em espuma pu de alto desempenho e conforto. Forração: 
forro sem espuma de célula fechada ou feltro, construída em multi filamentos de 
poliéster/poliamida em formato 3d respirável para melhor transpiração e com 
tratamento bactericida e fungicida para maior proteção dermatológica, revestido 
com membrana 100% impermeável e respirável em formato bootie, costuras 
seladas em fitas poroméricas microporosas impermeáveis, termo-seladas 
específicas para selagens de membranas respiráveis. Fechamento principal: frontal 
por atacadores em trama de poliamida com cabo duplo de poliéster, na cor preta, 
ponteiras em acetato ou resinada, comprimida e plastificada, passadores e ganchos 
em polímero/nylon fixados através de rebites personalizados com a logomarca do 
produto e não oxidáveis, sendo linha de 1 (um) ganchos fixados na parte superior 
do cano, linha de 1 (um) travador na area de articulação e linhas de 4 (quatro) 
passadores fixados nas gáspeas. Fechamento de saque rápido (componente 
opcional ao modelo): em formato cadarceira contendo 6 (seis) pares de furos e 
uma abertura em "t" para posicionamento do fecho, confeccionado em couro 
hidrofugado, com espessura de 18/20 linhas (1,8 a 2,0 milímetros), dublado com 
napa vestuário com espessura de 0,9 a 1,1mm hidrofugada e antichamas, 
integrados com fecho a base de metal reforçado e dentes multi-circulares com 
cursor metálico dotado de puxador em couro, costurado com linha de para-
aramida/poliamida numero 30/40. Componente deverá ser entregue junto com 
cada par de calçado, ficando a opção do usuário a utilização do mesmo.  Biqueira 
interna e contraforte: confeccionados em material termoplástico de alta 
durabilidade, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos 
granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster. 
Biqueira externasobreposta: constituída em borracha (sbr+nbr) abrangendo todo 
bico do calçado para melhor proteção a atritos frontais, fixada através colagem 
vulcanizada a frio sem costuras. Palmilha de montagem e estabilizadora: da 
plataforma ao cabedal confeccionada em material sintético de alta resistência, 
espessura média 2mm, e que não tem suas características afetadas pela umidade, 
estabilizador de flexão para controle das propriedades do movimento de caminhar, 
correr e agachar composto com base em abs (acrilonitrila-butadieno-estireno) com 
resistência térmica, mecânica, de mobilidade e rigidez, espessura de 2 mm, 
formato anatômico para maior desempenho fixado na região do enfranque entre a 
palmilha de montagem e solado. 
Palmilha conforto: moldada em poliuretano ou eva, com formato anatômico para 
melhor absorção de impacto e distribuição do peso no caminhar revestida com 
tecido poliéster com tratamento bactericida integral que inibe a proliferação da 
sudorese excessiva e fungos. Solado: tipo unisola composto em sola de borracha 
legítima (nbr+sbr) com resistência a altas temperaturas, na cor preta, plataforma 
tecnológica estabilizadora ultragrip para melhor aderência e desempenho em 
diversos pisos e canais de fluxo contínuo de água. 

Guartelá/bota 
tática cano 
curto 

449,00 15.715,00 

02 35 PARES 

Bota cano baixo de uso operacional, constituída de couro liso hidrofugado com 
colarinho e lingueta em napa vestuário hidrofugada com recheio em espuma de 
poliuretano d45. Da descrição técnica: bota cano baixo de uso operacional, 
constituída de couro liso hidrofugado com colarinho e lingueta em napa vestuário 
hidrofugada com recheio em espuma de poliuretano d45, dublagem bi-
componente no sistema de célula aberta, forro de poliéster dublado com manta de 
1,5mm e gramatura mínima de 450g/cm². Linhas de costura em poliamida super 
fio com torção left-right, palmilha de proteção em resina polimérica anti-perfuro 
não metálica, palmilha de montagem bi-componente constituída em fibra de não 
tecido dublada com eva e fixada ao cabedal através de costura cruzada com 
espessura mínima de 2 mm, não serão aceitos outros sistemas de montagem em 
função da leveza e flexibilidade, biqueira de segurança em polipropileno não, 
palmilha de conforto anatomicamente conformada e solado composto em borracha 
com sistema para drenagem de agua, blaqueado e vulcanizado ao cabedal, boa 
aderência em superfícies molhadas, com sugos para saída de lama. 

Enforcer/bota 
cano baixo -
operacional 

249,00 8.715,00 

TOTAL GERAL R$ 24.430,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 03 de Agosto de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 036/2018 � Processo Adm. N º 062/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO BALANCEADA PARA CÃES ADULTOS PARA O CANIL 
MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - 

SEASPMA.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 276/2018, assinada em 03 de Maio de 2018 - DOOGS COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 21.762.861/0001-87.

Item Qtd. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$ 
Valor Total 
R$ 

01 15.000 KG 

Ração balanceada para cães adultos com: proteína bruta 
(mínimo) 22%, cálcio (mínimo) 1%, fósforo (mínimo) 0,5%, 
ácido linolênico (mínimo) 0,2%, ácido linoleico (mínimo) 
1,3%, selênio (mínimo) 0,3%, umidade (máxima) 12%. 

Bigpet 3,23 48.450,00 

02 5.000 KG 

Ração balanceada para cães adultos com: proteína bruta 
(mínimo) 22%, cálcio (mínimo) 1%, fósforo (mínimo) 0,5%, 
ácido linolênico (mínimo) 0,2%, ácido linoleico (mínimo) 
1,3%, selênio (mínimo) 0,3%, umidade (máxima) 12%. 

Bigpet 3,23 16.150,00 

TOTAL GERAL R$ 64.600,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 03 de Agosto de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 040/2018 � Processo Adm. N º 069/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER O SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 254/2018, assinada em 03 de Agosto de 2018 - CABULON & SANTOS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 11.708.226/0001-68.

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

01 1 UNIDADE 

Pia de cozinha inox - estrutura em aço inox. Revestimento em 
concreto celular, usando isopor.  Válvula em inox.  Dimensões do 
produto: largura 120 cm e profundidade 52 cm. Garantia mínima de 
3 (três) meses 

Raggi 215,00 215,00 

03 1 UNIDADE 

Fogão 4 bocas. Uso doméstico - linha branca, volume do 
forno:62,3litros, classificação energética mesa/forno: a/b. Mesa: 
queimador normal (1,7 kw):3 e queimador família (2kw):1. Forno: 
queimador do forno 2,4. Dimensões aproximadas: 87x51x63cm 
(axlxp), peso aproximado: 28,4 kg. 

Atlas 718,00 718,00 

08 1 UNIDADE 

Televisão 42" polegadas. Tela plana de 42" led, resolução full hd 
(1920 x 1080), conversor digital integrado, controle remoto (com 
pilhas), voltagem 110-240v, sintonia fina e busca automática por 
estações, sistema de áudio estéreo/sap, potência de áudio mínima de 
18w rms, entrada hdmi (uma, no mínimo), entrada usb (uma, no 
mínimo), ângulo de visão mínimo de 170°, consumo de energia 
inferior a 195w, massa inferior a 16,5 kg, cor do gabinete: preta, 
cabos de energia incluídos, garantia de 12 meses. Televisão 42" 
polegadas. Tela plana de 42" led, resolução full hd (1920 x 1080), 
conversor digital integrado, controle remoto (com pilhas), voltagem 
110-240v, sintonia fina e busca automática por estações, sistema de 
áudio estéreo/sap, potência de áudio mínima de 18w rms,  entrada 
hdmi (uma, no mínimo),  entrada usb (uma, no mínimo),  ângulo de 
visão mínimo de 170°,  consumo de energia inferior a 195w, massa 
inferior a 16,5 kg,  cor do gabinete: preta,  cabos de energia 
incluídos,  garantia de 36 meses

Philco 2.148,00 2.148,00 

10 6 UNIDADE 

Cama de solteiro, cor a definir, com uma estrutura reforçada, 
estrado resistente, produzida 100% em mdf, com garantia 3 
meses, montada pelo fornecedor, dimensões aproximadas : 0,88 
x 1,88 x 0,22 cm. Com 03 meses de garantia 

Demóbile 317,00 1.902,00 

11 6 UNIDADE 

Colchão solteiro. Características técnicas mínimas: espuma 
densidade d-33 ou d-45; pillow top; tecido antialérgico em algodão 
ou algodão e viscose; tratamento antiácaro, antifungos e antimofo; 
dimensões: 188 cm x 88 cm (comprimento e largura); altura: 25 a 28 
cm; embalado em saco plástico na entrega. A licitante deverá indicar 
marca e modelo do produto ofertado, anexando catálogo com 
especificações técnicas. Os colchões devem estar permanentemente 
marcados com informações que permitam sua rastreabilidade e 
apresentar as instruções sobre uso e manutenção do produto de 
forma clara em português.  Deve possuir etiqueta costurada 
informando os materiais utilizados na fabricação do colchão e dos 
itens acolchoados. Deverá possuir selo pró-espuma iner ou 
certificado de conformidade baseado na nbr 13579.  Deverá possuir 
selo compulsório do inmetro 

Vittaflex 448,00 2.688,00 

12 25 UNIDADE 
Prato fundo em porcelana . Cor: branco. Dimensões: 3 x 26 x 
26 cm (a x l x p). Peso: 0,800 kg 

Oxford 18,25 456,25 

13 25 UNIDADE 
Prato raso em porcelana . Cor: branco. Dimensões: 3 x 24 x 24 
cm (a x l x p). Peso: 0,516 kg 

Ceramica 
Brasilia 

15,90 397,50 

14 20 UNIDADE 
Garfo de mesa feito totalmente em aço inox, lâminas e cabos 
monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emenda, 1,6 mm 
de espessura, comprimento de 19 cm 

America 5,70 114,00 

15 20 UNIDADE 
Colher de mesa feito totalmente em aço inox; lâminas e cabos 
monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emenda; 
comprimento de 19 cm 

America 5,85 117,00 

16 20 UNIDADE 

Facas de mesa, feita totalmente em aço inoxidável aisi 304, liga 
18/10, ponta arredondada, com acabamento perfeito, isento de 
cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros 
defeitos prejudiciais à sua utilização e construídos de forma a 
garantir durabilidade e resistência, com vistas à finalidade a que se 
destina. Apresentar o mesmo design da colher, de modo a formar 
conjunto. Dimensões aproximadas: altura/comprimento: a (total) 
235mm; b (lâmina) 105mm, espessura: 4,00mm,  tolerância: +/-
10%. 

America 5,25 105,00 
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18 10 JOGO 

Jogo de cama solteiro- composição: um lençol de forração para 
colchão do tamanho 88cm de largura com 188cm de comprimento e 
28cm de altura; com elástico nas quatro pontas, a fim de fixar o 
lençol ao colchão; as medidas do lençol deverão ser adequadas e 
ajustadas às medidas do colchão, de forma que se obtenha um 
acabamento perfeito; confeccionado em 100% algodão, em percal 
de, no mínimo, 180 fios; um lençol para cama de solteiro; sem 
elástico; com medida mínima (140x220) cm, confeccionado em 
100% algodão, em percal de, no mínimo, 180 fios; uma fronha para 
travesseiro do tamanho 50x70cm; as medidas da fronha deverão ser 
adequadas e ajustadas às medidas do travesseiro, confeccionada com 
02 (duas) costuras (ponto fixo + overlock); confeccionada em 100% 
algodão, em percal de, no mínimo, 180 fios.cor: a escolha da 
secretaria. 

Vittaflex 55,00 550,00 

19 10 UNIDADE 

Edredon. Tamanho solteiro, dupla face, tecido algodão, 150 
fios, composição: 60% algodão; 40% poliéster, tamanho 
solteiro, dupla face, tecido algodão, 150 fios, composição: 60% 
algodão; 40% poliéster, cores diversas, anti-pilling. Gramatura 
100g/m², peso líq. Aproximado do produto (kg) 800g.  Anti-
pilling. Gramatura 100g/m², peso líq. Aproximado do produto 
(kg) 800g. Cores a escolher pela secretaria. 

Vittaflex 112,50 1.125,00 

21 300 UNIDADE 
Baterias 3 volts compatíveis para uso em desfibrilador 
automático dea. 

Panasonic 30,80 9.240,00 

25 1 UNIDADE Microondas 25 litros 110v Philco 449,00 449,00 

26 1 UNIDADE 
Antena móvel 5/8 onda com cabo e conector para rádio 
veicular, com suporte de fixação da antena e cabo alimentação 
com fusível. 

Ars 450,00 450,00 

TOTAL GERAL R$ 20.674,75 

Ata de Registro de preços n. 255/2018, assinada em 03 de Agosto de 2018 - CAMPOS & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 22.915.514/0001-00. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$
Valor Total 

R$ 

22 5 UNIDADE 

Armário em aço com altura: 1980 mm X largura: 1200 mm X 
profundidade: 450 mm. Duas portas com chave, travamento e 
duas cópias de chave. Chapa 24, puxador frontal tipo alça, 04 
prateleiras internas removíveis. Cor: Cinza. Garantia mínima de 
01 ano. 

Vegel 919,00 4.595,00 

Ata de Registro de preços n. 256/2018, assinada em 03 de Agosto de 2018 - CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 07.654.231/0001-68. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$
Valor Total 

R$ 
17 30 UNIDADE Copos de vidro liso, reto com capacidade de 264ml Nadir  4,65 139,50 

24 100 UNIDADE 
CONES DE BORRACHA FLEXIVEL LARANJA E 
BRANCO, ALTURA 75CM 

Plastcor 69,90 6.990,00 

TOTAL GERAL R$ 7.129,50 

Ata de Registro de preços n. 257/2018, assinada em 03 de Agosto de 2018 - DEIZELAINE XAVIER DIAS EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 25.043.791/0001-68, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 257/2018.

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$
Valor Total 

R$ 

02 1 UNIDADE 

Sofá de canto com 6 lugares h 0,95 comp 2,10 lado direito e h 0,95 
comp 1,55 lado esquerdo. Estruturas madeiras de eucaliptos/pinos 
reflorestados com tratamento anti- mofo e contra cupins montagem 
das estruturas feita com madeiras de eucalipto/ pinos e mdf/ 
compensado de 8mm divididos em partes como braços, caixas, 
assentos e encostos, sendo os mesmos  fixados com  grampos de aço 
carbono galvanizados. Junção da estrutura às partes serão acopladas 
umas as outras por meio de parafusos galvanizados ex:  caixas nos 
assentos, braços,  assentos nos encostos, aumentando a resistência da 
estrutura e facilitando a montagem e desmontagem dos produtos. 
Percintas: cintas elásticas nos encostos de 40mm, cintas elásticas de 
assento 50mm. Garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 
02 anos. 

Belissa 1.298,00 1.298,00 

04 1 JOGO 

Mesa de jantar completa com 06 lugares mesa material da estrutura: 
mdp 15 mm/mdf 25mm acabamento: u.v texturizada semi-brilho tipo 
de mesa: retangular material do tampo: mdp 25mm número de 
lugares: 06 (no mínimo) garantia mínima: 12 meses dimensões 
mínimas da mesa a = 78,0 cm l = 160 cm p = 80 cm cor: a defenir. 
Garantia mínima: 12 meses cadeira: material da estrutura: madeira 
maciça eucalipto acabamento: p.u. revestimento/tecido: chenile 
cadeira estofada altura mínima do chão até o assento: 45 cm assento 
e encosto: fixo estrutura do assento: mdp 12 mm estrutura do 
encosto: mdf 12 mm espuma do assento: d-12 (mínima) cor: 
choco/canela dimensões da cadeira: a=104 cm l= 40 cm p= 53 cm 

Lapas 822,00 822,00 
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garantia mínima: 12 meses referência: conjunto para sala de jantar 
com  mesa e 6 cadeiras. 

33 1 UNIDADE 

Módulo paneleiro de mdf 15mm, cor branca com puxador perfil em 
alumínio, com medidas aproximadas,  altura de 2,20 metros, largura 
de 0,58 cm e profundidade de 0,57 cm, com 6 prateleiras internas de 
mdf 15mm. Os módulos descritos já contém acessórios como: 
dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 779,50 779,50 

34 1 UNIDADE 

Módulo torre de geladeira com armário basculante em mdf 15mm, 
cor branca com puxador perfil em alumínio, com medidas 
aproximadas de 2.20 altura, largura 0.70 profundidade de 0.57. Os 
módulos descritos já contém acessórios como: dobradiças, pistões, 
tapa furos e parafusos. 

Luciane 529,00 529,00 

35 1 UNIDADE 

Dois módulos superiores de mdf, 15mm, cor branca, com puxador 
perfil em alumínio, com as seguintes medidas aproximadas, altura 
0.66, largura 0.46,5 e profundidade de 0.38 com prateleira interna em 
mdf 15mm. Os módulos descritos já contém acessórios como: 
dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 192,00 192,00 

36 1 UNIDADE 

Dois módulos superiores de mdf 15 mm, cor branca, com duas portas 
com puxador perfil em alumínio,com as seguintes medidas 
aproximadas,  altura 0.66, largura 0.93 e profundidade de 0.38 com 
prateleira interna em mdf 15mm. Os módulos descritos já contém 
acessórios como: dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 345,00 345,00 

37 1 UNIDADE 

Dois módulos inferiores de mdf 15mm, cor branca,  com uma porta e 
puxador perfil em aluminio, com as seguinte medidas aproximadas,  
altura 0.66, largura 0.40 com profundidade de 0.57 com prateleira 
interna em mdf 15mm. Os módulos descritos já contém acessórios 
como: dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 228,00 228,00 

38 1 UNIDADE 

Dois módulos inferiores canto reto de mdf 15mm, cor  branca, 
contendo uma porta e puxador perfil em alumínio, com as seguinte 
medidas aproximadas, altura 0.66, largura 0.95 e profundidade de 
0.57 com prateleira interna. Os módulos descritos já contém 
acessórios como: dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 401,00 401,00 

39 1 UNIDADE 

Dois módulos inferiores de mdf 15mm, cor branca, contendo uma 
porta e puxador perfil em alumínio, com as seguintes medidas 
aproximadas, altura 0.66, largura 0.40 e profundidade de 0.57 com 
prateleira interna em mdf 15mm. Os módulos descritos já contém 
acessórios como: dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 228,00 228,00 

40 1 UNIDADE 

Módulo inferior para pia de mdf 15mm, cor branca com duas portas 
e puxador perfil em alumínio, com as seguinte medidas aproximadas, 
altura de 0.66, largura 1.20 e profundidade de 0.57 com prateleira 
interna com mdf 15mm. Os módulos descritos já contém acessórios 
como: dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 521,50 521,50 

41 1 UNIDADE 

Módulo inferior de mdf 15mm, cor branca, com uma porta e puxador 
perfil em alumínio, com as seguintes medidas aproximadas, altura de 
0.66, largura 0.30 e profundidade de 0.57 com prateleira interna. Os 
módulos descritos já contém acessórios como: dobradiças, pistões, 
tapa furos e parafusos. 

Luciane 198,00 198,00 

42 1 UNIDADE 

Módulo gaveteiro de mdf 15mm, cor  branca, contendo 4 gavetas 
com puxador perfil em alumínio, corrediças telescópicas com as 
seguintes medidas aproximadas, altura 0.66, largura 0.31 e 
profundidade de 0.57. Os módulos descritos já contém acessórios 
como: dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 487,00 487,00 

43 1 UNIDADE 

Módulo nicho para micro-ondas de mdf 15mm, cor branca, com as 
seguintes medidas aproximadas, altura 0.40, largura 0.60 e 
profundidade de 0.38. Os módulos descritos já contém acessórios 
como: dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 126,00 126,00 

44 1 UNIDADE 
Módulo de mdf 15mm, cor branca, com as seguintes medidas 
aproximadas, largura total de 1.80, deverá  conter como  acessórios: 
dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. 

Luciane 644,00 644,00 

TOTAL GERAL R$ 6.799,00 

Ata de Registro de preços n. 258/2018, assinada em 03 de Agosto de 2018 - MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.484.336/0001-47. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$
Valor Total 

R$ 

23 20 UNIDADE Oxímetro de pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal. General 2.400,00 48.000,00 
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Oxímetro de pulso portátil com sensor adulto, infantil e neonatal. 
Oxímetro de pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal, com 
display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de 
infra-vermelho não dispersivo. Especificações técnicas mínimas: 
sensores reutilizáveis: y para pacientes pediátricos e neonatais (sensor 
adequado para peso entre 3 e 15kg e para 15 e 40kg); e sensor de dedo 
para pacientes adultos (para peso maior que 40kg); curvas: 
pletismográfica e tendências; parâmetros: spo2, frequência cardíaca e 
tendência 24 hs com registro dos eventos (memória); spo2 : range: 0 - 
100 %, resolução mínima: 1% e precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 
100 %); frequência cardíaca: range: 30 - 250 bpm, resolução: 1 bpm, 
precisão: 1 %; tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação 
do sensor; alça lateral para transporte; evolução audível de spo2, com 
variação do tom do bip de acordo com variação da saturação; alarmes: 
visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automatico quanto 
manual pelo operador para todos osparâmetros; alimentação: entrada 
110/220, 60 hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 
2 hs; peso máximo com bateria: 3,5 kg (para uma autonomia mínima de 
2 horas); acessórios inclusos (por aparelho): 02 sensores y originais, 
com cabo, para uso pediátrico e neonatal, conforme especificações 
supracitadas, 02 sensores de dedo originais, tipo clip, com cabo, para 
uso em pacientes adultos, conforme especificação supracitada. Manuais: 
01 cópia do manual de operação (por aparelho). Certificado de 
atendimento a norma nbr iec 601. Registro no ministério da saúde

Meditech 

Ata de Registro de preços n. 259/2018, assinada em 03 de Agosto de 2018 - PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA � ME.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 85.515.542/0001-50. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$
Valor Total 

R$ 

05 4 UNIDADE Arquivo de aço 04 gavetas para pastas suspensas Pandin 710,00 2.840,00 

06 2 UNIDADE 

Armário roupeiro em aço com 16 portas: Descrição: Roupeiro em aço na cor 
cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 16 
portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão 
para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou 
imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra 
oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina 
com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve 
seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo 
processo eletrostático de pintura a pó,consolidando a superfície do produto 
com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas 
para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com 
sapatas plásticas niveladoras ø3/8". Dimensões: Altura: 1945 mm. Largura: 
1230 mm. Profundidade: 400 mm. Recomendações: Para fabricação é 
indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações 
técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de 
solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento 
antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e 
arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o selo 
identificador de controle de qualidade do fabricante e a garantia contra 
defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que 
apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser 
aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada 
fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às 
especificações originais. 

Pandin 945,00 1.890,00 

07 5 UNIDADE 

Armário alto em aço, 02 portas e 04 prateleiras c/ chave: 
especificações: fornecimento e montagem de armários altos em 
aço, medidas aproximadas198x090x040 cm, todo em chapa 24, 
com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e 
puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com 
acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 
com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura 
cilíndrica e pintura eletrostática a pó. 

Pandin 695,00 3.475,00 

TOTAL GERAL R$ 8.205,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 03 de Agosto de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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PORTARIA nº. 034/18, de 01 de Agosto de 2018. 

A Diretora Presidente e Previdenciária do Instituto de Previdência, Pensões e 
Aposentadorias dos Servidores de Arapongas - IPPASA, no uso das atribuições que lhes 
foi conferida pela Lei Municipal nº 3.676/09, e à vista do contido no processo protocolado 
sob o nº. 18193, de 13 de Julho de 2018;  

R E S O L V E M : 

Art. 1º - CONCEDER PENSÃO MENSAL VITALÍCIA, nos termos do art. 
40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/03; combinado com o art. 26 e parágrafos, da Lei nº 3.225, 
de 03/08/05 (Regime Próprio de Previdência Social), a CLÁUDIA REGINA MARCHI 
VERONEZ, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob nº. 619.506.539-00, e Pensão 
Mensal Temporária a MARIANA MARCHI VERONEZ, inscrita no Cadastro de Pessoa 
Física CPF sob nº. 114.816.279-88, esposa e filha menor respectivamente, do então 
servidor Alvaro Veronez Filho, falecido aos 05.07.2018. 

Art. 2º - O valor dos proventos mensais será de R$ 16.116,21 (Dezesseis mil, 
cento e dezesseis reais e vinte e um centavos) e anuais de R$ 193.394,52 (Cento e noventa 
e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), divididos em 
partes iguais aos dependentes, calculados com base no valor da totalidade dos vencimentos 
do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, do que 
trata o art. 201 da CF, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, da 
remuneração percebida pelo então participante no cargo efetivo de Contador, Classe C, 
Nível 103, do Grupo Profissional Superior 01, com observância ao contido no art. 40, 
parágrafos 7º, inciso II e 8º, da Constituição Federal, combinado com os artigos 26 e 31, da 
Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos serão 
reajustados, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data e nos 
mesmos índices em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social � RGPS, portanto sem paridade.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
contar de 05.07.2018, data de falecimento do então servidor, revogadas as disposições em 
contrário. 

       Arapongas, 01 de Agosto de 2018. 

GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES 
DIRETORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
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EXTRATO DE CONTRATO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS 

Pregão Presencial nº 008/2018 
Processo Administrativo n° 045/2018 
Contrato nº 011/2018 
Contratante: Câmara Municipal de Arapongas 
Contratada: Kleber Arrabaça Barbosa EPP Ltda.  
CNPJ: 11.507.711/0001-73 
Valor Total: R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e 
duzentos reais)  
Objeto: aquisição de microcomputadores para atender 
as necessidades da parte administrativa da Câmara 
Municipal de Arapongas. 
Contrato nº 010/2018 
Contratante: Câmara Municipal de Arapongas 
Contratada: Comercial Paiçambu Ltda. ME 
CNPJ: 14.028.158/0001-84 
Valor: R$ 4.614,90 (quatro mil, seiscentos e quatorze 
reais e noventa centavos)  
Objeto: aquisição de fragmentadora para tender as 
necessidades da Câmara Municipal de Arapongas. 
Contrato nº 013/2018 
Contratante: Câmara Municipal de Arapongas 
Contratada: M R Morgan Comercial e Serviços Ltda. ME. 
CNPJ: 14.616.909/0001-83 
Valor: R$ 23.438,00 (vinte e três mil, quatrocentos e 
trinta e oito reais)  
Objeto: aquisição de impressora e fragmentadoras para 
tender as necessidades da Câmara Municipal de 
Arapongas. 
Vigência Contratual: entre a data de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2018. 

 
Osvaldo Alves dos Santos 

Presidente 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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