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COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
039/2018

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.958.966/
0001-06, com sede na Rua Garças, 750, nesta cidade, neste
ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. Sérgio Onofre
da Silva, portador da carteira de identidade RG no
3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no 477.980.099-
49, residente e domiciliado neste Município torna
público nos termos do art. 24, inciso XIII da Lei nº 8666/
93, a contratação do SEBRAE/PR, visando a implantação
do programa Cidade Empreendedora – Programa de
desenvolvimento Local, fundamentado na Lei geral das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, objeto da
chamada Pública SEBRAE/PR n° 008/2016, em
atendimento a Secretaria Municipal de Industria e
Comércio, com fulcro nas informações constantes na CI
nº 039/2018, emitida em 16/07/2018.

Arapongas, 07 de agosto de 2018.
Ratifico a Dispensa conferida nos termos acima.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 588/18, DE 08 DE AGOSTO DE 2018

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos das Leis sob nºs
3.589 e 3.590, de 05 de janeiro de 2009, a UNIFICAÇÃO
das Datas de terras situadas na quadra 04, no Jardim
Portal das Flores, neste Município e Comarca de
Arapongas – Paraná, de propriedade de MUNICÍPIO
DE ARAPONGAS, assim descritos:

- Data sob nº 14, com área de 392,560 m², conforme
matrícula sob nº 10.493, e Data sob nº 15, com área de
453,05 m², conforme matrícula sob nº 10.494, todas do 2º
Serviço Registral desta Comarca, em um único Lote sob
nº 14/15, com área total de 841,1043 m², em conformidade
com projetos e memoriais descritivos inclusos ao
processo 020346/2018.

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

Arapongas, 08 de agosto de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

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

Onde se lê:

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.
Leia-se:
Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 31 de julho de 2018, 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.

Arapongas, 06 de agosto de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO DE
DESCREDENCIAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 216/2017.
Contrato: nº. 784/2018.
Inexigibilidade: nº. 024/2017 – Chamamento: 012/2017
Partes: Município de Arapongas e M. M. S. SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA – ME., CNPJ/MF nº. 28.245.986/0001-
89.

Objeto: credenciamento de pessoas jurídicas da área da
saúde, para atuarem em plantões médicos presenciais
por hora, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.
Objeto do Termo: De acordo com o requerimento
protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde através
do processo administrativo nº 20622 de 06/08/2018, fica
descredenciada a partir de 07/08/2018, a empresa M. M.
S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ
sob o nº. 28.245.986/0001-89, estabelecida na Rua
Amazonas, nº 235, Centro, CEP 86.600-185, Rolândia –
PR, neste ato representado por Mayara Manueira da
Silveira, brasileira, solteira, médica, portadora da cédula
de Identidade nº 9.385.466-7-SESP/PR, inscrita no CPF
sob nº. 043.284.799-54, residente e domiciliada na cidade
de Rolândia/PR, Rua Amazonas, nº 235, Centro.

PORTARIA Nº 324/18, DE 23 DE JULHO 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o processo
protocolado sob nº 002918/2018,

R E S O L V E:
Art. 1º. - Designar os senhores, ORLANDO BIELESKI,
Agente Administrativo, ISRAEL BIASON FILHO,
Arquiteto e ROGÉRIO TRINDADE, Diretor do Tesouro
Municipal, para sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão Especial para Avaliação do
seguinte Lote de terras:
01 - Lote nº 59-A/60-1/E-1, com área de 635,64 m²;
Situado na Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município
e Comarca, de propriedade de MARIA LOPES
MONZANI, oriundo da matrícula sob nº 12.908, do 2º
Serviço Registral desta Comarca.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as demais disposições
em contrário.

Arapongas, 23 de julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

RICARDO K. KOIKE
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano
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PORTARIA Nº 325/18, DE 23 DE JULHO 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o processo
protocolado sob nº 002919/2018,

R E S O L V E:
Art. 1º. - Designar os senhores, ORLANDO BIELESKI,
Agente Administrativo, ISRAEL BIASON FILHO,
Arquiteto e ROGÉRIO TRINDADE, Diretor do Tesouro
Municipal, para sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão Especial para Avaliação do
seguinte Lote de terras:
01 - Lote nº 59/1-A, com área de 620,84 m²;
Situado na Gleba Patrimônio Arapongas, neste
Município e Comarca, de propriedade de EDER WILSON
MAZARO E OUTRA, oriundo da matrícula sob nº
10.164, do 2º Serviço Registral desta Comarca.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as demais disposições
em contrário.

Arapongas, 23 de julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

RICARDO K. KOIKE
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

PORTARIA Nº 326/18, DE 23 DE JULHO 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o processo
protocolado sob nº 002915/2018,

R E S O L V E:
Art. 1º. - Designar os senhores, ORLANDO BIELESKI,
Agente Administrativo, ISRAEL BIASON FILHO,
Arquiteto e ROGÉRIO TRINDADE, Diretor do Tesouro
Municipal, para sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão Especial para Avaliação do
seguinte Lote de terras:
01 - Lote nº 59-A/60-1/1, com área de 1.335,38 m²;
Situado na Gleba Patrimônio Arapongas, neste
Município e Comarca, de propriedade de JAIR LOPES
DA SILVA E OUTROS, oriundo da matrícula sob nº
11.234, do 2º Serviço Registral desta Comarca.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as demais disposições
em contrário.

Arapongas, 23 de julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

RICARDO K. KOIKE
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

PORTARIA Nº 327/18, DE 23 DE JULHO 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o processo
protocolado sob nº 002916/2018,

RESOLVE:

Art. 1º. - Designar os senhores, ORLANDO BIELESKI,
Agente Administrativo, ISRAEL BIASON FILHO,
Arquiteto e ROGÉRIO TRINDADE, Diretor do Tesouro
Municipal, para sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão Especial para Avaliação do
seguinte Lote de terras:

01 - Lote nº 77/A/8-2, com área de 1.440,49 m²;

Situado na Gleba Patrimônio Arapongas, neste
Município e Comarca, de propriedade de ANTONIO
LUCIO NONIS E OUTROS, oriundo da matrícula sob nº
2.682, do 2º Serviço Registral desta Comarca.

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

Arapongas, 23 de julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

RICARDO K. KOIKE
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO  

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2018 - (PMA)

A comissão de licitação designada pela Portaria N.º 002/2018, constituída pelos Senhores Israel 
Biason Filho, Presidente, Ricardo Kanehiro Koike, Luiz Carlos Garanhani, Renam Rodrigues Manoel, 
membros, e Josiane Cristina C. Pagan, apoio, comunica aos interessados na execução dos serviços, 
objeto da Tomada de Preços n.º 013/2018, ou seja: Contratação de empresa especializada para 
reforma do passeio entre as ruas Caneleirinho, Iratauá e Guacuru na Vila Araponguinha, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano - SEODUR, 
que após a análise e verificação da documentação, decidiu: 

Proponentes Situação
ELETROFIO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI� CNPJ N.° 
85.062.099/0001-09

Habilitado 

Diante do exposto, foi aberto o envelope de nº 02 contendo a proposta de preços da proponente 
acima habilitada. Após a análise e verificação das propostas ofertadas, classificou conforme segue: 

Proponentes Valor Global/Preço Total R$ Classificação
ELETROFIO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
EIRELI� CNPJ N.° 85.062.099/0001-09 

R$ 80.458,04 1ª - vencedora 

Houve desistência expressa do prazo recursal quanto à fase de classificação da proposta conforme 
consta na ata de sessão. 

                                         
                                                        Arapongas, 18 de julho de 2018. 

Israel Biason Filho 
Presidente 
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Extrato de Termo Aditivo 
Prefeitura Municipal de Arapongas 

Secretaria Municipal de Administração 

Processo Administrativo: n° 190/2014. 
Contrato: nº. 517/2014 � 4º Termo Aditivo. 
Pregão: nº. 148/2014. 
Partes: Município de Arapongas e R.E COMERCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - 
ME, CNPJ n°.82.442.518/0001-40, representada por Evandro Carlos Fernandes, CPF n° 908.742.269-53. 
Objeto: contratação de empresa especializada no serviço de manutenção em aparelhos telefônicos e centrais PABX, manutenção e reparos 
em linhas telefônicas, instalações de novos pontos e melhorias na rede interna de comunicação de todas as secretarias municipais. 
Objeto do Termo Aditivo: Fica prorrogado o prazo de execução e vigência do contrato, nos termos do que estabelece a cláusula quinta, e 
com fundamento no art. 57, II da Lei n.º 8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, contados de 06 de agosto de 2018, conforme solicitado 
pela Gerência de Patrimônio por meio da C.I. n.º 412/2018, com a devida anuência da contratada. Os valores máximos para contraprestação 
dos serviços realizados durante o período referido na cláusula anterior ficam estabelecidos da seguinte forma: 

QUANT DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

150 unidade 

Instalação de ponto para linha telefônica com 
máximo 10m de cabo com 02 pares incluindo 
fornecimento de material (Ex. Cabo com 02 
pares, tomadas, buchas, presilhas e parafusos e 
02 canaletas sistema x). 

R$ 68,00 R$ 10.200,00 

375 horas 

Serviços de manutenção em linhas telefônicas e 
centrais telefônicas com sistema PABX virtual 
alarmes de presença incluindo material incluso 
nos itens 01 e 02. 

R$ 68,00 R$25.500,00 

750 mts 
Instalação de linha telefônica e de alarmes de 
presença, acréscimo por metro (acima de 10M 
nos serviços descriminados nos itens 01 e 02). 

R$ 1,20 R$900,00 

Valor Total R$ 36.600,00. Data e assinaturas. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 003/2018 � Processo Adm. N º 006/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GRAMAS PARA REPOSIÇÃO E PLANTIO EM LOGRADOUROS E PRAÇAS 
PÚBLICAS 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. 054/2018, assinada em 08 de Fevereiro de 2018 - VALDECI RAFAEL VIDOTTO GONÇALVES � EIRELI., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 16.730.986/0001-95.

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 15.000 M² GRAMA ESMERALDA  JGS R$3,80 R$57.000,00 

02 10.000 M² GRAMA MATO GROSSO JGS R$4,00 R$40.000,00 

TOTAL GERAL  R$97.000,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 08 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 073/2017 � Processo Adm. N º 136/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRAS DE COMPUTADORES DESKTOP, ALL-IN-ONES, THIN CLIENTS NOTEBOOKS, 
PROJETORES MULTIMÍDIA E SCANNERS DE MESA, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO � DTI. 
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. 622/2017, assinada em 07 de Novembro de 2017 - TECTONER � RECARGA DE TONER LTDA � EPP., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.027.088/0001-06.  

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 
07 25 Unid Impressora Laser Monocromática - Classif Ii HP M426FDW R$3.200,00 R$80.000,00 
08 5 Unid Impressora Laser Colorida - Tipo I HP M553 R$7.900,00 R$39.500,00 

TOTAL GERAL R$119.500,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas,07 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 092/2017 � Processo Adm. N º 172/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS COM RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 09267.609000/1140-
05 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. 629/2017, assinada em 09 de Novembro de 2017 - A. PAZINATO MARINGÁ � ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 04.352.905/0001-81.  

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

02 31 UND 

Armário de aço com 2 portas, prateleiras e fechadura, armário em aço  com 
1.97m de altura e 1,20m de largura x 0,45m, chapa 22, tolerância de 3% das 
medidas, puxador frontal tipo alça, 03 prateleiras internas removíveis, com 
fechadura para travamento e duas cópias de chave. Cor: a cor será escolhida 
na cartela de cores do licitante vencedor. Garantia mínima de 01 ano. Obs.: 
esta medida poderá variar 5% para mais ou menos. 

Vegel / 
aia403/22 

749,00 23.219,00 

03 27 UND 

Armário de madeira mdf com 2 portas 1,65cm a x 90cm c x 45cm l e 
fechadura, armário alto, medindo 0,90 x 0,45 x 1,65 m, confeccionado em 
madeira termo estabilizada com 18 mm de espessura nas laterais e partes 
internas (prateleiras), tampo com 25mm de espessura, com borda frontal 
arredondada em post forming. Equipado com 02 portas de giro e 04 
prateleiras reguláveis. Fechadura frontal, com duas chaves e puxadores em 
pvc. Base com sapatas niveladoras de piso. Cor sólida a definir.  Esta medida 
poderá variar 5% para mais ou menos. 

Rmp / 170aa 595,00 16.065,00 

04 21 UND 

Armário fechado 02 portas. Tampo: confeccionado em mdp bp com 25mm de 
espessura, revestidos em ambos os lados em laminado melamínico 
texturizado (bp). Com acabamento nas bordas frontal, laterais e posterior 
retas revestidas com fita de proteção em pvc com 2mm de espessura.  
Corpo: formado por lateral, base e portas. Fabricados em mdp de alta 
densidade de 15mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado 
melamínico texturizado (bp). Com acabamento das portas e os demais 
componentes do corpo de armário em fita de pvc 0,5mm de espessura, 
coladas pelo sistema hot melt. Todas as bordas recebem perfeito acabamento 
respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico e espessura do 
aglomerado. O fundo confeccionado em mdf com 15mm de espessura 
revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado (bp). 
Portas: dotadas de dobradiças em aço permitindo abertura de até 107º, e 
caneco com ø35mm. Puxadores confeccionados em aluminio injetado com 
acabamento na cor aluminio escovado, furação 128mm. Fechadura frontal na 
parte central do  armário. Com acabamento nas bordas retas revestidas com 
fita de proteção em pvc com 0,5mm de espessura. Todas as bordas recebem 
perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado 
melamínico. 
Rodapé:  metálica confeccionada em estrutura tubular em aço carbono 
1008/1012, secção retangular, chapa 20 (0,9mm) nas laterais e chapa 18 
(1,20mm) dobrada em formato "l" na parte frontal e traseira, com sapatas 
niveladora metálica 20mm. Toda a estrutura metálica possui tratamento 
antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta 
na cor alumínio (epóxi), quando aluminio recebe camada protetora de verniz 
para melhor proteção da pintura e efeito de metalização. Pintura da estrutura 
metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 
220°c. 
Montagem: a união dos componentes dos armários é feita por sistema 
"minifix", cavilhas madeira e parafusos auto atarrachantes. Fundo dos 
armários fixados por encaixe e com sistema de travamento.  
Prateleira: confeccionada em mdp com 15mm de espessura. Revestida em 
laminado texturizado em ambos os lados, com acabamento em fita de pvc  na 
face frontal com espessura de 0,5mm. Suporte de prateleira em zamak 
injetado para fixação das prateleiras, com dispositivo de travamento das 
mesmas. Com furação para regulagem das prateleiras com no mínimo 32 mm 
de distância entre uma e outra. 
Medidas (em milímetros) largura - 800 - profundidade - 500 -  altura - 
1635mm -  cor a escolher. Enviar catalogo com foto.  Esta medida poderá 
variar 5% para mais ou menos. 

Rmp / 170aa 523,00 10.983,00 

06 23 UND 

Arquivo em aço com 4 gavetas, com rodízios deslizantes para pastas 
suspensas tamanho oficio em chapa 26 (0,48mm), tratadas e fosfatizadas com 
fechadura que trava simultaneamente as 4 gavetas. Medidas padrão a1,34m 
l0,47m p0,71m. Pintura epóxi cinza royal.Esta medida poderá variar 5% para 
mais ou menos. 

Vegel / 
aiof4e 

392,80 9.034,40 

11 82 UND 

Estante em aço medindo 1980x920x60 cm com 6 bandejas chapa 20, com 
reforço ômega embaixo, coluna l3, chapa 14 para armazenagem de 120 kg 
por bandeja. Aço, tratado pelo processo anticorrosivo de fosfatização, 
processo de pintura em esmalte sintético. Cor: a cor será escolhida na cartela 
de cores do licitante vencedor. Garantia mínima de 12 meses 

Vegel / 
ed60/20/14 

460,00 37.720,00 

14 60 UND 

Mesa com 03 gavetas- mesa de escritório comum com gaveta: tampo deverá 
ser curvo em formato ergonômico e cantos arredondados, deverá ser 
confeccionado em mdp ou mdf com no mínimo 18mm de espessura com 
acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (bp), 
totalizando no mínimo 1250mm de comprimento e no mínimo 750mm de 

Rmp / 
376m9 

331,50 19.890,00 
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profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais deverá ser com perfil de 
proteção em pvc do tipo ergosoft 180° ou material similar com a mesma 
resistência. Tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito 
acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. Painel 
frontal com medida de no mínimo 1080x340mm, confeccionado em mdp ou 
mdf de no mínimo 15mm de espessura com acabamento nas duas faces em 
laminado melamínico texturizado (bp), borda inferior com acabamento em 
fita de borda em pvc com espessura de no mínimo 0,5mm, fixada pelo 
sistema hot-melt ou similar. Toda a borda recebe perfeito acabamento 
respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. 
Estrutura de sustentação deverá ser do tipo "i" ou similar que atenda a mesma 
resistência, constituída por 01 tubo horizontal superior e 02 colunas verticais 
no tubo retangular com a medida de no minimo  20x30mm chapa 20 
(0,90mm) de espessura, com um fechamento do lado externo em chapa 24 
(0,60mm), fixada ás colunas verticais por meio encaixe e fechamento interno 
fixado por meio de solda mig (metal inerte gás), formando calha para 
passagem de fiação. Base inferior em chapa 14 (1,90mm) estampada em 
formato curvo, apoio para sapatas em ferro chato 3/4 x 1/8 dobrado em "u" e 
soltado a base, ponteira 20x30mm interna no tubo horizontal superior e 
sapatas reguladoras 5/8 x 5/16 na da base inferior. Fixação do tampo a 
estrutura feitas através de parafusos auto atarrachantes. Toda a estrutura 
metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de 
fosfato e acabamento em tinta na cor alumínio (epóxi), com camada protetora 
de verniz para melhor proteção da pintura e efeito de metalização. Pintura da 
estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em 
estufa a 220°c, com espessura mínima de camada  de 40 mícrons. Medidas 
aproximadas  (em milímetros): largura - 1250 / profundidade - 750 / altura - 
750. Gaveteiro suspenso 03 gavetas puxador plástico: corpo: deverá ser 
constituído por laterais e frente das gavetas em mdp ou mdf com no mínimo 
15mm de espessura, revestidos em ambos os lados em laminado melamínico 
texturizado (bp). Com frente de gavetas com bordas retas revestidas em fita 
de pvc de no mínimo 0,5mm. Todas as bordas recebem perfeito acabamento 
respeitando a tonalidade da cor do laminado melamínico e espessura do 
aglomerado. Travessas: deverão ser confeccionadas em mdp ou mdf com no 
mínimo 18mm de espessura, revestido por material melamínico de baixa 
pressão (bp), com bordas revestidas em fita de pvc de no mínimo 0,5mm de 
espessura fixadas pelo sistema hot melt. Gavetas: peça frontal em mdp ou 
mdf com espessura mínima de 15 mm, revestida em laminado melamínico 
texturizado (bp), e acabamento das bordas em fita pvc de 0,5mm de 
espessura. Peças lateral e posterior em mdp ou mdf com espessura mínima de 
15mm na cor branco gelo. Bordas revestidas em fita melamina 210g na cor 
branca. Fundo das gavetas confeccionado em hdf (high density fiberboard, ou 
seja, chapa de fibra de alta densidade) com no mínimo 2,8mm de espessura 
ou material similar. Gaveta com corrediça metálica com roldanas em nylon. 
Puxadores confeccionados em abs injetado com acabamento na cor 
aluminizado ou similar, furação de no mínimo 96mm. Fechadura frontal com 
travamento vertical simultâneo e chave escamoteável. Cor: a cor será 
escolhida na cartela de cores do licitante vencedor. Medidas aproximadas 
(em milímetros): largura - 375 / profundidade - 390 / altura - 340. Obs.: esta 
medida poderá variar 5% para mais ou menos. 

21 47 UND 

Arquivo mdf 04 gavetas para pasta suspensa: corpo: constituído por base, 
laterais em mdp com 15 mm de espessura, revestidos em ambos os lados em 
laminado melamínico texturizado (bp). Com bordas revestidas em fita de pvc 
de 0,5mm na mesma tonalidade de cor do laminado. O fundo confeccionado 
em mdf com 15 mm de espessura com a mesma tonalidade de cor do 
laminado melamínico. Tampo: reto confeccionado em mdp bp com 25 mm de 
espessura revestida em ambos os lados em laminado melamínico texturizado 
(bp). Bordas laterais e frontais retas revestidas com fita de proteção em pvc 
com 02 mm de espessura.  Gavetas: peça frontal em mdp com espessura de 
15 mm, revestidos em ambos os lados em laminado melamínico texturizado 
(bp). Com bordas retas revestidas com fita de proteção em pvc com 0.5 mm 
de espessura. Peças laterais e posteriores em mdp com espessura de 15 mm. 
Bordas revestidas em fita melamina 210g na cor branca. Fundo das gavetas 
confeccionado em hdf, ou seja, chapa de fibra de alta densidade, com 2,8mm 
de espessura com acabamento em pintura à base dágua e secagem ultravioleta 
mantendo a mesma tonalidade de cor do laminado melamínico. Gavetão para 
pasta suspensa com corrediças telescópicas e esferas de aço, fixadas na lateral 
do gaveteiro através de parafusos auto-atarrachante. Puxadores 
confeccionados em alumínio injetado com acabamento na cor alumínio 
escovado, furação 128 mm. Fechadura frontal com travamento vertical 
simultâneo e chave escamoteável.  Suporte para pasta suspensa: com opção 
de arquivamento lateral para pasta, estrutura metálica confeccionada em ferro 
chato 3/4x1/8 dobrado com fixação feita por meio de parafusos auto 
atarrachantes. Rodapé: metálica confeccionada em estrutura em aço carbono 
1008/1012, secção retangular com dimensões l.475 - p.450 -  a.35mm 
espessura da chapa 20  nas laterais e chapa 18 dobrada em formato "l" na 
parte frontal e traseira, com sapatas niveladora metálica 20mm. Toda a 
estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em 
banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor alumínio (epóxi) quando 
aluminizada é aplicada camada protetora de verniz para melhor proteção da 
pintura e efeito metalizado. Pintura da estrutura metálica com tinta em pó 
híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°c. Obs.: esta medida 
poderá variar 5% para mais ou menos. Dimensões: largura %u2013 495; 
profundidade %u2013 500; altura - 1355. Cor a ser definida. Obs.: esta 
medida poderá variar 5% para mais ou menos. 

Rmp / 170aq 630,00 29.610,00 

22 1 UND 
Gaveteiro mdf 3 gavetas 
Corpo: constituído por base, laterais em mdp com 15mm de espessura, 
revestidos em ambos os lados em laminado melamínico texturizado (bp). 

Rmp / 276g 388,00 388,00 
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Com bordas revestidas em fita de pvc de 0,5mm na mesma tonalidade de cor 
do laminado. O fundo confeccionado em mdf revestidos em ambos os lados 
em laminado melamínico texturizado (bp), com 6mm de espessura. 
Tampo: confeccionado e mdp bp com 25mm de espessura, revestidos em 
ambos os lados em laminado melamínico texturizado (bp). Bordas retas com 
proteção em fita de pvc de 2mm de espessura.  
Gavetas: peça frontal em mdp com espessura de 15 mm, revestida em 
laminado melamínico texturizado (bp), e acabamento das bordas em fita pvc 
de 0,5mm de espessura. Peças lateral e posterior em mdp com espessura de 
15mm na cor branco gelo. Todas as peças são revestidas internamente e 
externamente com laminado de baixa pressão. Bordas revestidas em fita 
melamina 210g na cor branca. Fundo das gavetas confeccionado em hdf 
(high density fiberboard, ou seja, chapa de fibra de alta densidade) com 
2,8mm de espessura com acabamento em pintura à base dágua e secagem 
ultravioleta mantendo a mesma tonalidade de cor do laminado melamínico. 
Gavetas com corrediças metálica com roldanas em nylon, fixadas na lateral 
do gaveteiro através de parafusos auto-atarrachante. Puxadores 
confeccionados em alumimio injetado com acabamento na cor aluminio 
escovado, furação 128mm. Fechadura frontal com travamento vertical 
simultâneo e chave escamoteável. Rodízios com rodas de 50 mm, sem trava, 
duplo giro na cor preta em polipropileno injetado com capacidade de carga de 
40kg por peça. Medidas finais (em milímetros). Largura - 494 - profundidade 
- 480 
Altura - 595.  Esta medida poderá variar 5% para mais ou menos. 

TOTAL GERAL R$ 146.909,40 

Ata de Registro de preços n. 630/2017, assinada em 09 de Novembro de 2017 - CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI � ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 07.654.231/0001-68.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

01 2 UND 

Armário em aço com 1.97m de altura e 1,20m de largura x 0,45m, chapa 
22, tolerância de 3% das medidas, puxador frontal tipo alça,  03 
prateleiras internas removíveis, com fechadura para travamento e duas 
cópias de chave. cor: a cor será escolhida na cartela de cores do licitante 
vencedor. garantia mínima de 01 ano. obs.: esta medida poderá variar 5% 
para mais ou menos. 

Vegel  
AIA403 

1.039,48 2.078,96 

TOTAL GERAL R$ 2.078,96 

Ata de Registro de preços n. 631/2017, assinada em 09 de Novembro de 2017 - PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA � ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 85.515.542/0001-50.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

07 30 UND 

Banqueta giratória/mocho - assento/ encosto: confeccionado com 
compensado multi-laminado moldado automaticamente com 12 mm de 
espessura. É estofado com espuma injetada de densidade 45kg/m3 
flexível de alta resistência, espessura de 95mm no assento e 35mm no 
encosto, revestido por vinil na parte posterior, bordas protegidas por pvc 
tipo "s", e por final é revestido com tecido.
Base: a base possui 3 partes sendo cada uma delas: - cabeça: 
confeccionado com chapa de aço de 3 mm (chapa 11) e ferro liso redondo 
5/16 com um puxador na extremidade. A chapa é estampada para dar 
resistência e soldada pelo sistema mig ( metal inerte gás). Possui 
tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e 
pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150 c. 
- pistão: acionado através de um "botão" localizado na parte superior da 
aranha, os pistões possui o sistema de regulagem a gás (pneumático). São 
confeccionados com tubos, molas, arruelas de aço, para maior resistência. 
Possui telescópio de 01estagio para melhor acabamento. - aranha: 
confeccionado com tubo quadrado 25 x 25 chapa 18 (1,2 milímetros de 
espessura) e tubo redondo 2" chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), 
também são soldados pelo sistema de solda mig. Possui 5 "patas" e em 
cada extremidade, são fixadas buchas 25 x 25 e rodízios. Rodízios pu. 
Sua estrutura metálica possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão 
em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, 
curada a estufa a 150 c e para melhor acabamento, é utilizado capa para 
aranha confeccionados em polipropileno. Dimensões: 450 x 420mm. 
Encosto: 400 x 300mm. Cor: couríssimo pvc preto. Nr-17 norma 
regulamentadora - ergonomia assinada por engenheiro de segurança do 
trabalho ou assinada por médico do trabalho. 

Renascer 
Rn09010p 

162,00 4.860,00 

08 220 UND 

Cadeira estofada fixa sem braço. Assento e encosto: confeccionado com 
compensado multilaminado de no mínimo 12 milímetros de espessura 
moldado anatomicamente. É estofado com espuma injetada de densidade 
45kg/m³ flexível de alta resistência e por final revestido com tecido 
courvin. A borda frontal do assento deverá ser curvada para melhor 
circulação sanguínea seguindo assim normas ergonômicas. Deverão nas 
bordas ser utilizados perfil de pvc extrusado tipo "s" de no mínimo 17 
mm para total proteção. Junção: deverá ser confeccionado em chapas de 
aço de no mínimo 3/16, possui formato em "l" com nervura de reforço. 
Estrutura: deverá ser confeccionado com tubo redondo de no mínimo 7/8 
chapa 18. Cor: a cor será escolhida na cartela de cores do licitante 
vencedor. Medida aproximada de assento: 47 x 42 (cm). Medida 

Primax 
Pmx exec/fixa

123,00 27.060,00 
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aproximada de encosto: 36 x 42 (cm). 

09 102 UND 

Cadeira estofada giratória com braço. Assento: confeccionado com 
compensado multilaminado de 12 milímetros de espessura e moldado 
anatomicamente, são estofados utilizando espuma injetada com densidade 
de 45kg/m³ e por fim é revestido com tecido courvin. A borda frontal do 
assento é curvada para melhor circulação sanguínea seguindo assim 
normas ergonômicas. Para melhor acabamento nas bordas são utilizados 
perfil de pvc tipo "s" de 17 milímetros para total proteção. Encosto: 
confeccionado com compensado multilaminado de 12 milímetros de 
espessura e moldado anatomicamente, são estofados utilizando espuma 
injetada com densidade de 40kg/m³ e por fim é revestido com tecido. 
Para melhor acabamento, são colocados espuma e corino na parte traseira 
do encosto e nas bordas são utilizados perfil de pvc tipo "s" de 17 
milímetros para total proteção. Junção: ligação entre o assento e o 
encosto feita através de lâmina de metal (chapa de aço 3/16) em forma de 
"l", com 110 mm de largura por 5 mm de espessura,  com regulagem 
horizontal (de profundidade), fixada através de porcas de garra. Base: a 
base possui 3 partes sendo cada uma delas: - cabeça: confeccionado com 
chapa de aço de 3 milímetros de espessura (chapa 11) e ferro liso redondo 
5/16. A chapa é estampada para dar resistência e soldada pelo sistema 
mig (metal inerte gás). Possui tratamento antiferrugem a base de imersão 
em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, 
curada a estufa a 150°c. - pistão: acionado através de um "botão" 
localizado na parte superior, os pistões possui o sistema de regulagem a 
gás (pneumático). São confeccionados com tubos, molas, arruelas de aço, 
para maior resistência. Possui telescópico para melhor acabamento. - 
aranha: confeccionado com tubo quadrado 25 x 25 chapa 16 (1,5 
milímetros de espessura) e tubo redondo 2" chapa 14 (1,9 milímetros de 
espessura), também são soldadas pelo sistema de solda mig. Possui 5 
"patas" e em cada extremidade, são fixadas buchas e rodízios. Sua 
estrutura metálica possui tratamento antiferrugem a base de imersão em 
banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, 
curada a estufa a 150°c e para melhor acabamento, é utilizado capa para 
aranha confeccionados em polipropileno. Braços: braços com estrutura 
em tubo oblongo 16x30, são revestido por apoio de braço injetado em 
integral skin. Cor: a cor será escolhida na cartela de cores do licitante 
vencedor. 

Primax 
Pmx sec/corsa

150,00 15.300,00 

10 16 UND 

Descanso para pés: descanso ergonômico para pés, dimensões 45x30cm, 
com revestimento emborrachado antiderrapante, com 03 níveis  de 
regulação que se adéqüe a necessidade do usuário, base da plataforma 
antiderrapante e anti?risco. 

Multivisão 
abs 

43,00 688,00 

18 22 UND 

Longarinas assento em polietileno e pés de metal com 02 lugares, assento 
e encosto deverá ser em polipropileno, fixados na estrutura com 
parafusos através de porcas garras ou similar. Estrutura sobre longarina: 
deverá ser confeccionado com chapa de aço. A estrutura é do tipo 
contínua (sobre longarina), com 2 lugares, deverá possuir tratamento 
antiferrugem e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi. Cor: a 
cor será escolhida na cartela de cores do licitante vencedor. 

Primax 
Pmx 
pplongo2 

104,00 2.288,00 

19 42 UND 

Longarinas assento em polietileno e pés de metal com 03 lugares. 
Assento e encosto deverá ser em polipropileno, fixados na estrutura com 
parafusos através de porcas garras ou similar. Estrutura sobre longarina: 
deverá ser confeccionado com chapa de aço. A estrutura é do tipo 
contínua (sobre longarina), com 3 lugares, deverá possuir tratamento 
antiferrugem e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi. Cor: a 
cor será escolhida na cartela de cores do licitante vencedor. 

Primax  
Pmx 
pplongo3 

157,00 6.594,00 

20 71 UND 

Longarinas assento em polietileno e pés de metal com 04 lugares. 
Assento e encosto deverá ser em polipropileno, fixados na estrutura com 
parafusos através de porcas garras ou similar. Estrutura sobre longarina: 
deverá ser confeccionado com chapa de aço. A estrutura é do tipo 
contínua (sobre longarina), com 4 lugares, deverá possuir tratamento 
antiferrugem e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi. Cor: a 
cor será escolhida na cartela de cores do licitante vencedor. 

Primax  
Pmx 
pplongo4 

209,00 14.839,00 

TOTAL GERAL R$ 71.629,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas,09 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 095//2017 � Processo Adm. N º 176/2017. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO 
DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS QUADRAS E SEPULTURAS DO CEMITÉRIO 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. 652/2017, assinada em 07de Novembro de 2017 - CTDESIGN � COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA � ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.447.540/0001-80. 

Item Qtd Und Descrição 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$

01 70 Und 

Placas de identificação para as quadras do cemitério municipal sendo 2 placas por quadra medindo 
20 cm x 20 cm: quadra 01 e quadra 01a; quadra 02 e quadra 02a; quadra 03 e quadra 03a; quadra 
04 e quadra 04a; quadra 05 e quadra 05a 04 placas quadra 06 e quadra 06a 04 placas; quadra 07 e 
quadra 08; quadra 09 e quadra 10; quadra 11 e quadra 12; quadra 13 e quadra 14; quadra 15 e 
quadra 15a; quadra 16 e quadra 16a e quadra 16b; quadra 17 e quadra 17a e quadra 17b; quadra 18 
e quadra 18a; quadra 19 e quadra 20; quadra 21. Obs: as quadras 5a e 6a são divididas por isso 
placa em dobro, total de 35 quadras total de placas 70. 

28,00 1.960,00 

02 10.133 Und 

Placas de identificação numérica das sepulturas individuais medindo 10 cm por 10 cm das 
seguintes numerações: quadra 01 de nº001 a 420 quadra 1a de 000 a 850; quadra 02 de nº001 a 390 
quadra 2a de 001 a 620; quadra 03 de 001 a 470 quadra 3a de 001 a 860; quadra 04 de 001 a 710 
quadra 4a de 001 a 970; quadra 05 de 001 a 1150 quadra 5a de 001 a 530; quadra 06 de 001 a 1320 
quadra 06a de 001 a 560; quadra 07 de 001 a 150 quadra 08 de 001 a 150; quadra 09 de 001 a 120 
quadra 10 de 001 a 220; quadra 11 de 001 a 250 quadra 12 de 001 a 150; quadra 13 de 001 a 220 
quadra 14 de 001 a 50; quadra 15 de 001 a 160 quadra 16 de 001 a 50; quadra 16a de 001 a 310; 
quadra 16b de 001 a 340; quadra 17 de 001 a 40; quadra 17a de 001 a 280; quadra 17b de 001 a 
180; quadra 18 de 001 a 350; quadra 18a de 001 a 440; quadra 19 de 001 a 220; quadra 20 de 001 
a 180; quadra 21 de 001 a 800; total de 13.510 placas. 

8,00 81.064,00 

03 4.000 Und 
Placas de identificação de sepulturas na sequência - 36.001 a 40.000. Placas em chapa galvanizada 
#24 medida 9x6 com 2 furos laterais, fundo wash primer, tinta branco pu numeros e tinta preto pu. 

3,85 15.400,00 

04 3.377 Und 

Placas de identificação numérica das sepulturas individuais medindo 10 cm por 10 cm das 
seguintes numerações: quadra 01 de nº001 a 420 quadra 1a de 000 a 850; quadra 02 de nº001 a 390 
quadra 2a de 001 a 620; quadra 03 de 001 a 470 quadra 3a de 001 a 860; quadra 04 de 001 a 710 
quadra 4a de 001 a 970; quadra 05 de 001 a 1150 quadra 5a de 001 a 530; quadra 06 de 001 a 1320 
quadra 06a de 001 a 560; quadra 07 de 001 a 150 quadra 08 de 001 a 150; quadra 09 de 001 a 120 
quadra 10 de 001 a 220; quadra 11 de 001 a 250 quadra 12 de 001 a 150; quadra 13 de 001 a 220 
quadra 14 de 001 a 50; quadra 15 de 001 a 160 quadra 16 de 001 a 50; quadra 16a de 001 a 310; 
quadra 16b de 001 a 340; quadra 17 de 001 a 40; quadra 17a de 001 a 280; quadra 17b de 001 a 
180; quadra 18 de 001 a 350; quadra 18a de 001 a 440; quadra 19 de 001 a 220; quadra 20 de 001 
a 180; quadra 21 de 001 a 800; total de 13.510 placas. 

8,00 27.016,00 

TOTAL GERAL R$ 125.440,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 07 de Agosto de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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PROCON � ARAPONGAS 

Edital de Intimação nº 10/2018 

O Coordenador Executivo do Procon-Arapongas, no uso de suas atribuições legais e tendo 

em vista o respectivo Processo Administrativo nº 184/2018, INTIMA a MAGAZINE 

MAXXIM à efetuar o pagamento do valor de R$ 1.004,00 (Hum mil e quatro reais) a título 

de multa, proveniente de Decisão Administrativa expedida por este órgão ou ainda apresentar 

recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias à contar da presente, sob pena de inscrição 

em divida ativa e execução judicial. 

Arapongas, 08 de agosto de 2018. 

PAULO SÉRGIO CAMPAROTO 

Coordenador Executivo
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