
 
CMS � CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Lei Municipal nº 3106/2004 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 001 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018 

 
 

O Conselho Municipal de Saúde � CMS, regulamentado conforme disposto nas Leis Federais nº 
8.080/1990, e nº 8.142/1990, instituído pela Lei Municipal nº 3.106/2004, no uso de sua competência 
regimental. 

 

Comunica a nova chapa do Conselho Municipal, instituída em reunião extraordinária nº 006ª, 
em 20 de novembro de 2017, a saber; 

 
Presidente: Antonio Martins dos Santos � Representante entidade ONG Olho d'agua. 

 

Vice Presidente: Maria Lucia de Abreu Ferreira � Representante entidade Assoc. Morad. 

Do Padre Chico. 

 

Primeira Secretária: Marisa Apdª Mendes Ferreira � Representante Secretaria de Saúde. 

 

Segunda Secretária: Maria de Lourdes Azevedo Campos � Representante Assoc. Dos 

Farmacêuticos. 

 
Arapongas, 07 de fevereiro de 2018 

 
 

     Antonio Martins dos Santos 
      Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 025/2017 � Processo Adm. N º 055/2017. 
 
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada em manutenção 
Preventiva e Corretiva com fornecimento de Peças para Veículos Leves e Pesados em atendimento 
a Central de Veículos e a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD. 
 
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. 337/2017, assinada em 15 de Maio de 2017 - ARMANDO MARQUES & 
CIA LTDA � ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.355.409/0001-20.  
 

LOTE 03 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
pesados (caminhões e 
ônibus), relacionados a 
seguir: 

R$151,67 15% 62,20% 
 

R$57,33 

62,20% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 03 

- 30% 62,20% - 

VALOR TOTAL R$369.500,00 
 

LOTE 04 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
pesados (caminhões e 
ônibus), relacionados a 
seguir: 

R$151,67 15% 58,30% R$63,25 

58,30% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 04 

- 30% 58,30% - 

VALOR TOTAL R$100.000,00 
 

LOTE 05 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
pesados (caminhões e 
ônibus), relacionados a 
seguir: 

R$151,67 15% 51,30% R$73,86 

51,30% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 05 

- 30% 51,30% - 

VALOR TOTAL R$35.000,00 
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LOTE 06 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
pesados (caminhões e 
ônibus), relacionados a 
seguir: 

R$151,67 15% 53,60% R$70,37 

53,60% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 06 

- 30% 53,60% - 

VALOR TOTAL R$220.000,00 
 

LOTE 08 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
pesados (caminhões e 
ônibus), relacionados a 
seguir: 

R$151,67 15% 49% R$77,35 

49% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 08 

- 30% 49% - 

VALOR TOTAL R$30.000,00 
 
Ata de Registro de preços n. 338/2017, assinada em 15 de Maio de 2017 DIESEL-BENZ 
COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA � ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 01.738.890/0001-04.  
 

LOTE 07 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
pesados (caminhões e 
ônibus), relacionados a 
seguir: 

R$151,67 15% 48,50% R$78,11 

48,50% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 07 

- 30% 48,50% - 

VALOR TOTAL R$120.000,00 
 

LOTE 10 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
pesados (caminhões e 
ônibus), relacionados a 
seguir: 

R$151,67 15% 46,93% R$80,49 46,93% 
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02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 10 

- 30% 46,93% - 

VALOR TOTAL R$400.000,00 
 

LOTE 11 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
pesados (caminhões e 
ônibus), relacionados a 
seguir: 

R$151,67 15% 46,93% R$80,49 

46,93% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 11 

- 30% 46,93% - 

VALOR TOTAL R$450.000,00 
 
Ata de Registro de preços n. 339/2017, assinada em 15 de Maio de 2017 EQUITRATOR TRATORES 
PEÇAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA � EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 82.039.025/0001-63.  
 

LOTE 12 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
pesados (máquinas 
pesadas), relacionados 
a seguir: 

R$169,00 15% 37,97% R$104,83 

37,97% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 12 

- 30% 37,97% - 

VALOR TOTAL R$340.000,00 
 
Ata de Registro de preços n. 340/2017, assinada em 15 de Maio de 2017 HF COMÉRCIO DE 
PEÇAS E MOTOS LTDA � ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
11.597.436/0001-26.  
 

LOTE 18 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
motos, relacionados a 
seguir: 

R$28,55 15% 15,1% R$24,24 

26,35% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 18 

- 30% 30,1% - 

VALOR TOTAL R$21.000,00 
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LOTE 19 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
motos, relacionados a 
seguir: 

R$28,55 15% 15,1% R$24,24 

26,35% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 19 

- 30% 30,1% - 

VALOR TOTAL R$40.000,00 
 

LOTE 20 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
motos, relacionados a 
seguir: 

R$28,55 15% 15,1% R$24,24 

26,35% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 20 

- 30% 30,1% - 

VALOR TOTAL R$18.000,00 
 

LOTE 21 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
motos, relacionados a 
seguir: 

R$28,55 15% 15,1% R$24,24 

26,35% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 21 

- 30% 30,1% - 

VALOR TOTAL R$3.500,00 
 

LOTE 22 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
motos, relacionados a 
seguir: 

R$28,55 15% 15,1% R$24,24 

26,35% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 22 

- 30% 30,1% - 

VALOR TOTAL R$4.500,00 
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Ata de Registro de preços n. 341/2017, assinada em 15 de Maio de 2017 TACARI & TACARI LTDA � 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.498.759/0001-00. 
 

LOTE 01 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
leves (carros, 
camionetes, kombis e 
vans), relacionados a 
seguir: 

R$86,00 15% 50,90% R$42,23 

50,90% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 01 

- 30% 50,90% - 

VALOR TOTAL R$200.000,00 
 

LOTE 02 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
leves (carros, 
camionetes, kombis e 
vans), relacionados a 
seguir: 

R$86,00 15% 55,50% R$38,27 

55,50% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 02 

- 30% 55,50% - 

VALOR TOTAL R$160.000,00 
 

LOTE 09 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor 
total (R$) 
ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação da 

fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
leves (carros, 
camionetes, kombis e 
vans), relacionados a 
seguir: 

R$86,00 15% 51% R$42,14 

51% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 09 

- 30% 51% - 

VALOR TOTAL R$45.000,00 
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LOTE 14 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor total 
(R$) 

ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação 

da fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
leves (carros, 
camionetes, kombis e 
vans), relacionados a 
seguir: 

R$86,00 15% 62,10% 32,59 

62,10% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 14 

- 30% 62,10% - 

VALOR TOTAL R$220.000,00 
 

LOTE 15 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor total 
(R$) 

ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação 

da fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
leves (carros, 
camionetes, kombis e 
vans), relacionados a 
seguir: 

R$86,00 15% 69% R$26,66 

69% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 15 

- 30% 69% - 

VALOR TOTAL R$45.000,00 
 

LOTE 16 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor total 
(R$) 

ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação 

da fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
leves (carros, 
camionetes, kombis e 
vans), relacionados a 
seguir: 

R$86,00 15% 65,10% R$30,01 

65,10% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 16 

- 30% 65,10% - 

VALOR TOTAL R$70.000,00 
 

LOTE 17 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor total 
(R$) 

ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação 

da fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
leves (carros, 
camionetes, kombis e 
vans), relacionados a 
seguir: 

R$86,00 15% 65,50% R$29,67 65,50% 
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02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 17 

- 30% 65,50% - 

VALOR TOTAL R$115.000,00 
 
Ata de Registro de preços n. 342/2017, assinada em 15 de Maio de 2017 TORK � COMÉRCIO DE 
PEÇAS E SERVIÇOS DE MECÂNICA AGRÍCOLA LTDA � ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 95.359.550/0001-08.  
 

LOTE 13 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Valor 
máximo (R$) 

por hora 
trabalhada 

Percentual 
mínimo de 
desconto 

Percentual 
de desconto 

ofertado 

Valor total 
(R$) 

ofertado 

Valor do 
desconto do 

lote após 
aplicação 

da fórmula: 

01 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
de veículos operacionais 
pesados (tratores e 
equipamentos de 
menor porte), 
relacionados a seguir: 

R$155,33 15% 46,60% R$82,95 

46,60% 

02 

Peças originais, 
genuínas ou outras de 
reposição, necessárias à 
execução dos serviços 
do Lote 13 

- 30% 46,60% - 

VALOR TOTAL R$140.000,00 
 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 23 de Fevereiro 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 100/2017 � Processo Adm. N º 191/2017. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO 
AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO E 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. 644/2017, assinada em 24 de Novembro de 2017 - BELLAN TRANSFORMAÇÕES 
VEICULARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.093.163/0001-21. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor 

Total R$ 

05 2 UNID 

Veículo zero km, ano/modelo 2017; cor branca, 
mínimo de 1.4 cc, mínimo de 90 cv; direção 
hidráulica, trio elétrico; air bag duplo; abs nas 4 
rodas; rodas aro 15" com calotas, adaptada para 
ambulância, contendo: capota aerodinâmica na cor 
branca; revestimento interno em prfv; piso 
antiderrapente contendo no mínimo 2,00 metros de 
comprimento; iluminação interna em led 12 v e 
iluminação externa nas laterais em leds branco e 
vermelho, 02 (duas) tomadas 110v; 02 (duas) 
janelas corrediças nas laterais com laterais com 
serigrafia padrão ambulância; suporte para soro e 
plasma; maca retrátil de no mínimo 1,95 metros; 
armário interno, frontal a maca, instalado na parte 
superior; banco lateral para acompanhante em 
courvin com cintos de segurança; suporte para 
fixação e cilindro de oxigênio de no mínimo 3 litros; 
régua de oxigênio de 03 pontos com 
huxometro/aspirador/umidificador; rede de oxigênio 
com válvula e manômetro em local de fácil 
visualização; revestimento interno em fibra de vidro 
na cor branca. Obs: a ambulância bem como seus 
equipamentos deverão cumprir rigorosamente os 
padrões instituídos pelo ministério da saúde.  

Volkswagen/saveiro 
robust 

84.000,00 168.000,00 

TOTAL GERAL R$ 168.000,00 
 
Ata de Registro de preços n. 645/2017, assinada em 24 de Novembro de 2017 - CIAVENA COMERCIAL 
ARAPONGAS DE VEÍCULO NACIONAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
75.398.875/0001-92. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor 

Total R$ 

02 8 UNID 

Veículo automotor zero km; ano 2017; modelo 
2017; motor 1.0; bi combustível; 4 portas; 05 
passageiros; potência mínima de 70cv;  
3 cilindros; cor branco;ar condicionado;  
direção hidráulica;  travamento elétrico das portas;  
desembaçador vidro traseiro; painel com relógio, 
hodômetro (total/parcial); conta-giros;  velocímetro 
e marcador do nível de combustível; para choques e 
retrovisores na cor do veículo; vidros dianteiros 
elétricos; transmissão manual, mínimo de 06 
marchas (5+1); freios abs; 02 airbags (passageiro e 
motorista); radio/cd player; alarme antifurto;  
capacidade mínima de porta malas de 250 kg;  
tanque de combustível mínimo de 48 litros;  
rodas de aço - mínimo aro 14"; tapetes 
dianteiros/traseiros emborrachados; banco 
revestidos em tecido, apoio de cabeça 
dianteiro/traseiro; insulfilme. Garantia mínima de 01 
(um) ano livre de quilometragem e uso. 
Deverá o fornecedor entregar o veículo devidamente 
documentado e emplacado. Deverá o fornecedor ser 
o próprio fabricante ou concessionária/revenda 
expressamente autorizada pelo fabricante. 
Adesivação externa a combinar de acordo com 
padrão da secretaria solicitante. 

Volkswagen/ gol 
1.0 trendline 

43.800,00 350.400,00 
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03 3 UNID 

Veículo automotor 1.4 fabricação nacional, 
ano/modelo 2017/2018, zero km, cor sólida: branco,  
combustível álcool/gasolina (bicombustível), 
motorização mínima de 1.4, câmbio de cinco 
marchas a frente e uma á ré,  05 (cinco) lugares, 
incluindo o do motorista, 05 (cinco) portas, com  
direção  hidráulica, trio elétrico (alarme, vidros, 
travas), com ar condicionado, pneus 175/65 r14   
cinto de segurança retrátil dianteiro de 03 (três) 
pontas com regulagem de altura; cinto de segurança 
no banco traseiro, nas posições laterais de 03(três) 
pontas e na posição central fixo de 02 pontas, ou 
configuração superior; air bag duplo; som com rádio 
am/fm com entrada usb (universal serial bus/ "porta 
'universal" com insulfilme instalado de acordo com 
as normas técnicas vigentes e demais acessórios que 
atendem o código nacional de trânsito; deverá o 
fornecedor entregar o veículo devidamente 
documentado e emplacado. Deverá o fornecedor ser 
o próprio fabricante ou concessionária/revenda 
formalmente autorizada pelo fabricante. Adesivação 
externa a combinar de acordo com padrão da 
secretaria. Itens de série e demais equipamentos 
exigidos pelo proncove, conama e contran; 
garantia mínima de fabrica de 36 (trinta e seis) 
meses 

Volkswagen/ gol 
1.6 trendline 

48.600,00 145.800,00 

TOTAL GERAL R$ 496.200,00 
 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 24 de Fevereiro de 2018. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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