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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 009/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para
execução dos projetos básicos, implantação,
operacionalização e exploração do estacionamento
rotativo da cidade de Arapongas, conforme
especificações e anexos constantes no respectivo Edital.
Encerramento do recebimento dos envelopes até
09h15min do dia 20 de agosto de 2018 e abertos a partir
das 09h30min, do mesmo dia, no mesmo local. O edital
completo poderá ser obtido em sua integra no site: http:/
/www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 16 de Julho de 2018.

MICHELI DE OLIVEIRA RIBEIRO
Presidente da Comissão

DECRETO Nº 513/18, DE 12 DE JULHO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando:
I – O disposto na Lei Municipal nº 4.636, de 13 de
dezembro de 2017, que dispõe sobre a instituição da
provisão de benefícios eventuais no Município de
Arapongas;
II – A necessidade de regulamentação da proposição de
eventuais recursos acerca das decisões proferidas pela
Secretaria Municipal de Assistência Social quanto a
requerimentos de Benefício Eventual na modalidade
Auxílio Financeiro Emergencial, regulamentado pelo
Decreto Municipal nº 1.048/2017.

D E C R E T A:
Art. 1º - O texto do Art. 16 do Decreto Municipal nº
1.048/2017, de 15 de dezembro de 2017, passa a vigorar
com o seguinte teor:
“Art. 16 – Das decisões proferidas pela Secretaria
Municipal de Assistência Social caberá recurso, uma
única vez, a ser impetrado pelo requerente ou
representante legal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar
do primeiro dia útil imediatamente posterior à ciência da
decisão.
§ 1º O recurso de que trata este artigo deverá ser
protocolado no mesmo equipamento público onde foi
efetuado o requerimento do benefício eventual em

questão, endereçado à Secretaria Municipal de
Assistência Social, devendo ser indicado no mesmo o
número do Requerimento de Benefício Eventual
analisado pela SEMAS do qual é originado.
§ 2º Serão indeferidos, de plano, os recursos
desprovidos da qualificação do requerente; de
indicação dos fatos, suas circunstâncias; do
fundamento legal, das provas ou, quando for o caso,
da indicação de onde estas possam ser obtidas.
§ 3º Recebido o recurso, o mesmo deverá ser
encaminhado à SEMAS, pelo equipamento público
responsável pelo seu recebimento, no prazo de 5 (cinco)
dias.
§ 4° O recurso será analisado pela SEMAS no prazo de
30 (trinta) dias, a contar do primeiro dia útil
imediatamente posterior ao recebimento do mesmo na
Secretaria.
§ 5º Toda a documentação original referente ao recurso
interposto deverá ser apensada ao Requerimento de
Benefício Eventual que deu origem ao mesmo, para fins
de arquivamento.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 12 de julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

ISMAILDA FERREIRA DE LIMA DA SILVA
Secretária Mun. de Assistência Social

DECRETO Nº 514/18, DE 12 DE JULHO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando:
I – O disposto na Lei Municipal nº 4.636, de 13 de
dezembro de 2017, que dispõe sobre a instituição da
provisão de benefícios eventuais no Município de
Arapongas;
II – A necessidade de regulamentação da proposição
de eventuais recursos acerca das decisões proferidas
pela Secretaria Municipal de Assistência Social quanto
a requerimentos de Benefício Eventual na modalidade
Auxílio Funeral, regulamentado pelo Decreto Municipal
nº 1.047/2017.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica inserido o seguinte artigo no texto do
Decreto Municipal nº 1.047/2017, de 15 de dezembro de
2017:
“Art. 11-A – Das decisões proferidas pela Secretaria
Municipal de Assistência Social caberá recurso, uma
única vez, a ser impetrado pelo requerente ou
representante legal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar
do primeiro dia útil imediatamente posterior à ciência da
decisão.
§ 1º O recurso de que trata este artigo deverá ser
protocolado no mesmo equipamento público onde foi
efetuado o requerimento do benefício eventual em
questão, endereçado à Secretaria Municipal de
Assistência Social, devendo ser indicado no mesmo o
número do Requerimento de Benefício Eventual
analisado pela SEMAS do qual é originado.
§ 2º Serão indeferidos, de plano, os recursos desprovidos
da qualificação do requerente; de indicação dos fatos,
suas circunstâncias; do fundamento legal, das provas
ou, quando for o caso, da indicação de onde estas
possam ser obtidas.
§ 3º Recebido o recurso, o mesmo deverá ser
encaminhado à SEMAS, pelo equipamento público
responsável pelo seu recebimento, no prazo de 5 (cinco)
dias.
§ 4° O recurso será analisado pela SEMAS no prazo de
30 (trinta) dias, a contar do primeiro dia útil imediatamente
posterior ao recebimento do mesmo na Secretaria.
§ 5º Toda a documentação original referente ao recurso
interposto deverá ser apensada ao Requerimento de
Benefício Eventual que deu origem ao mesmo, para fins
de arquivamento.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 12 de julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

ISMAILDA FERREIRA DE LIMA DA SILVA
Secretária Mun. de Assistência Social
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DECRETO Nº 515/18, DE 12 DE JULHO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando:
I – O disposto na Lei Municipal nº 4.636, de 13 de
dezembro de 2017, que dispõe sobre a instituição da
provisão de benefícios eventuais no Município de
Arapongas;
II – A necessidade de regulamentação da proposição de
eventuais recursos acerca das decisões proferidas pela
Secretaria Municipal de Assistência Social quanto a
requerimentos de Benefício Eventual na modalidade
Auxílio Natalidade, regulamentado pelo Decreto
Municipal nº 1.046/2017, alterado pelo Decreto
Municipal nº 245/2018.

DECRETA:
Art. 1º - Fica inserido o seguinte artigo no texto do
Decreto Municipal nº 1.046/2017, de 15 de dezembro de
2017:
“Art. 12-A – Das decisões proferidas pela Secretaria
Municipal de Assistência Social caberá recurso, uma
única vez, a ser impetrado pelo requerente ou
representante legal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar
do primeiro dia útil imediatamente posterior à ciência da
decisão.
§ 1º O recurso de que trata este artigo deverá ser
protocolado no mesmo equipamento público onde foi
efetuado o requerimento do benefício eventual em
questão, endereçado à Secretaria Municipal de
Assistência Social, devendo ser indicado no mesmo o
número do Requerimento de Benefício Eventual
analisado pela SEMAS do qual é originado.
§ 2º Serão indeferidos, de plano, os recursos
desprovidos da qualificação do requerente; de indicação
dos fatos, suas circunstâncias; do fundamento legal,
das provas ou, quando for o caso, da indicação de onde
estas possam ser obtidas.
§ 3º Recebido o recurso, o mesmo deverá ser
encaminhado à SEMAS, pelo equipamento público
responsável pelo seu recebimento, no prazo de 5 (cinco)
dias.
§ 4° O recurso será analisado pela SEMAS no prazo de
30 (trinta) dias, a contar do primeiro dia útil imediatamente
posterior ao recebimento do mesmo na Secretaria.
§ 5º Toda a documentação original referente ao recurso
interposto deverá ser apensada ao Requerimento de
Benefício Eventual que deu origem ao mesmo, para fins
de arquivamento.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 12 de julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

ISMAILDA FERREIRA DE LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n. º 163/2018.
Dispensa: n. º 032/2018.
Contrato: n. º 427/2018.
Partes: Município de Arapongas e AMBIENCE
COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME,
CNPJ nº 12.208.202/0001-02, representada por Jessé de
Oliveira Silva, CPF n° 048.940.769-26.
Objeto: Aquisição emergencial de ar condicionado para
os dois Data Centers da Prefeitura Municipal de
Arapongas em atendimento a DTI.
Valor:  R$ 22.068,00 (vinte e dois mil e sessenta e oito
reais).
Prazo de Vigência: será de 90 (noventa) dias com início
na data de assinatura.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no Artigo n. º 24, IV
da Lei Federal n. º 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 12/07/
2018.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 009/2017.
Contrato: nº. 057/2018 – 1º Termo Aditivo.
Pregão: nº. 003/2017.
Partes: Município de Arapongas e EDITORA TRIBUNA
DO NORTE SA, CNPJ nº 82.423.096/0001- 65,
representada por Baltazar Eustáquio de Oliveira, CPF n°
006.593.809-78.
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa
jornalística para prestação de serviços de publicação
dos atos oficiais do município de Arapongas em jornal
impresso de circulação regional e local, em atendimento
a Secretaria Municipal de Governo - SEGOV.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo
Administrativo sob n° 16406, de 26/06/2018, acordam as
partes, nos termos do artigo 57, § 1º, II da Lei Federal n°
8.666/1993, em prorrogar o prazo de execução e vigência
por 06 (seis) meses, contados de 01/08/2018. Data e
assinaturas.
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96695 1 ADEILSON ALVARINO Assistente 
Administrativo 

SEMAS  
23/10/2012 a 22/10/2017 

�&��:���� �/�������

60941 1 ALESSANDRO ZIN 
CANASSA 

Odontólogo SAÚDE 
01/01/2011 a 31/12/2015 

�&��:���� �/�������

32760 1 ANA APARECIDA 
RIBEIRO 

Auxiliar de Serviços 
Gerais - 30h 

SAÚDE 
01/01/2011 a 31/12/2015 

�&��:���� �/�������
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43168 2 ANA PEREIRA DA SILVA Auxiliar de Serviços 
Gerais - 30h 

EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

&;��:���� ����<����

79553 1 ANDREIA CRISTINA 
CARDOSO HOMEM 

Operário EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

&;��:���� ����<����

77070 1 ANGELA MARIA 
MASIERO FERREIRA 

Secretário de 
Documentação 
Escolar 

EDUCAÇÃO 

01/01/2011 a 31/12/2015 
&;��:���� ����<����

89176 1 BEATRIZ THIEMI 
MICHIYORI 

Assistente 
Administrativo 

EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

&.��:���� �;��<����

64831 3 DANIEL DE SOUZA SILVA Confeiteiro SESAN 01/01/2011 a 31/12/2015 �&��:���� �/�������

76350 1 DEISE MARA PEREIRA 
DE ANDRADE NORONHA 

Auxiliar de Serviços 
Gerais - 30h 

EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

&;��:���� ����<����

83232 1 EDMILSON JOAO 
FERREIRA DE LIMA 

Auxiliar de Serviços 
Gerais - 30h 

EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

&;��:���� ����<����

71978 1 EDVIRGE APARECIDA 
SOUZA DOS SANTOS 

Gari EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

&;��:���� ����<����

73610 1 ELZA DE ANDRADE 
MACHADO 

Auxiliar de Serviços 
Gerais - 30h 

EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

&;��:���� ����<����

90662 1 FLAVIA DA SILVA VIEIRA Auxiliar de Serviços 
Gerais - 30h 

EDUCAÇÃO 
03/02/2011 a 02/02/2016 

&;��:���� ����<����

89540 1 IRACEMA CRISTINA DE 
FARIA 

Auxiliar de Serviços 
Gerais - 30h 

EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

&;��:���� ����<����

93432 1 IVANILDE PARAZZI DE 
FREITAS 

Instrutor de 
Trabalhos Manuais 

SEMAS 
18/05/2011 a 17/05/2016 

�<��:���� &&�������

90751 1 JAQUELINE TEREZINHA 
THEODORO 

Auxiliar de Serviços 
Gerais - 30h 

EDUCAÇÃO 
03/02/2011 a 02/02/2016 

&;��:���� ����<����

91936 2 JULIANA CRISTINA 
RODRIGUES DA SILVA 
RIBEIRO 

Cozinheiro-30h EDUCAÇÃO 

10/03/2011 a 09/03/2016 
&;��:���� ����<����

95656 1 LARISSA DE CASSIA DOS 
SANTOS RUIS 

Auxiliar 
Administrativo 

EDUCAÇÃO 
02/05/2012 a 01/05/2017 

&/��:���� �:��<����

78050 1 LUCIMARA ORFENO DA 
SILVA 

Gari SEMAS 
01/01/2011 a 31/12/2015 

&���:���� �/��<����

75116 1 MARCIA MARIA DOS 
SANTOS 

Cozinheiro-30h EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

&;��:���� ����<����

74403 1 MARCIA REGINA 
FOGAÇA ESTEVES 

Secretário de 
Documentação 
Escolar 

EDUCAÇÃO 

01/01/2011 a 31/12/2015 
&;��:���� ����<����

89508 1 MARIA APARECIDA 
INFANTE BRANCO 

Cozinheiro-30h EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

&;��:���� ����<����

72273 1 MARIA TEREZA DOS 
SANTOS 

Gari EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

&;��:���� ����<����

40800 1 MARLI SANCHES DA 
CUNHA 

Atendente de 
Creche A 

EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

&;��:���� ����<����

93726 1 NEUZA DA SILVA 
MAGALHAES 

Auxiliar de Serviços 
Gerais - 30h 

EDUCAÇÃO 
05/07/2011 a 04/07/2016 

&;��:���� ����<����

93530 1 REGIANE SANTOS 
MATOS MADALOZO 

Auxiliar de Serviços 
Gerais - 30h 

EDUCAÇÃO 
23/05/2011 a 22/05/2016 

&;��:���� ����<����

73350 1 ROMILDA ABADIA 
ROSANELI 

Auxiliar de Serviços 
Gerais - 30h 

EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

����;���� &/��:����

42242 1 ROSANGELA BALBINO Auxiliar de Serviços 
Gerais - 30h 

EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

&;��:���� ����<����

109703 1 RUBIA CARLA BARRETO Enfermeiro SAÚDE 16/04/2012 a 15/04/2017 �;��:���� &<�������

77593 1 SANDRA APARECIDA DE 
OLIVEIRA BENEDITO 

Operário SEMAS 
01/01/2011 a 31/12/2015 

�;��:���� &<�������

107247 1 SELMA DOS SANTOS 
SILVA 

Auxiliar de Serviços 
Gerais - 30h 

SAÚDE 
01/01/2011 a 31/12/2015 

�&��:���� �/�������

92886 1 SILVANA ALEIXO DOS 
SANTOS OLIVEIRA 

Cozinheiro-30h EDUCAÇÃO 
22/03/2011 a 21/03/2016 

&;��:���� ����<����

83437 1 SILVIA CANDIDA ARTONI Auxiliar de Serviços 
Gerais - 30h 

EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

&;��:���� ����<����

52817 1 SIRLENE DE SOUZA 
OLIVEIRA 

Cozinheiro-30h EDUCAÇÃO 
01/01/2011 a 31/12/2015 

&;��:���� ����<����

95001 2 SOLANGE MARIA GOMES Cozinheiro-30h SAÚDE 01/03/2012 a 28/02/2017 �&��:���� �/�������

93416 1 VANESSA HENRIQUE 
ESGOTE 

Secretário de 
Documentação 
Escolar 

EDUCAÇÃO 

16/05/2011 a 15/05/2016 
&;��:���� ����<����

�
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 029/2018 � Processo Adm. N º 050/2018. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE GORDURA, CAIXAS DE PASSAGENS, 
CAIXAS D'ÁGUA E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA TODAS AS 
SECRETARIAS, EM ATENDIMENTO 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. 189/2018, assinada em 13 de Abril de 2018 - D. E. NALIN NOGUEIRA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 09.290.112/0001-07.

Item Quant Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

04 20 
UNIDA
DE 

Limpeza e desinfecção química caixas d'água e/ou reservatório 5.001 a 50.000 
litros. � hipoclorito de sódio a 2% / D.E NALIN NOGUEIRA � ME

250,00 5.000,00 

Ata de Registro de preços n. 190/2018, assinada em 13 de Abril de 2018 - DESENTUPIDORA BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 27.616.791/0001-35.

Item Quant Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 200 
UNIDA
DE 

Serviço de Limpeza de fossa séptica com capacidade média de 12m³, o resíduo deverá 
ser removido para local apropriado em veículo com capacidade mínima de 6.000 
toneladas. Garantia dos serviços: 30 (trinta) dias. � BRASIL DESENTUPIDORA 

195,00 39.000,00 

02 200 
UNIDA
DE 

Serviço de Limpeza de caixas de gordura com tamanho aproximado de 
0,60x0,60x0,60m com hipoclorito de sódio. Os resíduos deverão ser retirados e 
removidos para local apropriado, mantendo o local limpo e vedado. Garantia dos 
serviços: 30 (trinta) dias. - BRASIL DESENTUPIDORA

200,00 40.000,00 

03 500 
UNIDA
DE 

Serviço de Desentupimento com mola rotor. Garantia dos serviços: 30 (trinta) dias. - 
BRASIL DESENTUPIDORA

120,00 60.000,00 

TOTAL GERAL R$ 139.000,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 13 de Julho 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 031/2018 � Processo Adm. N º 054/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS, EM ATENDIMENTO A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL � SESAN.
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. 210/2018, assinada em 16de Abril de 2018 - COPROLEI � COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LEITE DE SOJA 
LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 74.150.665/0001-18.

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR UNITÁRIO 

R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

01 3 UNIDADE 
Cesto de nylon, tipo saco, medida 58cm de altura, 46 de 
diâmetro por 62 cm de Boca com elástico 

Processo 
Industrial 

179,00 537,00 

02 500 KG 
Embalagem plástica personalizada (31CMx0,7Micras) de 250 
ml 

Celofix 18,35 9.175,00 

TOTAL GERAL R$ 9.712,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 16 de Julho 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 074/2017 � Processo Adm. N º 137/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PROTETOR SOLAR, ESCADA, EPI'S E KITS PARA BOLSAS, PARA ATENDER 
OS AGENTES DE ENDEMIAS, 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. 576/2017, assinada em 16 de Outubro de 2017 - CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ nº 07.654.231/0001-68. 

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

01 15 Pares 

Botinas em couro (botinas de segurança), na cor preta. Numeração variada (variação entre 
nº 33 e 45). Calçado de segurança tipo botina, fechamento em elástico preto nas laterais 
confeccionado em couro (raspa) curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em 
não tecido, forro da gáspea em não tecido na cor cinza, solado de poliuretano bidensidade 
na cor cinza injetado diretamente no cabedal, biqueira de aço, resistente ao óleo 
combustível, para uso eletricista. Cor preta 

Crival 60,00 900,00 

02 39 Pares 

Botina de segurança com biqueira de pomposite em couro com bico de aço, proteção dos 
pés e tornozelos contra escoriações, provocada por agentes externos, proteção contra 
quedas de objetos pesados e impactos frontais. Solado em duas camadas de poliuretano 
(pu) expandido bidensidade e injetado diretamente no cabedal sendo a primeira camada 
(entresola) macia e leve, proporcionando maior conforto e a segunda camada resistente a 
objetos cortantes, perfurantes e abrasão. Fechamento com elástico nas laterais, que atenda a 
todas as normas de segurança da abnt, mbr, iso 20344, 20345, 20347. Botinas de segurança 
feminina para uso ocupacional, fechamento por atacador, confeccionada em couro, 
colarinho acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro de cano dublado com 
manta não tecido com tratamento antimicrobiano, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana. Cor marrom. 

Calbras 87,00 3.393,00 

09 18 Unid 
Calça tactel. Calças de tactel feminina: tactel preto 100% poliéster, com bolso embutido 
nas laterais e bolso nas laterais na altura do joelho. Detalhes com vivo na cor caqui nas 
costuras laterais e  elástico na cintura. 

Vestbem 44,30 797,40 

TOTAL GERAL R$ 5.090,40

Ata de Registro de preços n. 577/2017, assinada em 16 de Outubro de 2017 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS � EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 26.729.755/0001-15.

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

03 24 Unid 

Máscaras semi facial. Máscara semi facial com filtro, para aplicação de inseticida: respiradores 
purificadores de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico 
rígido cinza escuro em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético 
cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça. Nas laterais do corpo das 
peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua 
parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os 
filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação 
para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, 
encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma 
válvula de exalação. O respirador pode ou não ser dotado de um suporte de material plástico 
rígido cinza escuro, fixado na parte frontal de seu corpo através de dois botões e do envoltório 
da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua como 
cobertura (tampa) da válvula de exalação, possui quatro aberturas em suas laterais, duas 
superiores e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos 
ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. A peça facial pode ou não possuir um 
sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um encaixe que atua como 
tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da peça através de dois botões e do envoltório 
da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão 
presas quatro presilhas plásticas, através da quais passam as pontas de dois tirantes elásticos 
ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça possui uma fivela de fechamento e o 
tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça. 

BLS EVO 4000 
R CA 35553 

39,80 955,20 

04 48 Unid 
Filtros de reposição. Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe p2). BLS MOD 202 

P3 
33,80 1.622,40 

14 120 Unid 

Protetor solar. Protetor solar: creme bloqueador solar fps 30, 120 ml creme bloqueador solar 
para pele, fator proteção solar 30, frasco 120 ml. Proteção contra a ação de raios solares uva e 
uvb. Testado dermatologicamente, hipoalergênico e água-resistente. De uso profissional, 
recomendado para trabalhadores que operem ao ar livre.  

Sunday FPS 30 
120 ml 

6,90 828,00 

TOTAL GERAL R$ 3.405,60 
  
Ata de Registro de preços n. 578/2017, assinada em 16 de Outubro de 2017 - FRS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO � EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 21.583.350/0001-06. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

13 120 Unid 
Bone tipo árabe. Boné tipo Touca Árabe confeccionado em helanca com viés na aba, elástico 
interno traseiro para ajuste de tamanho, fechamento da saia em velcro. 
Aprovado pelo Certificado de Aprovação (CA) nº 14.206. 

Fênix 
Têxtil 

18,15 2.178,00 

Ata de Registro de preços n. 579/2017, assinada em 16 de Outubro de 2017 - GALERIA DOS ESPORTES � EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrito 
no CNPJ nº 03.159.962/0001-86. 

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

05 100 Unid 
Camisetas manga longa. Camisetas na cor cinza claro com gola redonda: manga longa, 
malha fio 30,52% de poliéster e 48% de algodão - serigrafia: no centro da frente 
controle de endemias - arapongas. 

Galeria dos 
Esportes 

14,00 1.400,00 

10 62 Unid 

Calças femininas- g - calça de elanca na cor preta 100% poliamida, com bolso 
embutido e fechamento com zíper no lado direito, detalhe na cor cáqui na lateral e 
elástico na cintura. Tamanho g. Calças de elanca feminina: preta 100% poliamida com 
bolso embutido fechamento com zíper no lado direito. Detalhes com vivo na cor cáqui 
nas costuras laterais. Elástico na cintura 

Galeria dos 
Esportes 

43,00 2.666,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2193     PÁG:12TERÇA-FEIRA 17/07/2018



11 40 Unid 
Calça tactel masculina. Calças de tactel masculina: tactel preto 100% poliéster, com 
bolso embutido nas laterais e bolso nas laterais na altura do joelho. Detalhes com vivo 
na cor caqui nas costuras laterais e elástico na cintura.  

Galeria dos 
Esportes 

43,70 1.748,00 

12 60 Unid 

Coletes de tactel dengue. Coletes de tactel cáqui 100% poliéster, com detalhes nas 
laterais de tactel 100% poliester na cor preta, com 02 bolsos. Fechamento com zíper 
preto, cáqui com detalhes na cor preta nas laterais fem/masc, com serigrafia no lado 
esquerdo logo da pma colorida e atrás controle de endemias-dengue. 

Galeria dos 
Esportes 

44,90 2.694,00 

TOTAL GERAL R$ 8.508,00

Ata de Registro de preços n. 580/2017, assinada em 16 de Outubro de 2017 - HIRATA UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no CNPJ nº 13.280.907/0001-01. 

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

06 8 Unid 

Camisetas Gola Polo manga curta - M - Camiseta gola polo- Malha fio 30,52% de poliéster e 
48% de algodão, com 03 botões, bolso no peito no lado esquerdo bordado "Controle de 
Endemias- Dengue". Serigrafia: Manga direita o brasão da Prefeitura e na manga esquerda com 
a logomarca do Programa Municipal de Controle da Dengue. Camiseta na cor branca com gola 
e punhos amarelo ouro. Tamanho: M. Camisetas gola polo na cor cinza claro: Manga curta, 
malha fio 30,52% de poliéster e 48% de algodão, com 03 botões, bolso no peito no lado 
esquerdo bordado "Controle de Endemias- Arapongas".

Fibrafio 29,70 237,60 

07 8 Unid 

Camisetas Gola Polo manga comprida - G - Camiseta gola polo- Malha fio 30,52 de poliéster e 
48% de algodão, com 03 botões, bolso no peito no lado esquerdo bordado "Controle de 
Endemias- Dengue". Serigrafia: Manga direita o brasão da Prefeitura e na manga esquerda com 
a logomarca do Programa Municipal de Controle da Dengue. Camiseta na cor branca com gola 
e punhos amarelo ouro. Tamanho: G. Camisetas gola polo  na cor cinza claro: Manga longa, 
malha fio 30,52% de poliéster e 48% de algodão, com 03 botões, bolso no peito no lado 
esquerdo bordado " Controle de Endemias- Arapongas". 

Fibrafio 30,00 240,00 

08 4 Unid 

Camiseta gola polo baby look. Camisetas gola polo  na cor cinza claro: baby look , manga 
curta, malha fio 30,52% de poliéster e 48% de algodão, com 03 botões, bolso no peito no lado 
esquerdo bordado " controle de endemias- arapongas". 

Fibrafio 29,00 116,00 

TOTAL GERAL R$ 593,60

Ata de Registro de preços n. 581/2017, assinada em 16 de Outubro de 2017 - W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 06.150.919/0001-48.

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

16 60 Unid 

Bolsas para Dengue - Bolsa tiracolo de lona amarela ouro, com bolso na frente, 
acabamento com viés preto, alça de fita de nylon preta com proteção estofada no ombro, na 
parte interna com 03 repartições e fechamento em presilhas. Gravado na bolsa "Controle 
de Endemias". Bolsas: Confeccionada em lona de algodão impermeável na cor amarelo 
ouro nas medidas: 40 cm de largura, 35 cm de altura e 18 cm de profundidade com 02 
divisões internas e 01 bolso na parte interna medindo aproximadamente 22 cm de largura e 
18 cm de altura, 01 bolso na lateral de aproximadamente 20 cm de altura e 10 cm de 
largura (para garrafa de água). Com 02 alças em algodão estilo mochila, medindo 
aproximadamente 60cm de comprimento e 05 cm de largura, com regulagem. Alça em 
algodão 100% reforçada com ombreiras, medindo 01m e 20 cm de comprimento e 
aproximadamente 5 cm de largura com regulagem, com uma alça manual medindo 
aproximadamente 20 cm de comprimento e 5 cm de largura. Na parte de fora da Bolsa 
deve conter os dizeres em preto: Controle de Endemias - Arapongas. 

WL Bolsas 49,80 2.988,00 

17 60 Kits 

Kit para bolsa agente de endemias. 
Kits para bolsa dos agentes de endemias contendo: Pipetas (03 unidades), plástico tipo 
conta gotas 3ml - Lápis (05 unidades), preto nº 2 - Apontador (03 unidades), com depósito, 
lâmina de aço temperado: garantia de mais facilidade ao apontar e maior durabilidade -
Caderneta (03 unidades) espiral de anotações capa flexível, 48 fls - Pasta de papelão (05 
unidades), com elástico, cor branca - Tubo de cola branca (20 unidades), de fácil aplicação 
e forte absorção, com baixo teor de água, melhor aderência e secagem rápida. Frasco de 
100 a 120 gramas - Caneta esferográfica azul (04 unidades), corpo de plástico cristal 
transparente sextavado com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível 
de encaixe, esfera de tungstênio, tinta azul, validade mínima de 11 meses - Giz de cera (02 
caixas) profissional tipo estaca azul marinho 21 cm e ponta com 13 cm - Pacote de elástico
(02 pacotes) circular, material látex, cor amarela, tipo liga, forma circular, tamanho 18, 
caixa/pacote com 25g - Capa de chuva (01 unidade) capa de segurança confeccionada em 
pvc com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com poliéster ou 
algodão na mesma cor do tecido logomarca frontal impressa com solicitação da secretaria -
Lanterna (01 unidade), recarregável com 15 leds de alta potência, leve, portátil, mais de 
100 mil horas de vida útil, cor preto, peso max.de 200g. Comprimento médio de 20cm -
Prancheta (01 unidade), Eucatex tamanho ofício com pregador - Bandeira (01 unidade) 
amarela com haste - tamanho aprox. 25 x 35 cm c/ cabo de madeira de aprox. 32cm. Com 
serigrafia: controle de endemias � arapongas - Espelho (01 unidade) pequeno de bolso c/ 
moldura em plástico - Borracha (04 unidades) ponteira branca de apagar para colocar em 
lápis - Bacia plástica (01 unidade), tamanho aprox. 15cm diâmetro x 4cm altura, aprox.
500 ml, cor branca. 

WL Bolsas 178,00 10.680,00 

TOTAL GERAL R$ 13.668,00

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 16 de Julho 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 093/2017 � Processo Adm. N º 173/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PARA ATENDER 
TODAS AS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. 
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. 724/2017, assinada em 15 de Janeiro de 2017 - CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI � ME., 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$ 

18 60 UNIDADE 
Faca para corte de pães, 7 polegadas; com fio serrilhado; cabo 
branco com proteção antibacteriana microban, lâmina em aço inox. 

Tramontina  6,94 416,40 

37 3.000 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 

Tramontina 1,65 4.950,00 

39 50 UNIDADE 
Escova para lavagem de legumes e frutas, material de 
polipropileno e cerda de nylon 

Locatelli 7,00 350,00 

40 150 UNIDADE 
Faca para corte de legumes, com fio liso, profissional, de 4 
polegadas, com cabo branco antibacteriana, lâmina em aço inox 

Tramontina 8,68 1.302,00 

43 150 UNIDADE 
Jarra plástica transparente com tampa, graduada, capacidade 2 
litros 

Tritec 6,41 961,50 

TOTAL GERAL R$ 7.979,90 

Ata de Registro de preços n. 725/2017, assinada em 15 de Janeiro de 2017 - CELSO MARTINS DE OLIVEIRA � INFORMÁTICA � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 27.781.724/0001-76.

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

21 100 UNIDADE 
Peneira de polipropileno com tela grossa em poliéster de 12 cm de 
comprimento. 

Alves 2,50 250,00 

35 100 UNIDADE 
Coador de pano de malha, diâmetro de 14 cm e cabo revestido em 
plástico 

Basseto 2,50 250,00 

49 50 UNIDADE 
Tesoura inox para cozinha 21 cm de comprimento, uso 
profissional/doméstico, lâmina de aço inox e cabo de polipropileno 

Catuaí 7,42 371,00 

TOTAL GERAL R$ 871,00

Ata de Registro de preços n. 726/2017, assinada em 15 de Janeiro de 2017 - COPA � COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA � ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.682.760/0001-80.

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

08 200 UNIDADE 
Caixa em plástico virgem para alimentos; retangular; com tampa; cor 
branca; uso em freezer; capacidade de 11 litros. 

Plasvale 17,50 3.500,00 

12 3.000 UNIDADE 
Colher de sobremesa totalmente em aço inox; lâmina e cabo 
monobloco, ou seja, sem emenda; comprimento de 15,5cm. 

Tramontina 1,35 4.050,00 

30 100 UNIDADE 
Borracha em silicone para panela de pressão industrial de 12, 15 e 20 
litros. 

Tropbor 17,00 1.700,00 

41 2.000 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 

Tramontina 1,49 2.980,00 

44 150 UNIDADE 
Jarra plástica transparente com tampa, graduada, capacidade de 4 
litros 

Tritec 7,50 1.125,00 

45 300 UNIDADE 
Kit infantil composto por prato, copo com alça e colher: prato de 
polipropileno com material 100% virgem com capacidade de 440 ml 
e dimensões de 200x200x37mm. 

Sanremo 13,00 3.900,00 

TOTAL GERAL R$
17.255,00 

Ata de Registro de preços n. 727/2017, assinada em 15 de Janeiro de 2017 - L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
22.203.443/0001-12. 

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

02 100 UNIDADE 
Bacia em plástico virgem para alimentos; quadrada; cor branca;.com 
capacidade de 21,5 litros. 

Plasvale 12,50 1.250,00 

04 150 UNIDADE Balde em plástico virgem transparente; graduada; alça reforçada em Plasvale 14,90 2.235,00 
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plástico; dois bicos de escoamento; capacidade de 20 litros.

06 200 UNIDADE 
Caixa em plástico virgem para alimentos; retangular; com tampa; cor 
branca; uso em freezer; capacidade de 3,5 litros. 

Plasvale 8,60 1.720,00 

07 200 UNIDADE 
Caixa em plástico virgem para alimentos; retangular; com tampa; cor 
branca; uso em freezer; capacidade de 6,5 litros. 

Plasvale 10,50 2.100,00 

11 50 UNIDADE 
Colher de arroz feito totalmente em aço inox; modelo monobloco, ou seja, 
em uma única peça, sem emenda; com gancho de 38 cm de comprimento 

GP Inox 6,65 332,50 

14 20 UNIDADE Escada de Alumínio com 6 degraus; capacidade de 120 Kg. Mor 99,90 1.998,00

15 100 UNIDADE 
Escumadeira totalmente em aço inox; modelo monobloco, ou seja, sem 
emenda; com gancho; 38 cm de comprimento. 

GP Inox 7,00 700,00 

19 25 UNIDADE 
Panela de pressão industrial 12L com duas alças em baquelite, aliviador de 
pressão, válvula de segurança em silicone, borracha em silicone, 
fechamento externo, selo do INMETRO. 

Nigro 190,50 4.762,50 

20 100 UNIDADE Pegador de massa em inox longo de 28 cm de comprimento. GP Inox 5,90 590,00

23 1.000 UNIDADE 
Prato de inox fundo; diâmetro de 23 cm, espessura de 1,2mm, formato 
arredondado. 

GP Inox 3,50 3.500,00 

33 200 UNIDADE 
Caixa retangular em plástico virgem com alças anatômicas; empilhável; 
dimensões aproximadas: 55x33x11 cm com capacidade de 15 litros 

GR Plásticos 14,90 2.980,00 

38 100 UNIDADE 
Concha feito totalmente em aço inox; modelo monobloco, ou seja, em uma 
única peça, sem emenda, com gancho de 38 cm de comprimento 

GP Inox 7,00 700,00 

42 150 UNIDADE 
Garrafa térmica tipo bule, corpo externo em plástico, capacidade de 1 litro, 
com sistema de fechamento de rosca 

Mor 12,55 1.882,50 

47 25 UNIDADE Panela de pressão industrial 20 litros Nigro 224,90 5.622,50

51 1.000 UNIDADE Caneca de inox com alça, borda com virola, capacidade de 300 ml GP Inox 3,40 3.400,00

TOTAL GERAL R$ 33.773,00

Ata de Registro de preços n. 728/2017, assinada em 15 de Janeiro de 2017 - PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 11.406.284/0001-37.

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

01 150 UNIDADE 
Assadeira retangular em alumínio, estampada, com borda; reforçada; com 
alças laterais; nº 5; dimensões: 45x32x6cm e 2,5mm de espessura. 

Maralar 59,00 8.850,00 

03 150 UNIDADE 
Bacia em plástico virgem; para alimentos; transparente; graduada; redonda; 
alças bilaterais reforçada; bico de escoamento e com capacidade de 27,5 
litros 

Paramount 17,00 2.550,00 

05 40 UNIDADE Guarnicao universal de silicone para panela de pressao 7 litros Catumbi 3,20 128,00 

09 50 UNIDADE 
Canecão em alumínio linha hotel; alça em baquelite fixa com 4 rebites, 
breforçada; nº 20; capacidade de 6,3 litros. 

Maralar 29,93 1.496,50 

10 100 UNIDADE 
Canecão em alumínio linha hotel; alça em baquelite fixa com 4 rebites, 
reforçada; nº 18; capacidade de 4,5 litros. 

Maralar 23,76 2.376,00 

13 200 UNIDADE DESCASCADOR DE LEGUMES PLASTICO, CORTADOR DE METAL' Keita 2,46 492,00 

16 2.000 UNIDADE 
Faca de mesa totalmente em aço inox; lâmina e cabo monobloco, ou seja, 
sem emenda; com ponta arredondada, 2mm de espessura e 20cm de 
comprimento. 

Cozinha UD 1,98 3.960,00 

17 150 UNIDADE 
Faca para corte de carne, com fio liso, profissional, 6 polegadas, cabo 
branco com proteção antibacteriana MICROBAN, lâmina em aço inox de 
alta qualidade certificada pelo NSF 

Etilux 10,30 1.545,00 

22 100 UNIDADE 
Peneira de polipropileno com tela fina em poliéster de 16 cm de 
comprimento. 

Ercaplast 4,60 460,00 

26 50 UNIDADE 
Tábua de corte em polietileno, 100% atóxica, lisa, dimensões de 
50x30x1cm, fácil higienização e resistente a produtos químicos, na cor 
vermelha. 

Maralar 41,90 2.095,00 

27 50 UNIDADE 
Tábua de corte em polietileno, 100% atóxica, lisa, dimensões de 
50x30x1cm, fácil higienização e resistente a produtos químicos, na cor 
branca. 

Maralar 40,32 2.016,00 

28 6.000 UNIDADE 
Tigela (cumbuca) em plástico virgem para sobremesa; cor bege; 
dimensões: 11x6 cm. 

Maralar 1,54 9.240,00 

48 25 UNIDADE 
Panela de pressão 7 litros, com trava de segurança externa, fechamento 
interno, válvula e borracha em silicone 

Maralar 43,16 1.079,00 

TOTAL GERAL R$ 36.287,50 

Ata de Registro de preços n. 729/2017, assinada em 15 de Janeiro de 2017 - SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS 
EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.626.072/0001-98. 

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

24 50 
UNIDAD
E 

Tábua de corte em polietileno, 100% atóxica, lisa, dimensões de 50x30x1cm, fácil 
higienização e resistente a produtos químicos, na cor amarela. 

Sorak 38,90 1.945,00 

25 50 
UNIDAD
E 

Tábua de corte em polietileno, 100% atóxica, lisa, dimensões de 50x30x1cm, fácil 
higienização e resistente a produtos químicos, na cor verde. 

Sorak 38,90 1.945,00 

36 150 
UNIDAD
E 

Colher côncava de polietileno de 40 cm de comprimento, resistente a temperatura 
de 210ºc 

Joli 11,50 1.725,00 

52 10 
UNIDAD
E 

Caixa térmica capacidade de 45 litros, com rodas e alças para facilitar o transporte, 
dreno para escoamento facilitando a limpeza. Na tampa além de dobradiças 
resistentes e limitador em cordão, possui aberturas individuais facilitadoras à 
retirada dos alimentos ou bebidas. Dimensões: altura: 40,5 cm; largura: 59 cm; 
comprimento: 39,6 cm 

Termolar Lunchbox 207,00 2.070,00 

TOTAL GERAL R$ 7.685,00

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 15 de Julho 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 098/2017 � Processo Adm. N º 186/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER 
TODAS AS SECRETARIAS, EM ATENDIMENTO 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. 692/2017, assinada em 16 de Janeiro de 2018 A G ROSSATO � DISTRIBUIDORA � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 22.499.940/0001-00. 

Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

16 5.000 PACOTE 
Esponja de limpeza, dupla face,  75 mm X 110 mm X 20 mm, espuma de 
poliuretano e fibras sintéticas em material abrasivo. Pacote com 03 unidades.

Bettanin  1,30 6.500,00 

24 500 UNIDADE 

Lustra móveis embalagem de 200 ml, apresentando em sua composição cera 
microcristalina, cera de parafina, silicone, derivado de isotiazolinona, 
solventes alifáticos e fragrância suave, que proporcione brilho seco, proteção 
e diminuição de aderência à poeira e marcas d'água, com registro no ms. 

Worker 1,92 960,00 

29 500 UNIDADE 
Pá de plástico resistente, cabo em plástico medindo 9 cm. Tolerância máxima 
de 1 cm. 

Arqplast 1,25 625,00 

55 1.000 UNIDADE 
Vassoura de nylon com cabo de plástico, medindo no mínimo 1,50m. de 
comprimento. 

Pop 4,00 4.000,00 

56 4.500 UNIDADE 
Vassoura tipo caipira com cabo de madeira medindo no mínimo 1,50m. de 
comprimento, com cerdas de no mínimo 60 cm e 5 costuras, amarrada com 
arame. 

Apolo 8,20 36.900,00 

57 1.500 UNIDADE 
Vassoura tipo caipira com cabo de madeira medindo no mínimo 1,50m. de 
comprimento, com cerdas de no mínimo 60 cm e 5 costuras, amarrada com 
arame. 

Apolo 8,20 12.300,00 

58 200 UNIDADE 

Dispenser de plástico ABS para papel higiênico "rolão" em formato 
arredondado, travas laterais acionadas por pressão, medidas aproximadas: 
28.3 alt, 27.2 lar, 14 cm profu, baixa densidade e alta resistência, com base 
na cor cinza e frente na cor branca, com visor transparente para controle de 
reposição. Tipos de papel higiênico utilizado: rolão de 10cm X 300m ou 
10cm X 600m. Com kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. 

Bellplus 16,00 3.200,00 

70 150 UNIDADE 

Dispenser de parede para sabonete líquido ou álcool em gel, material plástico 
abs de alta resistência ao impacto reabastecível com capacidade entre 700 e 
900ml na cor branca. Com kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos. 

Bellplus 11,49 1.723,50 

TOTAL GERAL R$ 66.208,50 

Ata de Registro de preços n. 693/2017, assinada em 16 de Janeiro de 2018 ATACADO J. BONIFÁCIO EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 24.582.776/0001-25.

Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

10 3.750 UNIDADE 
Desinfetante líquido, multiuso, ação bactericida, composto de essência de 
eucalipto, cloreto de alquidimetil, benzil, amônio fornaldeído, nonil, fenol 
etoxilado, corante e água, embalagem de 2 (dois) litros. 

Super Clean 2,35 8.812,50 

23 5.000 UNIDADE 
Limpa piso em embalagem de 1 litro. Composição: ácido dodecil, benzeno, 
coadjuvante, espessante, tensoativo biodegradável. 

Super Clean 2,80 14.000,00 

TOTAL GERAL R$ 22.812,50 

Ata de Registro de preços n. 694/2017, assinada em 16 de Janeiro de 2018 - BELAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS � 
EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.059.331/0001-90. 

Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$

47 800 PACOTE 
SACO plástico para lixo, com capacidade mínima de 150 litros, espessura de 
5 a 7 micras, em embalagem com 100 unidades. 

Belaplast 22,90 18.320,00 

48 1.000 PACOTE 

Saco plástico para lixo, capacidade para 100 litros ou 20 kg, preto, 
oxibiodegradável. Com solda contínua, homogênea e uniforme, nas 
dimensões de 75 cm de largura e no mínimo 105 cm de altura. A embalagem 
deverá conter a informação de quantidade, dimensão, capacidade nominal de 
litros e quilogramas e tipo de resíduo - Embalagem com 100 unidades. 

Belaplast 20,00 20.000,00 

49 800 PACOTE 

Saco plástico para lixo, capacidade para 30 litros ou 6 kg, preto, 
oxibiodegradável. Com solda contínua, homogênea e uniforme, nas 
dimensões de 59 cm de largura e no mínimo 62 cm de altura. A embalagem 
deverá conter a informação de quantidade, dimensão, capacidade nominal de 
litros e quilogramas e tipo de resíduo - Embalagem com 100 unidades. 

Belaplast 7,80 6.240,00 

50 800 PACOTE 
Saco plástico para lixo, 40 litros, preto, oxibiodegradável, espessura de 5 a 7 
micras, embalagem com 100 unidades. 

Belaplast 6,80 5.440,00 
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51 1.000 PACOTE 

Saco plástico para lixo, capacidade para 50 litros ou 10 kg, preto, 
oxibiodegradável. Com solda contínua, homogênea e uniforme, nas 
dimensões de 63 cm de largura e no mínimo 80 cm de altura. A embalagem 
deverá conter a informação de quantidade, dimensão, capacidade nominal de 
litros e quilogramas e tipo de resíduo; em pacotes ou outra embalagem 
contendo no mínimo 100 unidades. 

Belaplast 10,00 10.000,00 

52 800 PACOTE 
Saco plástico para lixo, 60 litros, preto, oxibiodegradável, espessura de 5 a 7 
micras, embalagem com 100 unidades 

Belaplast 9,13 7.304,00 

TOTAL GERAL R$ 67.304,00 

Ata de Registro de preços n. 695/2017, assinada em 16 de Janeiro de 2018 - J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI � ME., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.351.505/0001-57. 

Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$

077 800 UNIDADE 
Cera líquida incolor, auto brilho, antiderrapante, a base dágua, com fragrância 
floral, galão de 05 litros. 

Girando Sol 22,14 17.712,00 

17 1.000 UNIDADE Flanela para limpeza, medindo 38 cm x 58 cm (tolerância máxima de 2 %) Martins 1,25 1.250,00 
25 1.000 PARES Luva de látex para limpeza com superfície externa antiderrapante tamanho G. Volk 1,50 1.500,00 

26 1.000 PARES 
Luva de látex para limpeza com superfície externa antiderrapante tamanho 
M. 

Volk 1,65 1.650,00 

27 500 PARES Luva de látex para limpeza com superfície externa antiderrapante tamanho P. Volk 1,65 825,00 

53 1.000 UNIDADE 

Saponáceo em pó em embalagem de 300g contendo tensoativos aniônicos e 
não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, pigmentos, 
fragrância e veículo. Componente ativo linear alquilbenzeno sulfonato de 
sódio. 

Sany Mix 1,12 1.120,00 

54 500 UNIDADE Saponácio líquido cremoso, frasco com 300 ml. Sany Mix 2,12 1.060,00 

59 150 UNIDADE 

Dispenser de parede para papel toalha, material plástico abs de alta 
resistência ao impacto, tipo interfolha, acondiciona papel toalha de 02 dobras 
(tamanho aproximado de 23 x 23 cm) e 03 dobras (tamanho aproximado de 
23 x 27 cm), cor branca, parte interna revestida, sistema de fechamento por 
pressão através de travas laterais, com visor, dimensões largura 320 mm x 
250mm x 130 mm. Vem com kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos. 

Nobre 16,35 2.452,50 

60 1.500 CAIXA 

Copo descartável para água, confeccionado em polipropileno atóxico (pp), 
temperatura máxima de uso 100ºc, capacidade 180 ml, massa mínima 
2,20g,resistência mínima = 1,63g resistência a compressão lateral 1,63n, 
espessura da parede micra 0,09, de acordo com a norma brasileira para copos 
plásticos descartáveis nbr 14.865/2002. Caixa com 2.500 unidades. 

Ecocopo 58,79 88.185,00 

61 500 CAIXA 

Copo descartável para água, confeccionado em polipropileno atóxico (pp), 
temperatura máxima de uso 100ºc, capacidade 180 ml, massa mínima 
2,20g,resistência mínima = 1,63g resistência a compressão lateral 1,63n, 
espessura da parede micra 0,09, de acordo com a norma brasileira para copos 
plásticos descartáveis nbr 14.865/2002. Caixa com 2.500 unidades. 

Ecocopo 58,79 29.395,00 

TOTAL GERAL R$ 145.149,50 

Ata de Registro de preços n. 696/2017, assinada em 16 de Janeiro de 2018 - L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12.

Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$ 

01 15.000 UNIDADE 

Água sanitária em embalagem de 01 litro (cd). Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo 
varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 
3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor 
amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiros, pias, tipo comum., com dados de identificação do 
produto, prazo de validade e registro no anvisa-ministério da saúde. 

Limpinho 1,30 19.500,00 

02 10.000 UNIDADE 
Álcool líquido em embalagem de 1 litro. Composição: álcool etílico, água 
e bonzoato de denatônio. 

Sol 2,97 29.700,00 

03 200 UNIDADE Álcool em gel, tipo etílico hidratado a 70°, galão de 5 litros Sol 22,70 4.540,00 

04 3.000 UNIDADE 
Álcool em gel, tipo etílico hidratado a 70° inpm, embalagem com 500 
(quinhentos) ml. 

Sol 3,07 9.210,00 

05 300 PARES 
Bota de borracha vulcanizada, cano longo, com solado antiderrapante. Cor 
preta. Numeração do 35 ao 44. 

Crival 16,00 4.800,00 

06 100 UNIDADE Desentupidor de borracha para pia, com diâmetro de 8 a 12cm. Lorenzon 2,15 215,00 

08 1.200 UNIDADE 
Desinfetante com perfume em embalagem de 05 litros, que possua ação 
bactericida e bacteriostática, biodegradável, ph neutro, que possibilite 
diluição de 1 em 5 como desinfetante 

Belaquimica 5,85 7.020,00 

11 25.000 UNIDADE 

Detergente lava louças líquido em frasco de 500ml (cd). Neutro, 
biodegradável, para lavagem de louças e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, ph situado entre 5,5 e 8,0. 
Composição: tensoativo aniônico, espessante, coadjuvante, conservante, 
corante, fragrância, sequestrante e veículo. Princípio ativo: linear alquil 
benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá ser transparente, isento de 
perfume, partículas insolúveis ou material precipitado e inócuo à pele. 
Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico 
aplicador. Acondicionado em caixa de papelão, constando externamente os 
dados de identificação, procedência, prazo de validade, quantidade e 
número de registro ou notificação do produto junto ao órgão da vigilância 
sanitária. O
produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses. 

Facille 1,07 26.750,00 

12 1.500 UNIDADE 
Escova de lavar roupa, cerdas de nylon, base em madeira, tamanho mínimo 
de 13 cm. 

Locatelli 1,04 1.560,00 
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13 1.000 UNIDADE 
Escova sanitária com cerdas crespas embutidas em formato circular e cabo 
plástico, com suporte. 

Locatelli 3,39 3.390,00 

14 200 UNIDADE Esponja de aço inox, embalagem com 08 gramas. Magic Brilho 0,88 176,00 

15 10.000 PACOTE 

Esponja de limpeza, material lã de aço carbono, formato retangular, 
aplicação utensílios e limpeza em geral, características adicionais: textura 
macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo de 90 mm, 
largura mínima 40 mm, peso líquido mínimo 42g/ pct com 8 unidades. 

Inove 0,61 6.100,00 

18 1.000 UNIDADE 
Inseticida em embalagem de 300ml. Composição: d-aletrina 0,1%, 
emiprotina 0,20, emulsificante, antioxidante, veículos e propelentes. 

Ultra Inset 4,10 4.100,00 

19 5.000 UNIDADE 
Brilha alumínio em embalagem de 500ml. Composição: ácido dodecil, 
benzeno sulfônico, espessante, coadjuvante, fragrância, corante e água. 

Dooby 1,33 6.650,00 

20 5.000 UNIDADE 

Limpa vidros com princípio ativo butil etil-eter tripolifosfato de sódio, 
ingrediente e ativo etanol 14%, composição básica butil, etil, eter-
tripolifosfato, com validade 12 meses, cor azul, acondicionado em 
embalagem plástica com 05 litros, sem gatilho, posteriormente em caixa. 

Belaquimica 8,40 42.000,00 

21 11.000 UNIDADE 

Limpador multiuso em embalagem de 500 ml. Limpador líquido multi uso 
tradicional. Biodegradável e atestado dermatogicamente. Limpador de uso 
geral (multiuso). Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados, 
fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, entre outros. Com bico aplicador. Composição: linear aquil 
benzeno, sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, 
sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água. Com 
prazo de validade de 12 meses a contar da data de entrega do material. 

Belaquimica 1,56 17.160,00 

22 1.000 UNIDADE Limpador líquido, limpeza pesada, galão com 5 litros Belaquimica 8,71 8.710,00 

28 500 UNIDADE 
Máscara descartável atoxica, embalagem com 50 unidades, 
100%propileno. 

Innova 4,98 2.490,00 

30 500 PACOTE Palha de aço nº 0, pacote com 25g. Inove 0,55 275,00 
31 100 ROLOS Pano de limpeza descartável, rolo com no mínimo 300m x 30cm. Nobre 72,30 7.230,00 

32 15.000 PACOTE 
Papel higiênico branco, folhas simples, picotado, 100% de fibras 
celulósicas virgens. Embalagens com 8 rolos de 60m x 10cm. 

Dell 2,64 39.600,00 

33 5.000 PACOTE 
Papel higiênico branco, folhas simples, picotado, 100% de fibras 
celulósicas virgens. Embalagens com 8 rolos de 60m x 10cm. 

Delly 2,64 13.200,00 

34 5.000 PACOTE 

Papel toalha, alta qualidade, tipo folha duas dobras, cor branca, com 
medida aproximada de 22x20, para toalheiro macio e absorvente, 100% 
celulose virgem e gramatura mínima de 28g/m² - pacote com 1.000 
unidades. 

Pop 6,12 30.600,00 

35 1.000 PACOTE Prendedor de roupas de plástico - pacote com 12 unidades. Keeprend 0,64 640,00 

36 100 GALÃO 

Produto multi uso indicado para limpeza em geral de superfícies laváveis -
características físico químicas - aspecto líquido cor azul - ph a 
1,0%(25ºc):10,02 +/-0,01 - densidade(25ºc):1,025g/l+?-0,005g/l. 
Composição química: linear dodecilbenzeno sulfônico,tripolifosfato de 
sódio, sal sódico do àcido xileno, sulfônico, metassilicato, éter 
monobutílico do etilenoglicol, edta tetrassódico e essência, preservante, 
corante eh2o. Embalagem: galão de 5 litros - o produto deve ter registro na 
anvisa. 

Belaquimica 8,09 809,00 

37 700 UNIDADE 
Querosene liquido, embalagem com no mínimo 900 ml, com no máximo 
0,1% de benzeno. 

Petrus 5,29 3.703,00 

38 1.000 UNIDADE Refil de borracha para rodo de alumínio de 40 cm Sanches 1,44 1.440,00 

39 1.500 UNIDADE 

Rodo de espuma, base em madeira 10 x 40 cm. Cabo em madeira medindo 
no mínimo 1,40 cm de comprimento, fixado à base por meio de rosca. 
Espuma envolvendo toda a base e fixada a esta por meio de cola e 
grampos. 

Locatelli 3,35 5.025,00 

40 1.200 UNIDADE 
Rodo em alumínio, reforçado, medindo 45 cm, incluindo borracha, com 
cabo de alumínio de no mínimo 1,40 cm de comprimento. 

Sanches 13,99 16.788,00 

41 1.000 UNIDADE Rodo para pia de cozinha, com base em plástico de 15 cm. Sanches 1,75 1.750,00 
42 2.000 PACOTE Sabão em pedra, glicerinado, com no mínimo 200g, pacote com 05 barras. Barra Nova 3,05 6.100,00 

43 7.500 CAIXA 

Sabão em pó em caixinhas contendo 1kg (cd). (de primeira linha.) 
Composição: tensoativo, enzimas, água, perfume, tamponantes, 
coadjuvantes, sinergista, branqueador ótico e corante, biodegradável 
aromatizado, na cor de coloração azulada. Rótulo com informações sobre o 
sabão em pó, fabricante, responsável técnico, registro no ministério da 
saúde ou anvisa. Embalagem: as características dimensionais para 
acondicionamento deverão obedecer à tolerância máxima admitida no 
exame quantitativo previsto ns portarias nºs 74/95 e 96/2000 - inmetro. A 
natureza da embalagem escolhida para acondicionamento do produto 
deverá ser compatível com o mesmo, bem como com o seu transporte, 
manuseio e dimensionadas para suportar o empilhamento máximo 
recomendado, oferecendo condições que impeçam quebra, ruptura ou 
vazamento, que possam por em risco a saúde humana e o ambiente. 
Interna: caixinhas de papelão bem vedadas contendo 1 quilo. Externa: 
caixas de papelão reforçadas, lacradas com 15 unidades de 1 quilo. 

Assim 4,00 30.000,00 

44 2.500 CAIXA 

Sabão em pó em caixinhas contendo 1kg (cd). (de primeira linha.) 
Composição: tensoativo, enzimas, água, perfume, tamponantes, 
coadjuvantes, sinergista, branqueador ótico e corante, biodegradável 
aromatizado, na cor de coloração azulada. Rótulo com informações sobre o 
sabão em pó, fabricante, responsável técnico, registro no ministério da 
saúde ou anvisa. Embalagem: as características dimensionais para 
acondicionamento deverão obedecer à tolerância máxima admitida no 
exame quantitativo previsto ns portarias nºs 74/95 e 96/2000 - inmetro. A 
natureza da embalagem escolhida para acondicionamento do produto 
deverá ser compatível com o mesmo, bem como com o seu transporte, 
manuseio e dimensionadas para suportar o empilhamento máximo 
recomendado, oferecendo condições que impeçam quebra, ruptura ou 
vazamento, que possam por em risco a saúde humana e o ambiente. 
Interna: caixinhas de papelão bem vedadas contendo 1 quilo. Externa: 
caixas de papelão reforçadas, lacradas com 15 unidades de 1 quilo. 

Assim 4,00 10.000,00 

45 3.000 UNIDADE 
Saco de pano alvejado, 100% algodao, absorvente, medindo no mínimo 60 
cm por 80 cm. 

Navitex 2,85 8.550,00 
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46 3.000 UNIDADE 
Saco para limpeza, em tecido de algodão cru, trama fechada, medindo 0,55 
x 0,85cm. 

Navitex 1,75 5.250,00 

62 1.000 UNIDADE 
Balde de plástico reforçado com alça em aço, dimensões: 228x263mm e 
capacidade para 8 litros. 

Arqplast 1,69 1.690,00 

63 4.000 MAÇO Fósforo contendo 40 palitos de 4 cm cada. Maço com 10 unidades. 
Cavalo 

Vermelho 
1,34 5.360,00 

64 2.500 UNIDADE Filtro de papel para café nº 103. Caixa com 30 unidades cada. Briguita 2,07 5.175,00 

65 1.000 UNIDADE 

Vassoura de pêlo formada por corpo e cabo em madeira resistente de no 
mínimo 1,20m, lixada com pontas arredondadas e isenta de nós. O cabo 
poderá ser pregado ou firmemente fixável ao corpo. O corpo deverá ser 
envernizado ou pintado com bom acabamento, devendo conter furações 
eqüidistantes para fixação com grampo dos "chumaços" de fios sintéticos 
ou de origem animal misturados com nylon. 

Locatelli 4,49 4.490,00 

66 100 UNIDADE Detergente alcalino, embalagem de 05 litros. Belaquimica 10,41 1.041,00 

67 7.500 PACOTE 

Papel higiênico para dispenser de 1º qualidade, em folha simples, gofrado 
sem picote, classe 1, na cor branca, fragrância neutra, medindo 10cm x 
300m. Composto de 100% celulose virgem, com ph neutro, tubete 
medindo no máximo de 6 a 7cm, em embalagem de caixa de papelão, 
norma abnt 14464-9 e 15134. Caixa com 08 rolos cada. 

Pop 18,68 140.100,00 

68 2.500 PACOTE 

Papel higiênico para dispenser de 1º qualidade, em folha simples, gofrado 
sem picote, classe 1, na cor branca, fragrância neutra, medindo 10cm x 
300m. Composto de 100% celulose virgem, com ph neutro, tubete 
medindo no máximo de 6 a 7cm, em embalagem de caixa de papelão, 
norma abnt 14464-9 e 15134. Caixa com 08 rolos cada. 

Pop 18,68 46.700,00 

69 5.000 UNIDADE 
Sabonete em barra, hidratante, com pêso mínimo de 90 gramas, com 
glicerina, fragrâncias diversas, acondicionado em embalagens originais. 

Lily 0,58 2.900,00 

71 1.000 PACOTE 
Guardanapos de papel, folha simples de alta qualidade, folhas macias -
100% fibras celulósicas medindo 23x23cm, pacotes com 50 unidades. 

Fiori 0,53 530,00 

TOTAL GERAL R$ 583.017,00 

Ata de Registro de preços n. 697/2017, assinada em 16 de Janeiro de 2018 QUÍMICA LOURENCI LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 12.217.749/0001-74.  

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$

09 11.250 UNIDADE 
Desinfetante líquido, multiuso, ação bactericida, composto de essência de 
eucalipto, cloreto de alquidimetil, benzil, amônio fornaldeído, nonil, fenol 
etoxilado, corante e água, embalagem de 2 (dois) litros. 

Belaquimica 2,25 25.312,50 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 16 de julho 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 120/2017 � Processo Adm. N º 232/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PARA AQUISIÇÃO DE LONGARINAS ESTOFADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
BEBEDOUROS PARA DIVERSOS SETORES DESTE MUNICÍPIO. 
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. 003/2018, assinada em 15 de Janeiro de 2018 - L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

01 9.000 UND 

CAFÉ: torrado e moído, do tipo superior, acondicionado em 
embalagem alto vácuo de 500 gramas, com as seguintes 
características: 100% café arábica, torração média, bebida dura, 
sabor intenso; características organolépticas: aroma 
característico, acidez baixa e moderada, amargor moderado, 
sabor característico e equilibrado, livres de sabor fermentado, 
mofado e de terra; baixa adstringência, nível mínimo de 
qualidade global do café de 5,4 pontos. Na embalagem deverá 
constar: com identificação do fabricante, data de fabricação e 
data de validade.  

Brasil  9,23 83.070,00 

02 3.000 UND 

CAFÉ: torrado e moído, do tipo superior, acondicionado em 
embalagem alto vácuo de 500 gramas, com as seguintes 
características: 100% café arábica, torração média, bebida dura, 
sabor intenso; características organolépticas: aroma 
característico, acidez baixa e moderada, amargor moderado, 
sabor característico e equilibrado, livres de sabor fermentado, 
mofado e de terra; baixa adstringência, nível mínimo de 
qualidade global do café de 5,4 pontos. Na embalagem deverá 
constar: com identificação do fabricante, data de fabricação e 
data de validade. 

Brasil 9,23 27.690,00 

03 3.000 UND 

CHÁ MATE: chá de erva mate queimado, de primeira 
qualidade, constituídos de folhas novas, na cor verde 
amarronzada escura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 
isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 11 
meses a contar da entrega. Embalagem primária: saco plástico, 
acondicionado em caixa de papelão cartonada contendo 200 
gramas/cada com identificação do fabricante, data de fabricação 
e data de validade. O produto deverá ter registro no Ministério 
da Saúde 

União 3,40 10.200,00 

04 6.000 UND 

AÇÚCAR CRISTAL: Característica(s): sacarose (99,3%, no 
mínimo) obtida de Saccoharum officinarum, por processos 
industriais adequados de extração do caldo de cana, com 
posterior branqueamento, evaporação e cristalização. Forma de 
apresentação: sólido, cristalino, com cristais bem definidos, 
branco, de sabor doce e odor característico, isento de aromas 
estranhos e de contaminantes; sem aglomeração ou 
empedramento que dificulte o livre escoamento e isento de 
sujidades, parasitas e larvas, materiais terrosos, detritos, resíduos 
metálicos e outros. Acondicionamento: Embalagem primária em 
saco plástico resistente, de 05 Kg, reembalado em embalagem 
de papel kraft natural ou embalagem plástica reforçada, em 
fardo, de 30 Kg. Prazo mínimo de validade:Vinte e quatro 
meses, não podendo, no ato da entrega, ter decorrido 1/3 (um 
terço) do prazo de validade total. O produto deverá ter registro 
no Ministério da Saúde e atender à Portaria 451/97 do 
Ministério da Saúde e Resolução 12/78 da Comissão Nacional 
de Normas e Padrões para Alimentos. 

Doce 
Sucar 

9,00 54.000,00 

TOTAL GERAL R$ 174.960,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 15 de Julho 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 118/2017 � Processo Adm. N º 227/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) PARES DE TÊNIS ESCOLARES E 
12.000 (DOZE MIL) PARES DE SANDÁLIAS ESCOLARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
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. 004/2018, assinada em 15 de Janeiro de 2018 - COMERCIAL EDUCARE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 11.121.739/0001-78.  

LOTE 1 � TÊNIS INFANTIS 

Item Qtd. Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 250 PARES 

Tênis escolar infantil numeração 15 a0 19 
O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes 
características mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 110g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira, enfeite lateral e 
pontas da gáspea em material sintético laminado de 1.5mm de espessura, na cor azul 
marinho; fechamento com duas pontas de gáspea com velcro preto, com etiqueta de ponta 
em material emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a inscrição 
"prefeitura de arapongas"; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 110g/m², na cor azul marinho, espuma de pu de 3mm de espessura e densidade 
mínima de 33 e forro favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela;  colarinho interno 
confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura 
e densidade mínima de 33 e forro favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela; 
aplique na gáspea (lado externo) em bordado confeccionado  com máquina eletrônica, em 
linha 100% poliéster trilobal alto brilho, na cor amarela; palmilhado em material sintético 
bidim resinado ae 200 na cor grafite; palmilha de acabamento em eva 3mm de espessura, 
dublada com jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor antiderrapante, 
completo em sua numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, com 
fragrância de talco, dureza 50, na cor azul marinho, personalizado com a logomarca do 
fabricante em transfer. � educare  

31,70 7.925,00 

02 1.480 PARES 

Tênis escolar infantil numeração 20 a0 24 
O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes 
características mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 110g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira, pontas da gáspea e 
enfeites laterais da gáspea em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul 
marinho; espelho dos enfeites laterais em material sintético de 1.0mm de espessura, na 
cor amarela; fechamento com duas pontas de gáspea em velcro preto, com etiqueta de 
ponta em material emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a 
inscrição "prefeitura de arapongas"; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta 
bidim resinada 110g/m², na cor azul marinho, espuma de pu de 3mm de espessura e 
densidade mínima de 33 e forro favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela;  
colarinho interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com espuma de pu de 
10mm de espessura e densidade mínima de 33 e forro favo de 120g/m² 100% poliéster, na 
cor amarela; entretela ns51/cl 1540; palmilhado em material sintético bidim resinado ae 
200 na cor grafite; palmilha de acabamento em eva de 3mm de espessura, dublada com 
jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor antiderrapante, completo em 
sua numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, com fragrância de 
tutti-frutti, sendo dureza 60, personalizado com a logomarca do licitante. � educare 

38,00 56.240,00 

03 6.900 PARES 

Tênis escolar para fundamental numeração 25 ao 32 
O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes 
características mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 200g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira e enfeites laterais da 
gáspea em material sintético 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; espelho dos 
enfeites laterais da gáspea em material sintético de 1.0mm de espessura, na cor amarela; 
puxador de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; 
fechamento com atacador 100% poliéster, na cor azul marinho, sobre ilhoses de metal, na 
cor azul marinho; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim resinada 
200g/m², na cor azul marinho;  espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima 
de 33 dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm 
de espessura e densidade 28, na cor amarela e com etiqueta de pala em material 
emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a inscrição "prefeitura 
de arapongas"; colarinho interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com 
espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 dublado com forro favo 
de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, 
na cor amarela; contraforte fr 200, entretela ns 51/cl 1540 jc e palmilhado em sintético 
bidim resinado ae 200 na cor grafite; palmilha em eva de 4mm de espessura dublada com 
jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor antiderrapante, completo em 
sua numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com 
fragrância de tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho 
(os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua numeração). � 
educare 

40,90 282.210,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2193     PÁG:21TERÇA-FEIRA 17/07/2018



04 2.920 PARES 

Tênis escolar para fundamental numeração 33 ao 36 
O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes 
características mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 200g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira e enfeites laterais da 
gáspea em material sintético 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; espelho dos 
enfeites laterais da gáspea em material sintético de 1.0mm de espessura, na cor amarela; 
puxador de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; 
fechamento com atacador 100% poliéster, na cor azul marinho, sobre ilhoses de metal, na 
cor azul marinho; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim resinada 
200g/m², na cor azul marinho;  espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima 
de 33 dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm 
de espessura e densidade 28, na cor amarela e com etiqueta de pala em material 
emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a inscrição "prefeitura 
de arapongas"; colarinho interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com 
espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 dublado com forro favo 
de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, 
na cor amarela; contraforte fr 200, entretela ns 51/cl 1540 jc e palmilhado em sintético 
bidim resinado ae 200 na cor grafite; palmilha em eva de 4mm de espessura dublada com 
jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor antiderrapante, completo em 
sua numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com 
fragrância de tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho 
(os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua numeração. � 
educare 

43,60 127.312,00 

05 450 PARES 

Tênis escolar para fundamental numeração 37 ao 44 
O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes 
características mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 200g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira e enfeites laterais da 
gáspea em material sintético 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; espelho dos 
enfeites laterais da gáspea em material sintético de 1.0mm de espessura, na cor amarela; 
puxador de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; 
fechamento com atacador 100% poliéster, na cor azul marinho, sobre ilhoses de metal, na 
cor azul marinho; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim resinada 
200g/m², na cor azul marinho;  espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima 
de 33 dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm 
de espessura e densidade 28, na cor amarela e com etiqueta de pala em material 
emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a inscrição "prefeitura 
de arapongas"; colarinho interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com 
espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 dublado com forro favo 
de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, 
na cor amarela; contraforte fr 200, entretela ns 51/cl 1540 jc e palmilhado em sintético 
bidim resinado ae 200 na cor grafite; palmilha em eva de 4mm de espessura dublada com 
jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor antiderrapante, completo em 
sua numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com 
fragrância de tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho 
(os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua numeração). � 
educare 

47,00 21.150,00 

Total do lote 1 r$ 494.837,00 

Lote 2 � sandálias infantis  

Item Quant Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 250 PARES 

Sandália tipo papete neném - numeração do 15 ao 19: a sandália tipo papete deverá ser 
produzida com as seguintes características mínimas: cano em material sintético de 1.5mm 
de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na 
cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; puxador de 
gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento do 
cano com velcro preto, com etiqueta de ponta em material emborrachado em banho 
químico de corrosão, personalizada com a inscrição "prefeitura de arapongas" e passante 
de arame banhado em níquel; gáspea em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor 
azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na cor amarela com 
viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; fechamento da gáspea com 
velcro preto e passante de arame banhado em níquel; palmilha de acabamento em 
material sintético liso de 0.7mm de espessura na cor cinza, com etiqueta em transfer com 
a logomarca do licitante, aplicado à temperatura de 130º - 80 libras com 2,5 segundos de 
prensa, revestindo um corpo de plantex de 1,5mm de espessura e eva de 3mm de 
espessura e solado monocolor antiderrapante, completo em sua numeração (numeração 
francesa), injetado em tr emborrachado, com fragrância de talco,  dureza 50, 
personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; � educare 

29,00 7.250,00 

02 1.480 PARES 

Sandália tipo papete infantil - numeração do 20 ao 24: a sandália tipo papete deverá ser 
produzida com as seguintes características mínimas: cano em material sintético de 1.5mm 
de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na 
cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; gorgurão de 
acabamento de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento do cano 
com velcro preto, com etiqueta de ponta em material emborrachado em banho químico de 
corrosão, personalizada com a inscrição "prefeitura de arapongas" e passantes de arame 
banhados em níquel; gáspea em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul 
marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na cor amarela com viés 
aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; fechamento da gáspea com velcro 
preto e passantes de arame banhados em níquel; palmilha de acabamento, anatômica, 
injetada em pvc micro pvc expandido, dureza 50, na cor cinza, personalizada com a 
logomarca do licitante e solado monocolor antiderrapante, completo em sua numeração 
(numeração francesa), injetado em tr emborrachado, com fragrância de tutti-frutti, sendo 
de dureza 60, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; � educare

34,80 51.504,00 
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03 6.900 PARES 

Sandália tipo papete fundamental - numeração do 25 ao 32
a sandália tipo papete deverá ser produzida com a seguinte característica mínima: cano 
em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro 
favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, 
na cor azul marinho e enfeite lateral (lado externo) em material emborrachado em 
eletroerosão, na cor azul marinho e amarela; puxador de gorgurão em fita de 8mm de 
espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento do cano com velcro preto, com 
etiqueta de ponta em material emborrachado em banho químico de corrosão, 
personalizada com a inscrição "prefeitura de arapongas" e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; gáspea em material 
sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublada com forro favo de 
120g/m² 100% poliéster na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor 
azul marinho; fechamento da gáspea com velcro preto e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; palmilha de 
acabamento, anatômica, injetada em pvc expandido na cor cinza, personalizada com a 
logomarca do licitante, de dureza 50; solado monocolor antiderrapante, completo em sua 
numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com 
fragrância de tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho 
(todos os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua 
numeração); � educare 

37,05 255.645,00 

04 2.920 PARES 

Sandália tipo papete fundamental  numeração do 33 ao 36:
a sandália tipo papete deverá ser produzida com a seguinte característica mínima: cano 
em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro 
favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, 
na cor azul marinho e enfeite lateral (lado externo) em material emborrachado em 
eletroerosão, na cor azul marinho e amarela; puxador de gorgurão em fita de 8mm de 
espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento do cano com velcro preto, com 
etiqueta de ponta em material emborrachado em banho químico de corrosão, 
personalizada com a inscrição prefeitura de arapongas e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; gáspea em material 
sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublada com forro favo de 
120g/m² 100% poliéster na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor 
azul marinho; fechamento da gáspea com velcro preto e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; palmilha de 
acabamento, anatômica, injetada em pvc expandido na cor cinza, personalizada com a 
logomarca do licitante, de dureza 50; solado monocolor antiderrapante, completo em sua 
numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com 
fragrância de tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho 
(todos os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua 
numeração); � educare 

41,62 121.530,40 

05 450 PARES 

Sandália tipo papete fundamental  numeração do 37 ao 44
a sandália tipo papete deverá ser produzida com a seguinte característica mínima: cano 
em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro 
favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, 
na cor azul marinho e enfeite lateral (lado externo) em material emborrachado em 
eletroerosão, na cor azul marinho e amarela; puxador de gorgurão em fita de 8mm de 
espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento do cano com velcro preto, com 
etiqueta de ponta em material emborrachado em banho químico de corrosão, 
personalizada com a inscrição prefeitura de arapongas e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; gáspea em material 
sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublada com forro favo de 
120g/m² 100% poliéster na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor 
azul marinho; fechamento da gáspea com velcro preto e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; palmilha de 
acabamento, anatômica, injetada em pvc expandido na cor cinza, personalizada com a 
logomarca do licitante, de dureza 50; solado monocolor antiderrapante, completo em sua 
numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com 
fragrância de tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho 
(todos os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua 
numeração); � educare 

42,74 19.233,00 

TOTAL DO LOTE 2 R$ 455.162,40 

TOTAL GERAL GLOBAL: R$  949.999,40 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 15 de Julho de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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