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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PMA

O Município de Arapongas, através do Pregoeiro
Municipal nomeado pela Portaria n.° 259/2017,
NOTIFICA as empresas participantes do certame
denominado EDITAL DE PREGÃO N.° 052/2018 –
PROCESSO N.° 087/2018, visando o Registro de preços
para contratação de empresa especializada para
manutenção preventiva e corretiva com fornecimento
de peças para veículos leves e pesados, em atendimento
a Central de Veículos - SEMAD, que:
I – A Impugnação Administrativa apresentada pela
empresa NACIONAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ N.° 19.583.357/0001-78, NÃO foi ACATADA
e a resposta na íntegra encontra-se disponível no
mesmo lugar de download do edital;

Arapongas, 26 de Abril de 2018.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO  

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 - (PMA)

A comissão de licitação designada pela Portaria N.º 002/2018, constituída pelos Senhores Israel 
Biason Filho, Presidente, Ricardo Kanehiro Koike, Luiz Carlos Garanhani, Renam Rodrigues Manoel, 
membros, e Josiane Cristina C. Pagan, apoio, comunica aos interessados na execução dos serviços, 
objeto da Tomada de Preços n.º 004/2018, ou seja: Contratação de empresa especializada em obras 
e serviços de engenharia, para fins de reforma, ampliação e regularização do Centro de Educação 
Infantil, situado na Rua Tesoura, Lote 12/13, Vila Cascata, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Educação, que após a análise e verificação da documentação, decidiu: 

Proponentes Situação
CONSTRUTORA TANABI LTDA � ME Habilitado
DEMOTAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELLI - EPP Inabilitado 
CONSTUTORA DJ LTDA - ME Inabilitado 
SERRANO, PAGLIA E CIA LTDA Inabilitado

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

Proponentes Valor Global/Preço Total R$ Classificação
CONSTRUTORA TANABI LTDA �E ME R$ 210.331,21 1ª - vencedora 

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

Arapongas, 27 de Abril de 2018. 

Israel Biason Filho 
Presidente
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 030/2018 � Processo Adm. N º 053/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHAS, VISANDO REEQUIPAR/MODERNIZAR 
OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO NAS ÁREAS SOCIOASSISTENCIAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL � SEMAS. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.654.231/0001-68, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 234/2018. 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

02 4 
UNIDA
DE 

Alicate médio forjado em aço cromo vanádio. cabeça e articulação 
polidas.têmpera total no corpo. têmpera por indução no gume de corte. 
isolação elétrica de 1.000 v ca. produto em conformidade com a 
nbr9699 e nr10. os alicates de corte são testados quanto à resistência ao 
desgaste do gume de corte em máquina de ensaio específica. os alicates 
possuem dureza diferenciada no gume de corte e no corpo. os alicates 
também são testados com relação à aderência das empunhaduras de pvc. 
- um ensaio de extrema importância analisa o grau de isolação do 
revestimento aplicado sobre os cabos dos alicates isolados, e que 
promove segurança na sua utilização em locais com tensões . puxar, 
prender,enrolar, deformar e cortar arames e chapas finas. 

Western  64,50 258,00 

25 4 
UNIDA
DE 

Cesto para roupas de plástico vazado com capacidade de 50l com tampa MB 21,40 85,60 

26 8 JOGO Chave de fenda plillips Western  42,00 336,00 

31 350 
UNIDA
DE 

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

Simonaggio 1,40 490,00 

40 12 
UNIDA
DE 

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

Locatelli 27,00 324,00 

41 12 
UNIDA
DE 

Espátula de bolo totalmente em aço inox; modelo monobloco, ou seja, 
sem emenda; 24 cm de comprimento. 

Simonaggio 7,00 84,00 

45 12 
UNIDA
DE 

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 

Simonaggio 14,00 168,00 

51 200 
UNIDA
DE 

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 

Simonaggio 1,40 280,00 

52 200 
UNIDA
DE 

Garfo de sobremesa 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 

Simonaggio 1,40 280,00 

55 17 
UNIDA
DE 

Jarra plástica transparente com tampa, graduada, capacidade 2 litros Rischioto 5,10 86,70 

65 8 
UNIDA
DE 

Panela de pressão, 7 litros, com trava de segurança externa, fechamento 
interno, válvula e borracha em silicone, selo do Inmetro. 

Panelux 75,00 600,00 

67 12 
UNIDA
DE 

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

Alves 10,00 120,00 

70 36 
UNIDA
DE 

Prato de sobremesa em vidro temperado, paredes internas e externas 
lisas, sem reentrâncias ou ressaltos, incolor, formato arredondado. 

Nadir 5,80 208,80 

74 12 
UNIDA
DE 

Suporte para coador tripé nº2, em alumínio, 48 cm de altura, 16 cm na 
parte superior e 20 cm na parte inferior. 

Alumínios 
Cambé 

47,00 564,00 

TOTAL GERAL R$ 3.885,10 

COPA � COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.682.760/0001-80, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 235/2018. 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 
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03 8 
UNIDA
DE 

Assadeira retangular em vidro temperado; para uso em forno 
convencional, micro-ondas, freezer e geladeira; com tampa plástica; 
dimensões: 40,4x24,9x7cm; com capacidade de 5,3 litros. 

Marinex 51,00 408,00 

05 11 
UNIDA
DE 

Assadeira retangular em alumínio; com grelha; reforçada; nº 4; 
dimensões: 41x29x6cm. 

Vissotex 37,00 407,00 

06 24 
UNIDA
DE 

Bacia em inox; redonda; 40 cm de diâmetro e 11 cm de altura. GP Inox 36,00 864,00 

07 12 
UNIDA
DE 

Bacia em inox; redonda; 40 cm superior; 38 cm inferior; 9,5cm de altura. Megainox 53,00 636,00 

08 12 
UNIDA
DE 

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

Plasvale 25,60 307,20 

09 12 
UNIDA
DE 

Bacia em plástico virgem para alimentos; transparente; graduada; 
redonda; com alças bilaterais reforçadas; bico de escoamento, com 
capacidade de 14 litros. 

Sanremo 18,20 218,40 

10 13 
UNIDA
DE 

Balde em plástico virgem transparente; graduada; alça reforçada em 
plástico; dois bicos de escoamento; capacidade de 20 litros. 

Plasvale 20,00 260,00 

11 10 
UNIDA
DE 

Borracha em silicone para panela e pressão industrial de 7 litros, 
conforme a marca vencedora da panela. 

Tropbor 5,70 57,00 

12 20 
UNIDA
DE 

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

Tropbor 31,95 639,00 

13 12 
UNIDA
DE 

Caçarola de alumínio , com tampa e alça , linha hotel, capacidade de 6 l, 
nº 26. 

Max Alumínio 50,00 600,00 

14 12 
UNIDA
DE 

Caçarolas de alumínio com tampa e alça, linha hotel, capacidade de 10 l,  
nº32. 

Max Alumínio 77,00 924,00 

15 12 
UNIDA
DE 

Caçarola de alumínio fundido, com tampa e a alça, linha hotel, 
capacidade de 20 l nº 45. 

Max Alumínio 185,00 2.220,00 

16 6 
UNIDA
DE 

Caixa para hortaliças na cor branca dimensões aproximadas: 
comprimento externo: 55 cm, largura externa: 36 cm, altura total: 31 cm; 
comprimento interno: 52,8 cm, largura interna: 33,5 cm; capacidade: 
volumétrica: 49 litros, carga por caixa: 30 kg, carga de empilhamento: 
360 kg 

Plastlondri 34,00 204,00 

17 36 
UNIDA
DE 

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

Plasvale 8,95 322,20 

18 36 
UNIDA
DE 

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

Plasvale 12,20 439,20 

19 24 
UNIDA
DE 

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

Plasvale 18,70 448,80 

20 12 
UNIDA
DE 

Caldeirão em alumínio com tampa, linha hotel, capacidade de 9 litros, nº 
26. 

Max Alumínio 50,00 600,00 

21 12 
UNIDA
DE 

Caldeirão em alumínio com tampa, linha hotel, capacidade de 17 l, nº 30. Max Alumínio 78,00 936,00 

22 200 
UNIDA
DE 

Caneca de inox com alça, borda com virola, capacidade de 300 ml GP Inox 3,30 660,00 

24 12 
UNIDA
DE 

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

Max Alumínio 30,00 360,00 

28 8 
UNIDA
DE 

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

Solrac 23,00 184,00 

29 8 
UNIDA
DE 

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 8,00 64,00 

32 12 
UNIDA
DE 

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 8,00 96,00 

33 8 
UNIDA
DE 

Cortador de legumes médio com 55 cm de altura (montado). Lucre 130,00 1.040,00 

34 10 
UNIDA
DE 

Cutelo, 5 polegadas, com lâmina de aço inox, fio liso, cabo anatômico de 
polipropileno com proteção antibacteriana. 

Tramontina 24,00 240,00 

35 10 
UNIDA
DE 

Descascador e boleador de legumes, lâmina em aço inox, cabo de 
polipropileno. 

Keita 3,30 33,00 

37 10 
UNIDA
DE 

Escorredor de arroz linha industrial, em alumínio; nº 35; 9 litros mínimo; 
tipo tacho; com pé e alças de alumínio com 4 rebites em cada alça, com 
furo fino na parte superior 

Vigor 62,00 620,00 

39 12 
UNIDA
DE 

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

GP Inox 7,00 84,00 

46 12 
UNIDA
DE 

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

Tramontina 9,90 118,80 

47 8 
UNIDA
DE 

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

Tramontina 9,00 72,00 

48 10 
UNIDA
DE 

Forma para pudim  redonda, cônica com tubo, 24x8cm Max Alumínio 17,00 170,00 

49 12 
UNIDA
DE 

Forma redonda em alumínio; polida; reforçada diâmetro de 30 cm e 
altura de 06 cm 

Max Alumínio 18,00 216,00 

50 10 
UNIDA
DE 

Garfo para assado totalmente em aço inox; modelo monobloco, ou seja, 
sem emenda; com gancho; 38 cm de comprimento 

GP Inox 13,00 130,00 

53 10 
UNIDA
DE 

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

Unitermi 22,90 229,00 

56 17 
UNIDA
DE 

Jarra plástica transparente com tampa, graduada, capacidade de 4 litros Plasmont 8,00 136,00 

59 6 
UNIDA
DE 

Frigideira, hotel, com tampa, em teflon, nº 30 Max Alumínio 70,00 420,00 

61 10 
UNIDA
DE 

Lixeira plástica c/pedal 15 lt cor branca Plasmont 20,00 200,00 

63 4 
UNIDA
DE 

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 229,00 916,00 

64 6 
UNIDA
DE 

Panela de pressão industrial 20l com duas alças em baquelite, aliviador 
de pressão, válvula de segurança em silicone, borracha em silicone, 
fechamento externo, selo do Inmetro. 

Nigro 275,00 1.650,00 

66 24 UNIDA Pegador de massa em inox longo de 28 cm de comprimento. GP Inox 6,90 165,60 
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DE 

68 12 
UNIDA
DE 

Porta sabão e detergente em plástico, cor branca; 26x15x3,5 cm. Plasutil 8,16 97,92 

71 200 
UNIDA
DE 

Pratos em aco inox fundo; formato arredondado; diâmetro 22cm 
GP Inox 6,40 1.280,00 

72 10 
UNIDA
DE 

Ralador inox, 4 fases, medidas aproximadas: 104x84mm, altura 
aproximada de 228 mm, cabo inox 

GP Inox 18,00 180,00 

73 12 
UNIDA
DE 

Rodo para pia, cabo em plástico resistente com borracha antibacteriana; 
250x235x43mm. 

Plasutil 4,14 49,68 

75 12 
UNIDA
DE 

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

Solrac 50,00 600,00 

76 12 
UNIDA
DE 

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

Solrac 57,00 684,00 

77 12 
UNIDA
DE 

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

Solrac 57,00 684,00 

78 12 
UNIDA
DE 

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

Solrac 53,00 636,00 

79 12 
UNIDA
DE 

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

Planeta 14,00 168,00 

80 280 
UNIDA
DE 

Tigela (cumbuca) em plástico virgem para sobremesa; cor a ser definida; 
dimensões: 11x6 cm. 

Ultra 3,30 924,00 

81 10 
UNIDA
DE 

Termômetro portátil, digital, tipo espeto, visor de cristal líquido de fácil 
visualização; haste em aço inox adequada à medição em alimentos, com 
capa protetora; alarme de temperatura fácil de programar; resistente a 
água, aceita limpeza.escala: - 50ºc a +300ºc; resolução:1ºc; precisão: -
10ºc a 00ºc=+-1ºc, acima de 200ºc +-2%, no restante da escala: =-2ºc. 
material do corpo em plástico abs. 

Mundial 65,00 650,00 

83 10 
UNIDA
DE 

Espátula (pão duro) industrial com cabo e pp e ponta resistente a 50ºc em 
PVC; comprimento de 42 cm. 

Jolly 33,00 330,00 

TOTAL GERAL R$ 24.578,80 

MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.664.617/0001-86, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 236/2018. 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

01 13 
UNIDA
DE 

Abridor de lata em inox, profissional, diâmetro 14x4cm Alumínios Ingá 4,90 63,70 

04 11 
UNIDA
DE 

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

Vissotex 45,50 500,50 

23 12 
UNIDA
DE 

Caneca em alumínio linha hotel; alça em baquelite fixa com 4 rebites, 
reforçada; capacidade de 2 litros. 

Nicopan 21,00 252,00 

27 24 
UNIDA
DE 

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

Princesa 5,50 132,00 

30 100 
UNIDA
DE 

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

Barrichelo 1,30 130,00 

36 14 
UNIDA
DE 

Escada de alumínio com 6 degraus; capacidade de 120 kg. Mor 118,00 1.652,00 

42 8 
UNIDA
DE 

Espremedor de alho em alumínio a18xl05xp05cm Nicopan 7,40 59,20 

43 8 
UNIDA
DE 

Espremedor de batatas em alumínio polido, elaborado com base em 
alumínio e acabamento antiaderente, material altamente durável e 
resistente a altas temperaturas, com espessura mínima de 1,1mm. 
dimensões aproximadas: comprimento: 21,5 cm; tamanho cestinha: 7 cm

Alumínios Ingá 38,90 311,20 

44 200 
UNIDA
DE 

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. 

Barrichelo 2,25 450,00 

54 24 
UNIDA
DE 

Garrafa térmica de pressão de 1,8 litros, com jato forte, sistema anti-
pingos. 

Aladin 37,00 888,00 

57 13 
UNIDA
DE 

Jogo de mantimentos; quadrado em plástico virgem transparente; com 
tampa na cor branca; 5 peças (8 litros, 4,5 litros, 2,3 litros, 1,3 litros e 
500ml) 

Plasmont 30,00 390,00 

60 18 
UNIDA
DE 

Lixeira plástica, tamanho médio, capacidade 60 litros, fabricadas em 
polipropileno ou polietileno, com pedal e estrutura para 
abertura/fechamento da tampa, fabricadas em aço, com tratamento anti 
corrosão ou com pintura eletrostática, com aditivo anti uv. dimensões 
aproximadas: altura: 74 cm, diâmetro: 45 cm. tolerância: +/-10%. 

Arqplast 120,00 2.160,00 

62 12 
UNIDA
DE 

Pá de lixo galvanizada , cabo de 80 cm Locatelli 6,00 72,00 

69 13 
UNIDA
DE 

Porta talheres de plástico, cor branca com tampa transparente, com 5 
divisões; para gaveta. 

Embrasil 10,00 130,00 

TOTAL GERAL R$ 7.190,60 

Valor Total: R$ 35.654,50 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.  
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades 
da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 27 de abril 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 042/2018 � Processo Adm. N º 071/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA O MONITORAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE, EM 

ATENDIMENTO A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO � DTI.
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

DN CONECTIVIDADE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.224.528/0001-06, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
263/2018. 

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

01 15 
UNIDAD
E 

Câmera ip tipo bullet interno 

1. Deve possuir as seguintes características de hardware: 
1.1. Sensor de imagem: 2 megapixel cmos 1/ 2.7" a 1/4 ou maior com varredura 
progressiva;  
1.2. Lente: fixa entre 2.8 mm a 3,6 mm, com abertura mínima de 87° horizontal; 
1.3. Resolução: mínima de 1920x1080 pixels em pelo menos 30 fps;  
1.4. Iluminação: 0,1 lux com ir ativo. 

 2. Deve possuir as seguintes funções de vídeo: 
2.1. Formatos: deve possuir no mínimo formatos de compressão h.264 e m-jpeg;  
2.2. Streaming: transmissão de múltiplos streamings de vídeo;  
2.3. Controle do balanço de branco; 
2.4. Iluminador infravermelho: distância mínima de 30 metros; 
2.5. Filtro para visualização de imagem dia e noite. 
  

3. Deve possuir as seguintes funções de rede: 
3.1. Conexões: saída rj-45 para conexão em rede tcp/ip;  
3.2. Protocolos suportados:  rtsp, tcp, dhcp, http, upnp, smtp e dns 
3.3. Alimentação: 12vdc e poe, compatível com fonte poe end-span e mid-span 
conforme padrão ieee 802.3af/at; 
3.4. Deve possuir proteção de surto. 

 4. Integração:  
4.1. Deve possuir função de detecção de movimentos;
4.2. Deve atender à especificação onvif; 
  

5. Especificação geral da câmera:  
5.1. Deve possuir chassis em metal; 
5.2. Deve possuir índice de proteção pelo menos ip66; 
5.3. Deve ser fornecida com suporte para parede; 
5.4. Deve ficar a cargo da contratada apresentar a declaração informando a 
compatibilidade da câmera ofertada com o sistema de monitoramento iss - securos 
enterprise e digifort, sistemas estes já licenciados e em uso na secretaria de segurança e 
trânsito desta prefeitura. 
  

6. Instalação: 
6.1. O equipamento proposto deve ser fornecido com todos os acessórios 
necessários para sua completa e perfeita instalação, configuração e ativação; 
  

7. Garantia: 
7.1. O fabricante do equipamento ofertado deve oferecer garantia mínima de 12 
(doze) meses. Deve ser     apresentado documento que comprove quem prestará os 
serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio 
fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o mesmo é 
devidamente autorizado. 

GREATEK � SBME33620IX 

455,00 6.825,00 

Valor Total: R$ 6.825,00 (seis mil e oitocentos e vinte e cinco reais). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.  
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades 
da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 27 de abril 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 045/2018 � Processo Adm. N º 075/2018. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA REDE DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO - DTI.

Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

DN CONECTIVIDADE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.224.528/0001-06, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
262/2018. 

LOTE ÚNICO 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO 
VALOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

01 10 SERV 
Serviços de lançamento e instalação de fibra óptica com 
fornecimento de material (anel) - 24 FO

7.100,00 71.000,00 

02 30 SERV 
Serviços de lançamento e instalação de fibra óptica com 
fornecimento de material - rede  distribuição - 04 FO

4.000,00 120.000,00 

03 20 SERV 
Serviços de lançamento e instalação de fibra óptica com 
fornecimento de material - acesso- DROP

2.450,00 49.000,00 

TOTAL GERAL R$ 240.000,00 

Valor Total: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.  
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades 
da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 27 de abril 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 018/2017 � Processo Adm. N º 041/2017. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, hortifrutigranjeiros; cestas básicas para atender as 
famílias em situação de vulnerabilidade social e; matéria prima para fabricação de bebida de derivado de soja, em atendimento a Secretaria Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional � SESAN e Secretaria Municipal de Assistência Social � SEMAS. 
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. 584/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - L. A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 22.203.443/0001-12. 

ITE
M 

QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 

VALOR 
TOTAL 

 R$ 

188 50 Galão 
Melhorador de farinha líquido (cmc � carboximetilcelulose), 
polissorbato 80, vitamina c, água. Liberado pela Anvisa. Contendo 
informação nutricional na embalagem. Galão de 5 litros. 

Propan 44,00 2.200,00 

TOTAL GERAL R$ 2.200,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 01 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 081/2017 � Processo Adm. N º 149/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, 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. 560/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - BELO � OFFICE STORE LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 10.395.205/0001-77.  

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor unitário 

R$ 
Valor total 

R$ 

13 1 Und

Gaveteiro mdf 03 gavetas. Gaveteiro MDF 3 gavetas Corpo: Constituído por base, laterais em MDP com 15mm 
de espessura, revestidos em ambos os lados em laminado melamínico texturizado (BP). Com bordas revestidas 
em fita de PVC de 0,5mm na mesma tonalidade de cor do laminado. O fundo confeccionado em MDF revestidos 
em ambos os lados em laminado melamínico texturizado (BP), com 6mm de espessura. Tampo: Confeccionado e 
MDP BP com 25mm de espessura, revestidos em ambos os lados em laminado melamínico texturizado (BP). 
Bordas retas com proteção em fita de PVC de 2mm de espessura. Gavetas: Peça frontal em MDP com espessura 
de 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado (BP), e acabamento das bordas em fita PVC de 0,5mm 
de espessura. Peças lateral e posterior em MDP com espessura de 15mm na cor branco gelo. Todas as peças são 
revestidas internamente e externamente com laminado de baixa pressão. Bordas revestidas em fita melamina 
210g na cor branca. Fundo das gavetas confeccionado em HDF (high density fiberboard, ou seja, chapa de fibra 
de alta densidade) com 2,8mm de espessura com acabamento em pintura à base da água e secagem ultravioleta 
mantendo a mesma tonalidade de cor do laminado melamínico. Gavetas com corrediças metálica com roldanas 
em nylon, fixadas na lateral do gaveteiro através de parafusos auto-atarrachante. Puxadores confeccionados em 
alumínio injetado com acabamento na cor alumínio escovado, furação 128mm. Fechadura frontal com 
travamento vertical simultâneo e chave escamoteável. Rodízios com rodas de 50 mm, sem trava, duplo giro na 
cor preta em polipropileno injetado com capacidade de carga de 40Kg por peça. Medidas Finais (em milímetros). 
Largura - 494 - Profundidade � 480 Altura - 595.  Esta medida poderá variar 5% para mais ou menos. 

Móveis Belo 390,00 390,00 

25 2 Und

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

Móveis Belo 344,00 688,00 

27 15 Und

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

Vegel 475,00 7.125,00 

TOTAL GERAL R$ 8.203,00 

Ata de Registro de preços n. 561/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - CAMPOS & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ nº 22.915.514/0001-00. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor unitário 

R$ 
Valor total 

R$ 

07 8 Und

Televisão 42" polegadas. tela plana de 42" LED, resolução Full HD (1920 x 1080), conversor digital 
integrado, controle remoto (com pilhas), voltagem 110-240V, sintonia fina e busca automática por 
estações, sistema de áudio estéreo/SAP, potência de áudio mínima de 18W RMS,  entrada HDMI (uma, 
no mínimo),  entrada USB (uma, no mínimo),  ângulo de visão mínimo de 170°,  consumo de energia 
inferior a 195W, massa inferior a 16,5 kg,  cor do gabinete: preta,  cabos de energia incluídos,  garantia 
de 36 meses. 

Philips  2.640,00 21.120,00 

43 3 Und
Lixeira p/ detritos com pedal 100 l, lixeira plástica, com pedal, plástico reforçado, com pedal fixado na 
lixeira e na tampa. Capacidade 100 litros, branca, com altura de 1,04m e diâmetro de 68cm, com rodas Lar Plásticos 130,00 390,00 

TOTAL GERAL R$ 21.510,00 

Ata de Registro de preços n. 562/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ nº 07.654.231/0001-68. 
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Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor unitário 

R$ 
Valor total 

R$ 

03 2 Und

Freezer horizontal de 510 litros. Freezer horizontal, com duas portas, função freezer ou refrigerador, 
puxadores ergonômicos, não conter CFC, capacidade mínima de 510 litros, pés com rodizio, dreno para 
descongelamento, 110V ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses. 

Consul 
CHB53EBB

NA 
2.440,00 4.880,00 

05 15 Und Pallet pequeno para soro 60 cm x 120 cm, - material de confecção - polietileno; 01 - capacidade -
mínimo de 1500 kg. Arqplast 128,00 1.920,00 

TOTAL GERAL R$ 6.800,00 

Ata de Registro de preços n. 563/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - COMERCIAL PAIÇANDU EQUIPAMENTOS EIRELI � EPP., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 14.028.158/0001-84. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor unitário 

R$ 
Valor total 

R$ 

01 8 Und Suporte para televisão 42. suporte metálico para TV LED 42": articulado em aço carbono, cor preta, 
parafusos e peças de fixação incluídos, garantia de 12 meses. Brasforma  99,00 792,00 

08 1 Und

Televisão 22" polegadas. Tela plana de 22" LED? resolução Full HD (1920 x 1080), conversor 
digital integrado, controle remoto (com pilhas), voltagem 110-240V, sintonia fina e busca 
automática por estações, sistema de áudio estéreo/SAP, potência de áudio mínima de 10W RMS, 
entrada HDMI (uma, no mínimo), ângulo de visão mínimo de 170°, consumo de energia inferior a 
115W, massa inferior a 13,2 kg,  cor do gabinete: preta, cabos de energia incluídos, garantia de 36 
meses. 

Philco 1.175,00 1.175,00 

49 1 Und
Suporte metálico para tv led 22: articulado  em aço carbono, cor preta, parafusos e peças de fixação 
incluídos, garantia de 12 meses. Brasforma 108,00 108,00 

50 1 Und

Geladeira frigobar 76 litros. Frigobar com porta de vidro 76 litros, refrigerador elétrico, cor preto, 
consumo de energia mensal 110v, porta com sistema anti-sudação, tipo degelo do refrigerador cycle 
defrost, tipo degelo do freezer cycle defrost, uma porta, uma prateleira dispositivo push back com 
duas opções de posição, largura 47,7 cm x 63,5 cm de altura, cesto aramado removível (niquelado), 
compartimento extra-frio, congelador, gaveta transparente, vidro duplo temperado. 

Consul 1.650,00 1.650,00 

TOTAL GERAL R$ 3.725,00 

Ata de Registro de preços n. 564/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - CUNHA & PRACZUM LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 10.692.055/0001-63.  

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor 

unitário R$
Valor total R$

17 6 Und

Ar condicionado split - quente e frio 12.000 btus.modos de operação: refrigeração/aquecimento. Ar condicionado, 
capacidade 12.000 btus, tipo split hi-wall, 220 volts, quente e frio, ciclo reverso, controle remoto total, baixo nível 
de ruído, nível a, selo procel, compressor tipo rotativo. Com instalação do equipamento, incluindo todos os 
materiais que se fizerem necessários, bem como toda a mão de obra. Garantia mínima de 1(um) ano a partir da 
instalação. Empresa com assistência técnica no município de arapongas comprovada pelo fabricante. Local a ser 
definido pela secretaria. 

Elgin  2.138,50 12.831,00 

44 10 Und

Lixeira p/ detritos com pedal 15 l: Lixeira plástica com pedal. 15 lts. Lixeira com tampa acionada por pedal. 
Capacidade: 15 l. Dimensão aproximadas comprimento: 32 cm/largura: 24,5 cm/altura: 36 cm. Feita em 
polipropileno. Com suporte para fixação do saco de lixo Arqplast 12,50 125,00 

TOTAL GERAL R$ 12.956,00 

Ata de Registro de preços n. 565/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - DISTRIBUIDORA LUNARDELLI LTDA � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ nº 20.595.374/0001-04.  

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor 

unitário R$
Valor total R$

15 6 Und

Refrigerador 310 litros. Geladeira duplex 310 litros. REFRIGERADOR DOMÉSTICO 
geladeira/Refrigerador, Duplex, Frost Free, Capacidade líquida mínima de 310 litros, 2 portas, 
eficiência energética tipo A, cor branca, Tensão/Voltagem 110V e Garantia mínima 12 meses; 
.Tratamento Diferenciado: Tipo I - 

Eletrolux 2.430,00 14.580,00 

37 1 Und

Guichês para 2 lugares. Guichês p/2 lugares L:2245mm P:1150mm A:1175mm Bancada de 
atendimento em MDP 15mm, 2 lugares Sistema de Montagem através de parafuso mini-fix
Dimensões: Largura2245mm -   Profundidade1150mm  Altura 1175mm 

Mobilux 905,00 905,00 

38 1 Und

Guichês para 3 lugares. Guichês p/3lugares L:3360mm P:1150mm A:1175mm
Bancada de atendimento em MDP 15mm, 3 lugares Sistema de Montagem através de parafuso mini-fix
Dimensões: Largura3360mm -  Profundidade1150mm Altura 1175mm Mobilux 1.312,00 1.312,00 

TOTAL GERAL R$ 16.797,00 

Ata de Registro de preços n. 566/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ nº 17.613.341/0001-35.  

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor unitário 

R$ 
Valor total R$

52 10 Und

Ar condicionado split - quente e frio 9.000 btus, ciclo: quente e frio. Modos de operação: refrigeração; 
aquecimento; ventilação; desumidificação. Ar condicionado, capacidade 9.000 BTUs, tipo split Hi-wall, 
220 volts, quente e frio, ciclo reverso, controle remoto total, baixo nível de ruído, nível a selo procel, 
compressor tipo rotativo. Com instalação do equipamento, incluindo todos os materiais que se fizerem 
necessários, bem como toda a mão de obra. Garantia mínima de 1(um) ano a partir da instalação. Empresa 
com assistência técnica no município de arapongas comprovada pelo fabricante local a ser definido pela 
secretaria. 

Elgin 1.994,00 19.940,00 

Ata de Registro de preços n. 567/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - G D C DA SILVA COSTA � EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 09.721.729/0001-21. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor 

unitário R$
Valor total R$
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41 1 Und

Carro de urgência. Características gerais: fabricada em aço carbono com tratamento anti-corrosão e 
pintura epóxi de alta resistência, com acabamento liso. Quatro rodízios 4", sendo dois com freios; quatro 
gavetas com chaves e divisórias para medicamentos na primeira gaveta, bandeja inferior para materiais de 
rotina e descartáveis; tampo para manipulação de medicamentos. Especificações mecânicas: dimensões 
aproximadas: altura: 1050mm; Largura: 500mm; Comprimento: 700 mm; Peso aproximado: 40 quilos. 
Acompanhar: suporte para cilindro de oxigênio, cilindro de dois tamanho D e válvula reguladora; Suporte 
giratório para monitores e cardioversores; tábua acrílica para massagem cardíaca; suporte para soro com 
altura ajustável; quatro tomadas auxiliares com cabo aproximado de 2,5 mt tipo 2P + T, com cabo 
destacável e fusível de proteção. O produto deverá ter os certificados de: boas práticas de fabricação e 
autorização de funcionamento, ambos expedidos pela ANVISA. O produto ofertado deverá em 
conformidade com o manual da ANVISA. 

Artmed-Art 
101 

2.170,00 2.170,00 

46 5 Und

Poltrona estofada reclinável. Possuir estrutura tubular confeccionada em aço oblongo tubo de aço 25 x 25 
x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 
mm. Encosto reclinável em qualquer posição acionado por meio de amortecedor à gás. Acionamento para 
o dorso e pés independentes. Estofamento em espuma super macia e não deformável. Assento extra-macio 
com molas "no-sag; encosto, apoio de braços e pernas estofados e revestidos em courvin; Possuir 
movimentos simultâneos de encosto e apoio para pernas/pés; Possibilitar diversos posicionamentos, com 
movimentações suave e precisa, posicionando conforto e segurança ao paciente; Deve permitir fácil 
assepsia (limpeza, de modo de não apresentar cantos que possam cortar ou ferir mãos (cantos vivos) e sem 
respingo de solda no acabamento; Possuir pés com ponteiras de borracha; ter acabamento em pintura 
eletrostática a pó; Dimensões aproximadas: DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: P-0,81 / L-0,81 / A-
0,50- POSIÇÃO RECLINADA: P-1,60. Com variação aceitável de mais ou menos 5%.  Apresentar 
registro na ANVISA ou Certificado de Isenção de Registro. 

Artmed-Art 
259 

859,00 4.295,00 

47 2 Und

Balança antropométrica pediátrica. Cobertura em ABS. Capacidade em máxima: 15kg; divisões de 5g. 
Concha anatômica em polipropileno com aproximadamente 500 x 300 mm injetada com tratamento anti 
germes. Pés reguláveis. Função TARA, até 15 kg. Display com 6 dígitos. Chave seletora de tensão de 
110/220V. Apresentar registro na ANVISA ou Certificado de Isenção de Registro. Garantia mínima de 12 
meses. 

Balmak 
ELP25BB 

455,00 910,00 

51 2 Und

Geladeira para vacinas. Refrigerador vertical: Finalidade vacinas, Imunobiológicos, reagentes e 
termolábeis. Especificações mínimas: equipamento vertical de formato externo e interno retangular, 
desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS. Capacidade para armazenamento 
mínimo de 280 litros uteis ou 12.500 doses de 5ml. Refrigeração por compressor hermético, selado de 
baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior 
homogeneidade na temperatura interna. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem 
trabalho adicional. Camará interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. 
Equipamento com blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica.  
Quatro gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra porta em acrílico. Porta de vidro 
triplo tipo no fog por acesso vertical. Isolamento térmico mínimo de 70mm nas paredes em poliuretano 
injetado expandido livre de CFC.  Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil 
travamento. Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema 
microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2ºC a 8ºC, com temperatura controlada 
automaticamente a 4ºC por solução diatérmica, apresentando simultaneamente a visualização das 
temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da bateria. 
Registrador gráfico ou sistema com pen drive diretamente no equipamento para registro de temperatura, 
eventos ou relatórios sem utilizar software ou computador externo. Iluminação interna temporizada em 
led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel. 
Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta 
dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância 
elétrico/eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Sistema de backup de alimentação 
por bateria recarregável para toda a rede de comando eletrônico e sistemas de alarmes, com 
monitoramento de 24 a 48 horas na falta de energia. Registro na ANVISA. Certificações ISO 13485 e 
Manual do proprietário em português. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e 
filtros. Chave geral de energia - liga desliga. Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. 
Sistema de alarme remoto à distância por discadora, com memórias de números telefônicos prefixados. 
Sistema de emergência na falta de energia (safety system) com autonomia de 48 horas por bateria 
recarregável acoplado ao corpo do produto. Saída Serial RS 232/485 com conector DB-25, software e 
interface, sistema de monitoramento por computador com emissão de relatório e controle de produto 
através de interface. Apresentar documento de Assistência Técnica credenciada do Paraná. Medidas 
Externas Aproximadas: Altura: 1800mm mínima. Largura 620mm mínima. Profundidade: 740mm 
mínima. 

Elber CSV 
280 

14.400,00 28.800,00 

TOTAL GERAL R$ 36.175,00 

Ata de Registro de preços n. 568/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA � EPP., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no CNPJ nº 84.972.926/0001-39. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor 

unitário R$
Valor total 

R$ 

06 1 Und

Berço hospitalar com grades móveis e colchão: Berço Hospitalar com Grade e colchão. Berço hospitalar com 
grade cabeceira e peseira em fórmica com cinta de aço inox e colchão. Grades laterais de abaixar em ambos 
os lados com corrediça cromada. Estrutura tubular com estrado articulado. Possibilita os movimentos Fawler 
e Trendelemburg comandados por duas manivelas escamoteáveis. Elevação de pernas através de cremalheira 
e rodízios giratórios de 3". Dimensões: Comprimento externo: 1, 58 m; Comprimento interno: 1, 50 m; 
Largura externa: 0, 73cm; Largura interna: 0,65cm; Altura até a cabeceira: 1,15m; Altura do chão ao estrado: 
0,65cm; Capacidade máxima: 90kg. 

CHS 3.166,67 3.166,67 

09 2 Und

Esfigmomanômetro adulto portátil
Aparelho de pressão convencional com fecho em presilha de alta resistência, contento braçadeira em nylon, 
tecido 100% poliamida com dupla camada de resina, impermeável para melhor higienização e partes 
cromadas metálicas. Apresentar registro na ANVISA ou Certificado de Isenção de Registro. Itens inclusos: 
pêra de borracha, aparelho de pressão com fecho em presilha, braçadeira em nylon, mostrador graduado e  01 
ano de garantia. 

G Tech 70,00 140,00 

10 4 Und

Termômetro Clinico
Características Mínimas: Para uso clínico axilar; Visor amplo para facilitar a leitura; Escala entre no mínimo 
35°C a 44°C; Precisão de 0,1º C; Sinalização acústica automática; Armazenagem do ultimo valor medido; 
Desligamento automático; Construído em material resistente; Embalagem protetora individual; Rotulagem de 
acordo com a legislação vigente com dados de identificação.Apresentar registro na ANVISA ou Certificado 
de Isenção de Registro. 

G Tech 16,04 64,16 

19 4 Und
Estetoscópio infantil simples, olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas, conjunto auricular 
em metal cromado resistente e flexível, na curvatura do tubo em "Y".  Apresentar registro na ANVISA ou 
Certificado de Isenção de Registro. 

G Tech 30,30 121,20 
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20 2 Und
Lanterna clínica Pequena específica para verificação de fotorreação de pupilas. Apresentar registro na 
ANVISA ou Certificado de Isenção de Registro. Missouri 27,15 54,30 

26 3 Und

Escada dois degraus. ESCADA (HOSPITALAR). Material: tubos de aço redondo de 1 pol de diâmetro e 1,25 
mm de espessura de parede; pés com ponteiras de borracha, pisos de borracha antiderrapante protegido por 
cantoneiras de aço inoxidável em toda volta., Pintura: tubos pintados em esmalte sintético, após tratamento 
anti-ferruginoso em triplo processo. Quantidade Degraus: dois, Medidas: piso: 22 cm de largura por 30 cm de 
comprimento por 30 cm de altura, 1º piso: 20 cm, altura total de 38 cm. 

CHS 134,95 404,85 

36 1 Und
Mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira estrutura tubular em aço redondo, 01 gaveta e 01 prateleira. Pés 
protegidos por ponteiras plásticas. Acabamento com pintura eletrostática a pó. Dimensões: 0,40m largura x 
0,40m comprimento x 0,80m altura 

CHS 382,54 382,54 

TOTAL GERAL R$ 4.333,72 

Ata de Registro de preços n. 569/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - L. 20 VIRTUAL EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ nº 03.356.363/0001-52. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor unitário 

R$ 
Valor total 

R$ 

02 33 Und

Ventilador de parede. Ventilador oscilante, grade de polipropileno, com 60 cm de diâmetro. Com 
3 (três) hélices injetada em polipropileno, protetor térmico, na cor preta, bivolt. Não enferrujam, 
fácil limpeza e silenciosos. Velocidade 1350 RPM, Potência 180 W, Peso do produto 6,7 kg, 
motor ¼ HP, vazão 13.800 m3 /h. 

Ventisol 270,00 8.910,00 

Ata de Registro de preços n. 570/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - L G DE SOUZA BARSAGLIA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 15.158.202/0001-33.  

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor unitário 

R$ 
Valor total R$

14 4 Und

Ar condicionado, capacidade 30.000 BTUs, tipo split Hi-Wall, 220 volts, quente e frio, ciclo reverso, 
controle remoto total, baixo nível de ruído, nível A, selo Procel, compressor tipo rotativo. Com instalação 
do equipamento, incluindo todos os materiais que se fizerem necessários, bem como toda a mão de obra. 
Garantia mínima de 1(um) ano a partir da instalação. Empresa com assistência técnica no município de 
arapongas comprovada pelo fabricante. Local a ser definido pela secretaria. 

Elgin 4.358,00 17.432,00 

Ata de Registro de preços n. 571/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - MORIMED COMERCIAL EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 26.499.522/0001-73. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor unitário 

R$ 
Valor total 

R$ 

28 2 Und

Otoscópio. Otoscópio com cabo de aço inoxidável para duas pilhas médias comuns, cabeçote para espéculo 
com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente, visor articulado ao 
cabeçote e móvel; 4 espéculos com encaixe de metal cromado, reutilizável e em diferentes calibres, 
embalado em estojo reforçado. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na ANVISA ou 
Certificado de Isenção de Registro. 

Riester 255,00 510,00 

Ata de Registro de preços n. 572/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA � ME., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 85.515.542/0001-50.  

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor 

unitário R$
Valor total 

R$ 

11 3 Und

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

Primax 588,00 1.764,00 

12 1 Und

Arquivo mdf 04 gavetas. Gaveteiro 04 gavetas- ARMÁRIO ARQUIVO MDF, COM 04 GAVETAS PARA 
PASTA SUSPENSA.  Corpo: Constituído por base, laterais em MDP com 15mm de espessura, revestidos em 
ambos os lados em laminado melamínico texturizado (BP). Com bordas revestidas em fita de PVC de 0,5mm 
na mesma tonalidade de cor do laminado. O fundo confeccionado em MDF com 15mm de espessura com a 
mesma tonalidade de cor do laminado melamínico.  Tampo: Reto confeccionado em MDP BP com 25mm de 
espessura revestidos em ambos os lados em laminado melamínico texturizado (BP). Bordas laterais e frontais 
retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2mm de espessura.  Gavetas: Peça frontal em MDP com 
espessura de 15mm,  revestidos em ambos os lados em laminado melamínico texturizado (BP). Com bordas 
retas revestidas com fita de proteção em PVC com 0.5mm de espessura. Peças lateral e posterior em MDP 
com espessura de 15mm . Bordas revestidas em fita melamina 210g na cor branca. Fundo das gavetas 
confeccionado em HDF  ou seja, chapa de fibra de alta densidade, com 2,8mm de espessura com acabamento 
em pintura à base da água e secagem ultravioleta mantendo a mesma tonalidade de cor do laminado 
melamínico. Gavetão para pasta suspensa com corrediças telescópicas e esferas de aço, fixadas na lateral do 
gaveteiro através de parafusos auto-atarrachante. Puxadores confeccionados em aluminio injetado com 
acabamento na cor aluminio escovado, furação 128mm. Fechadura frontal com travamento vertical 
simultâneo e chave escamoteável.  Suporte para Pasta Suspensa: com opção de arquivamento lateral para 
pasta, estrutura metálica confeccionada em Ferro Chato 3/4x1/8 dobrado com fixação feita por meio de 
parafusos auto atarrachantes. Rodapé:  Metálica confeccionada em estrutura em aço carbono 1008/1012, 
secção retangular com dimensões L.475 - P.450 -  A.35mm espessura da chapa 20  nas laterais e chapa 18 
dobrada em formato "L" na parte frontal e traseira, com sapatas niveladora metálica 20mm. Toda a estrutura 
metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na 
cor aluminio (Epóxi) quando aluminizada é aplicada camada protetora de verniz para melhor proteção da 
pintura e efeito metalizado. Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada 
em estufa a 220°C. Obs.: Esta medida poderá variar 5% para mais ou menos.- Largura - 495- Profundidade -
500- Altura - 1355. Cor a ser definida. Enviar catalogo com foto. 

Primax 848,00 848,00 

16 3 Und

Arquivo em aço com 4 gavetas, com rodízios deslizantes para pastas suspensas tamanho oficio em chapa 26 
(0,48mm), tratadas e fosfatizadas com fechadura que trava simultaneamente as 4 gavetas. Medidas padrão 
A1,34m L0,47m P0,71m. Pintura epóxi cinza royal. Esta medida poderá variar 5% para mais ou menos. 

Vegel 
AIOEF4E 

498,50 1.495,50 
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21 2 Und

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

Renascer 
RN09010P

469,00 938,00 

22 6 Und

Cadeira estofada fixa sem braço. Assento e encosto: confeccionado com compensado multilaminado de no 
mínimo 12 milímetros de espessura moldado anatomicamente. É estofado com espuma injetada de densidade 
45kg/m³ flexível de alta resistência e por final revestido com tecido courvin. A borda frontal do assento 
deverá ser curvada para melhor circulação sanguínea seguindo assim normas ergonômicas. Deverão nas 
bordas ser utilizados perfil de pvc extrusado tipo "s" de no mínimo 17 mm para total proteção. Junção: deverá 
ser confeccionado em chapas de aço de no mínimo 3/16, possui formato em "L" com nervura de reforço. 
Estrutura: deverá ser confeccionado com tubo redondo de no mínimo 7/8 chapa 18. Cor: a cor será escolhida 
na cartela de cores do licitante vencedor. Medida aproximada de assento: 47 x 42 (cm). Medida aproximada 
de encosto: 36 x 42 (cm). Esta medida poderá variar em 5% para mais ou para menos. 

Primax 
PMX EXEC 

FIXA 
188,00 1.128,00 

23 6 Und

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

Primax 
PMX 

EXEC/SK 
412,00 2.472,00 

31 6 Und
Descanso para pés. Descanso ergonômico para pés, dimensões 45x30cm, com revestimento 
emborrachado antiderrapante, com 03 níveis de regulação que se adéqüe a necessidade do usuário, 
base da plataforma antiderrapante e anti-risco. 

Multivisao 
REG 

80,00 480,00 

39 2 Und

Mesa escritório em L. Tampo L com formato ergonômico e cantos arredondados, confeccionado em MDP ou MDF 
com no mínimo 18mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), 
totalizando no mínimo 1180 x 1180mm de comprimento e 320mm de profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais 
com perfil de PVC tipo "T" ou similar. Tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento 
respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. Painel frontal com medida de no mínimo 1240x340mm, 
confeccionado em MDP ou MDF com no mínimo 15mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado 
melamínico texturizado (BP), borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm ou 
similar, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade 
de cor do laminado melamínico.  
Estrutura de sustentação deverá ser do tipo "I" ou similar que atenda a mesma resistência, constituída por 01 tubo 
horizontal superior e 02 colunas verticais no tubo retangular com a medida de no mínimo 20x30mm chapa 20 
(0,90mm) de espessura, com um fechamento do lado externo em chapa 24 (0,60mm), fixada ás colunas verticais por 
meio encaixe e fechamento interno fixado por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), formando calha para passagem 
de fiação. Base inferior em chapa 14 (1,90mm) estampada em formato curvo, apoio para sapatas em ferro chato ¾ x 
1/8 dobrado em "U" e soldado a base, ponteira 20x30mm interna no tubo horizontal superior e sapatas reguladoras 5/8 
x 5/16 na da base inferior. Fixação do tampo a estrutura feitas através de parafusos auto atarrachantes. Toda a estrutura 
metálica possui tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor 
alumínio (Epóxi), com camada protetora de verniz para melhor proteção da pintura e feito de metalização. Pintura da 
estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de 
camada de 40 mícrons. Cor: a cor será escolhida na cartela de cores do licitante vencedor. Medidas Aproximadas (em 
milímetros): Largura - 1180 x 1180/ Profundidade - 620 / Altura - 750. Obs.: Esta medida poderá variar 5% para mais 
ou menos.

Primax 
PMX 

TRML1212
419,00 838,00 

TOTAL GERAL R$ 9.963,50 

Ata de Registro de preços n. 572/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ nº 14.918.622/0001-08. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor 

unitário R$
Valor total 

R$ 
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24 3 Und
Biombo duplo articulado, estrutura tubular em aço, cortina em plástico branco, pés com ponteiras plástica e 
pintura eletrostática a pó epox. Dimensões aprox: 1,25 m largura aberto x 1,77 m altura e 0,66 m de largura 
fechado. 

Renascer  298,00 894,00 

30 3 Und
Mesa para exame clinico adulto. Estrutura em tubo de aço redondo de 31,75 x 1,2mm - Leito estofado 
revestido em courvim na cor preta, com cabeceira regulável através de cremalheira - Pés com ponteiras. 
Dimensões: 1,90 x 0,60 x 0,80m. Cor preta. 

Renascer 428,50 1.285,50 

33 1 Und

Carro para transporte de material de limpeza. Carro para transporte de material de limpeza, funcional; 
Confeccionado em polipropileno contendo uma bolsa de vinil com zíper com capacidade mínima de 90 litros. 
Possuindo três prateleiras e suporte para vassouras; Com rodízios. Garantia mínima de 12 meses. 

Perfect 600,00 600,00 

35 3 Und
Mesa auxiliar em inox sem rodízio. Mesa auxiliar inox 40x40x80 sem rodízios c/prateleira, com tampo e 
prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo de 1 x 1.25mm com ponteiras de borracha. Dimensões 
0,40x0.40x0.80 sem rodas. 

Renascer 344,00 1.032,00 

TOTAL GERAL R$ 3.811,50 

Ata de Registro de preços n. 574/2017, assinada em 01 de Novembro de 2017 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI � EPP., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 27.821.705/0001-26. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor unitário 

R$ 
Valor total R$

18 30 Und

Ar condicionado split - quente e frio 9.000 btus, ciclo: quente e frio. Modos de operação: 
refrigeração; aquecimento; ventilação; desumidificação. Ar condicionado, capacidade 9.000 
BTUs, tipo split Hi-Wall, 220 volts, quente e frio, ciclo reverso, controle remoto total, baixo 
nível de ruído, nível a, selo procel, compressor tipo rotativo. Com instalação do equipamento, 
incluindo todos os materiais que se fizerem necessários, bem como toda a mão de obra. 
Garantia mínima de 1(um) ano a partir da instalação. Empresa com assistência técnica no 
município de arapongas comprovada pelo fabricante local a ser definido pela secretaria. 

Elgin 1.994,00 59.820,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 01 de Maio 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 113/2017 � Processo Adm. N º 215/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRAS DE COMPUTADORES ALL-IN-ONES, COMPUTADORES DESKTOP, NOTEBOOKS, 
SCANNERS, PROJETORES E IMPRESSORAS TIPO IV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DAS SECRETARIAS, EM 
ATENDIMENTO A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO � DTI. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 035/2018, assinada em 02 de Fevereiro de 2018 - ARCHILLA & ARCHILLA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 12.545.317/0001-92.

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

04 10 UNIDADE SCANNER DE MESA - CLASSIF I Kodak scan station 710 14.000,00 140.000,00 

05 3 UNIDADE PROJETOR MULTIMÍDIA WXVGA 
Epson power lite 
1945w 

15.520,00 46.560,00 

07 8 UNIDADE 

PROJETOR DE LCD DATASHOW TECNOLOGIA 
LCD OU DLP; LAMPADA C/ DURACAO APROX. 
3000 HORAS; RUIDO: 43 DB � IMAGEM: BRILHO 
2700 ANSI LUMENS; CONTRASTE: 2200:1; 
RESOLUCAO NATIVA: XGA 800X600; 
RESOLUCAO MAXIMA PC UXGA 1600X1200 
(SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, 
WXGA+ E UXGA); ENTRADA DIGITAL HDMIX1 
(480P ATE 1080P) COMPATIBILIDADE 
DTV/HDTV: 480I, 480P, 576I, 576P,720P, 1080I;  
FORMATO DE TELA NATIVO: 4:3 (SVGA); 
SAIDAS: RS232, VOLTAGEM: 100~240 VOLTS AC 

Epson powerlite S27 2.250,00 18.000,00 

TOTAL GERAL R$ 204.560,00 

Ata de Registro de preços n. 036/2018, assinada em 02 de Fevereiro de 2018 - DATEN TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 04.602.789/0001-01.

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

01 50 UNIDADE 
MICROCOMPUTADORE ALL-IN-ONE
AIO - 4 GB RAM - 500 GB HD - WIN 10 PRO OEM 

Daten � DC2D-A21 3.529,70 176.485,00 

02 150 UNIDADE 

MICROCOMPUTADOR DESKTOP � CLASSIF 
DESKTOP COM PROCESSADOR DE NUCLEO 
DUPLO, MIN. 3,7 GHZ. MEM. CACHE MIN 3 MB. 
HD 500 GB E 4 GB RAM E WIN 10 PRO OEM. 

Daten � DC2D-T 2.799,00 419.850,00 

03 21 UNIDADE 
NOTEBOOK 4 GB RAM - HD 500 GB - MIN 14" - 
WIN 10 PRO OEM 

Daten � DCM2B-4 2.800,00 58.800,00 

TOTAL GERAL R$ 655.135,00 

Ata de Registro de preços n. 037/2018, assinada em 02 de Fevereiro de 2018 - TECTONER � RECARGA DE TONER LTDA � EPP., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.027.088/0001-06.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

06 50 UNIDADE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - TIPO IV HP � LaserJet Pro M102W 1.100,00 55.000,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 02 de Maio de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

AHN3636 116100E008039456 17/4/2018 61220

AIT1227 116100E008039457 17/4/2018 54522

AND6559 116100E007725890 20/4/2018 60501

ARX4610 116100E007725633 18/4/2018 57380

AYX8794 116100E007723360 17/4/2018 60501

BAU9095 116100E008039119 16/4/2018 60501

OPG9252 116100E007722716 19/4/2018 60501

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

AXC8992 116100E007725776 10/2/2018 70991 R$ 195.23

AXR8912 274270NIC0005195 21/4/2018 50020 R$ 130.16

BBE2776 116100E007723096 9/2/2018 70481 R$ 293.47

ENV1280 116100E007961778 12/2/2018 65300 R$ 195.23

ENV1280 116100E007961779 12/2/2018 72340 R$ 130.16

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

ALX1122 274270NIC0005196 24/4/2018 50020 R$ 195.23

AUH2696 274270NIC0005197 24/4/2018 50020 R$ 293.47

AXR4753 274270NIC0005199 24/4/2018 50020 R$ 195.23

AZG0863 274270NIC0005198 24/4/2018 50020 R$ 293.47

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

AKM3620 274270A000067330 18/4/2018 51930

ALF4625 274270A000067365 18/4/2018 73662

ALJ4539 274270A000067318 18/4/2018 60501

ANY1864 274270A000069477 20/4/2018 55417

ARG7903 274270A000067332 18/4/2018 73662

ARV2966 274270A000067326 18/4/2018 73662

ASO8620 274270A000067325 18/4/2018 54522

ASZ1788 274270A000067364 18/4/2018 73662

ATG8132 274270A000067327 18/4/2018 59670

ATI8286 274270A000067334 18/4/2018 73662

ATL6151 274270A000067322 18/4/2018 51851

ATV9757 274270A000067366 18/4/2018 73662

AUP3396 274270A000069135 17/4/2018 55417

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 11/06/2018.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração 

de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-

ARAPONGAS até 11/06/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração 

de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-

ARAPONGAS até 14/06/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 12/06/2018.
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AUT0456 274270A000067367 18/4/2018 73662

AWH8695 274270A000067363 18/4/2018 76332

AWP0376 274270A000067324 18/4/2018 73662

AWQ2863 274270A000067331 18/4/2018 73662

AXJ5461 274270A000067329 18/4/2018 73662

AXN4783 274270A000067317 18/4/2018 60501

AYH8097 274270A000067328 18/4/2018 73662

AZG3924 274270A000067319 18/4/2018 73662

AZQ4751 274270A000069478 20/4/2018 73662

AZV4507 274270A000069474 16/4/2018 73662

BBK8819 274270A000067371 18/4/2018 51930

BBM5633 274270A000067362 18/4/2018 73662

BBR7628 274270A000067323 18/4/2018 60412

BEI2712 274270A000067369 18/4/2018 54526

BQP8465 274270A000067336 18/4/2018 73662

DZY6512 274270A000069475 16/4/2018 55414

ELW7317 274270A000067370 18/4/2018 54870

HOB9078 274270A000067321 18/4/2018 54870

NDU1888 274270A000067320 18/4/2018 76332

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

APQ3239 274270NIC0005207 25/4/2018 50020 R$ 195.23

ATV5791 274270NIC0005203 25/4/2018 50020 R$ 195.23

AVX7194 274270NIC0005202 25/4/2018 50020 R$ 130.16

AWX4694 274270NIC0005208 25/4/2018 50020 R$ 293.47

AZP4293 274270NIC0005200 25/4/2018 50020 R$ 195.23

BEV2611 274270NIC0005201 25/4/2018 50020 R$ 586.94

DRE3026 274270NIC0005205 25/4/2018 50020 R$ 195.23

LPZ7793 274270NIC0005206 25/4/2018 50020 R$ 130.16

PWY6431 274270NIC0005204 25/4/2018 50020 R$ 293.47

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

AEA1741 274270A000069266 19/4/2018 51851

ALA9604 274270A000069560 8/4/2018 60501

AVR4585 274270A000069557 8/4/2018 54870

AXD8682 274270A000069136 19/4/2018 54600

AZJ4179 274270A000069269 23/4/2018 73662

CWC0400 274270A000069558 8/4/2018 51851

CWC0400 274270A000069559 8/4/2018 65300

HPP9178 274270A000069481 21/4/2018 65300

LCX4390 274270A000069556 8/4/2018 55500

NFP5388 274270A000069270 23/4/2018 73662

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração 

de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-

ARAPONGAS até 18/06/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 13/06/2018.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
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Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

ALO4814 116100E008039413 21/4/2018 70991

ALY0575 116100E007961126 20/4/2018 65300

AOF0572 116100E007961616 21/4/2018 60501

AOF0572 116100E007961615 21/4/2018 70561

AYF4489 116100E007961820 23/4/2018 60501

AYU0585 116100E008039461 19/4/2018 60501

LZF4814 116100E007723362 22/4/2018 65300

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

AFG7854 274270A000069402 23/4/2018 59910

AJZ9256 274270A000069401 12/4/2018 60501

KMF9015 274270A000069355 17/4/2018 55250

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

AAI8002 274270A000068617 16/2/2018 73662 R$ 130.16

ADB6070 274270A000069501 16/2/2018 54521 R$ 195.23

AFR0704 274270A000068298 15/2/2018 54600 R$ 130.16

AGI6391 274270A000069254 21/2/2018 70561 R$ 293.47

AHH8222 274270A000069015 19/2/2018 60412 R$ 195.23

AMC2508 274270A000068000 21/2/2018 65300 R$ 195.23

ANV1737 274270A000068616 16/2/2018 73662 R$ 130.16

AOD2498 274270A000069251 14/2/2018 73662 R$ 130.16

AOJ6804 274270A000068565 19/2/2018 60501 R$ 293.47

AOJ7870 274270A000069111 20/2/2018 54600 R$ 130.16

AOY9428 274270A000069451 19/2/2018 73662 R$ 130.16

AQG3669 274270A000069503 17/2/2018 51851 R$ 195.23

ARC6068 274270A000069112 20/2/2018 60412 R$ 195.23

ARF8877 274270A000067997 15/2/2018 60412 R$ 195.23

ARO5362 274270A000069113 20/2/2018 73662 R$ 130.16

ASQ7499 274270A000069017 21/2/2018 60501 R$ 293.47

ATW9569 274270A000068927 9/2/2018 76332 R$ 293.47

AUI7679 274270A000068933 19/2/2018 54600 R$ 130.16

AVH2527 274270A000068934 21/2/2018 76332 R$ 293.47

AVZ9795 274270A000068615 16/2/2018 55414 R$ 195.23

AXS1327 274270A000069255 22/2/2018 73662 R$ 130.16

AYO9870 274270A000068619 20/2/2018 73662 R$ 130.16

AYQ6829 274270A000069257 22/2/2018 60501 R$ 293.47

AZT8465 274270A000069013 19/2/2018 60412 R$ 195.23

AZU0908 274270A000069114 22/2/2018 55417 R$ 195.23

BAG9884 274270A000068611 23/1/2018 54600 R$ 130.16

BAU7514 274270A000068618 16/2/2018 73662 R$ 130.16

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 14/06/2018.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 15/06/2018.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração 

de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-

ARAPONGAS até 18/06/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2140  PÁG:18QUARTA-FEIRA 02/05/2018



BCU9990 274270A000068300 22/2/2018 73662 R$ 130.16

BHC8077 274270A000068299 22/2/2018 60501 R$ 293.47

DEB9303 274270A000069256 22/2/2018 51851 R$ 195.23

DEF8229 274270A000069252 14/2/2018 73662 R$ 130.16

DGN6035 274270A000068931 17/2/2018 52151 R$ 293.47

DGN6035 274270A000068932 17/2/2018 60501 R$ 293.47

DGN6035 274270A000068929 17/2/2018 58350 R$ 195.23

EFP7553 274270A000069016 19/2/2018 73662 R$ 130.16

EKT5255 274270A000068935 21/2/2018 55417 R$ 195.23

FCB1640 274270A000067998 17/2/2018 54600 R$ 130.16

GBU2000 274270A000069502 16/2/2018 54521 R$ 195.23

LBX9715 274270A000069011 17/2/2018 73662 R$ 130.16

NPO3349 274270A000068925 9/2/2018 73662 R$ 130.16

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

ABG4005 274270NIC0005210 28/4/2018 50020 R$ 195.23

ABG7008 116100E007961292 19/2/2018 54527 R$ 195.23

ABK4122 116100E007725627 18/2/2018 65300 R$ 195.23

ADN6061 116100E007725873 18/2/2018 60501 R$ 293.47

AHU9647 274270A000069164 15/2/2018 55417 R$ 195.23

AIA5222 274270A000068297 7/2/2018 54521 R$ 195.23

AJL0617 116100E007724022 17/2/2018 60502 R$ 293.47

AJX9840 274270A000069159 15/2/2018 55417 R$ 195.23

AJY7772 274270A000069008 13/2/2018 60501 R$ 293.47

AMR6054 116100E007961483 21/2/2018 57380 R$ 293.47

ANY5569 274270NIC0005212 28/4/2018 50020 R$ 195.23

AQH4143 274270NIC0005213 28/4/2018 50020 R$ 195.23

ART0643 274270A000068563 15/2/2018 60412 R$ 195.23

ASG4760 274270A000069162 15/2/2018 76251 R$ 293.47

ATB6682 274270A000069010 15/2/2018 60501 R$ 293.47

AUS3822 274270A000069158 15/2/2018 55417 R$ 195.23

AVI8440 116100E007724744 21/2/2018 55414 R$ 195.23

AVN9814 116100E007724740 18/2/2018 61732 R$ 195.23

AWI3428 274270A000069009 15/2/2018 73662 R$ 130.16

AWP1338 274270A000068562 15/2/2018 60412 R$ 195.23

AXD8319 274270NIC0005209 28/4/2018 50020 R$ 293.47

AZM3676 116100E007961361 21/2/2018 60501 R$ 293.47

BBK3434 274270NIC0005211 28/4/2018 50020 R$ 130.16

BRZ0730 274270A000068564 15/2/2018 56650 R$ 130.16

CRU6633 116100E007961783 19/2/2018 54522 R$ 195.23

DAR7868 116100E007961443 17/2/2018 65300 R$ 195.23

DNR4051 116100E007961059 21/2/2018 60501 R$ 293.47

DRV7824 274270A000067996 5/2/2018 60501 R$ 293.47

DVL9997 116100E007724741 21/2/2018 55414 R$ 195.23

EIV6018 274270A000069163 15/2/2018 76251 R$ 293.47

LXC1163 274270A000069110 14/2/2018 55417 R$ 195.23

MCC8789 274270A000069160 15/2/2018 55417 R$ 195.23

MCQ5954 116100E007725708 10/2/2018 60501 R$ 293.47

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração 

de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-

ARAPONGAS até 21/06/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
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