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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
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, do tipo MAIOR
OFERTA, conforme especificações e anexos constantes
no respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 09h15min do dia 28 de Junho de 2018 e
abertos a partir das 09h30min horas, 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, 09 de Maio de 2018.

MICHELI DE OLIVEIRA RIBEIRO
Presidente da Comissão

COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE nº 009/2018

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº
76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 750, nesta
cidade, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr.
Sérgio Onofre da Silva, portador da carteira de identidade
RG nº 3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no
477.980.099-49, residente e domiciliado neste Município,
torna público nos termos do artigo 25, caput e inciso I,
da Lei nº 8666/93, a contratação direta por Inexigibilidade
da empresa Viação Garcia – Ltda, para fornecimento de
vale transporte para os servidores públicos municipais
para utilização no sistema de transporte coletivo
intermunicipal, em atendimento a Secretaria Municipal
de Administração - SAMAD, com fulcro nas
informações constantes da Comunicação Interna n° 067/
2018 emitida em 16.04.2018.

Arapongas, 09 de maio de 2018.
Ratifico a Inexigibilidade conferida nos termos acima.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 318/18, DE 09 DE MAIO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e na conformidade com o disposto
nos Artigos 2º, 5º, Letras “e” e “h”, e 6º, do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786 de 21 de maio de 1956, e a vista do contido no
processo protocolado sob nº 0011481/2018.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica Declarada de Utilidade Pública, as áreas de
terras localizadas na Zona Urbana do Município de
Arapongas – PR., para fins de instituição de Servidão
de Passagem, Acesso e Desapropriação pela Companhia
de Saneamento do Paraná – SANEPAR.

ÁREA 1 – Desapropriação de uma área total de 41.800,00
m², Lote de Terras sob nº 14-A/15, situado na Gleba
Patrimônio Arapongas, matrícula sob nº 7.035, do 2º CRI,
de Arapongas, de propriedade de Expand Incorporadora
Imobiliária Ltda – ME, ou a quem de direito pertencer.
DESCRIÇÃO: Iniciando em um marco de madeira
cravado na margem direita do Córrego três Fontes, daí
segue confrontando com o lote nº 44, no rumo NW 50º12’
SE, medindo 140,00 metros, até um marco colocado no
espigão confrontando com o lote nº 14, daí seguindo no
rumo NE 27º00’ SW, na distância de 243,00 metros, até
um outro marco, deste ponto segue confrontando com
o lote nº 16, no rumo SE 50º13 NW, medindo 195,00
metros até outro marco colocado na margem direita do
Córrego Três Fontes, e finalmente deste ponto descendo
pelo mesmo até o ponto de partida”.

Art. 2º - A área a que se refere o Artigo anterior, será
ocupada para ampliação da Estação de Tratamento de
Esgoto – ETE Bandeirantes, necessária para a ampliação
do Sistema de Tratamento de Esgoto do Município de
Arapongas – Paraná.

Art. 3º - Fica autorizada a Companhia de Saneamento do
Paraná – SANEPAR, a promover todos os atos judiciais
ou extrajudiciais necessários para a efetivação da
desapropriação da área descrita no Art. 1º deste Decreto,
na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Fica reconhecida, a da conveniência da
desapropriação em favor da Companhia de Saneamento
do Paraná – SANEPAR, para os fins indicados, o qual
compreende o direito atribuído à Empresa de praticar
todos os atos de reconhecimento e medição das áreas.

Art. 5º - A Companhia de Saneamento do Paraná –
SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessária
a urgência a que se refere o Art. 15º do Decreto-Lei sob
nº 3.365/41, de 21 de junho de 1941 e suas alterações.

Art. 6º - O ônus decorrente da Desapropriação da área a
que se refere o Artigo 1º deste Decreto, ficará por conta
da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 09 de maio de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 317/18, DE 09 DE MAIO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o processo
protocolado sob nº 009526/2018

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica Revogado o Decreto sob nº 473/06, de 25
de agosto de 2006 (referente ao DESMEMBRAMENTO
do lote de terras sob o nº 02 da quadra nº 1-A, com área
de 300,00 m², situado na Vila Sueli, neste Município e
Comarca, de propriedade de MARIA CRISTINA
NOGUEIRA FERREIRA, conforme matrícula nº 982 do 2º
Serviço Registral de Arapongas Pr.), em todos os seus
termos.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 09 de maio de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2146     PÁG:02QUINTA-FEIRA 10/05/2018

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 045/2017.
Pregão: nº. 020/2017.
Contrato: n. º 264/2018
Partes: Município de Arapongas e CLAUDIO MINEO
FURUKAWA – COMERCIAL – EPP, CNPJ nº 15.804.146/
0001-67, neste ato representado por Claudio Mineo
Furukawa, inscrito no CPF/MF nº 275.283.518-30.
Objeto: prestação de serviços de vidraçaria com
fornecimento de materiais para atender todos os prédios
públicos, de acordo com as especificações constantes
no Edital de Pregão Presencial nº 020/2017 e em seus
Anexos, e Ata de Registro de Preços n.º 312/2017.Valor:
R$ 63.503,66 (sessenta e três mil, quinhentos e três reais
e sessenta e seis centavos).Prazo de Vigência: O prazo
de vigência será de 06 (seis) meses com início na data
de assinatura 24/04/2018.Foro: Município de Arapongas.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 080/2018.
Tomada de Preço: nº. 004/2018.
Contrato: n. º 291/2018.
Partes: Município de Arapongas e CONSTRUTORA
TANABI – EIRELI., CNPJ nº 10.891.470/0001-46, neste
ato representado por Luis Fernando Fagundes de
Toledo, inscrita no CPF/MF nº 024.641.009-43.
Objeto: 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.Valor: R$210.331,21
(duzentos e dez mil trezentos e trinta e um reais e vinte e
um centavos).Prazo de Vigência: O prazo de vigência do
presente contrato será até 31/12/2018, contados a partir
da data de sua assinatura.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS/PR.

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 02/2018

Partes: Prefeitura Municipal de Arapongas/PR e Centro
Universitário Ingá, por intermédio da Unidade de Ensino
Superior Ingá Ltda. (UNINGÁ).
DO OBJETO: O presente termo visa propiciar descontos
nos cursos oferecidos pela instituição aos servidores
públicos, empregados públicos e aos dependentes
destes, bem como demais pessoas que possuem vínculo
funcional com o Município.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

RONALDO ADRIANO DE ABREU
Diretor Executivo Uningá

PORTARIA Nº 199/18, DE 04 DE MAIO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, a vista do contido na solicitação nº
15/18, de 03/05/2018, da Secretaria Municipal de
Administração;

R E S O L V E:
Designar, Ana Paula Paulatti Nonis, matricula n° 102164/
3, ocupante do cargo de Agente Administrativo, de
provimento efetivo, lotada na Secretaria Municipal de
Administração, para responder, com ônus, pelo cargo
de Gerente de Compras – símbolo CC3, no período de 09
a 28/05/18, de férias da titular.

Arapongas, 04 de maio de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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Estado do Paraná 

 

 

 CONCURSO PÚBLICO  
  

EDITAL nº. 016/18, de 07 de maio de 2018. 
  

A Prefeitura do Município de Arapongas, tendo em vista Concurso Público realizado através do Edital nº. 
051/16, de 30/06/16, homologado através da Publicação nº 017/16, de 11/11/16, prorrogado pelo Decreto nº 883, de 

30/11/17 e considerando: 

- o Decreto nº 282/18, de 24/04/18; 

- o contido nas CI�s nº 478/18, de 20/04/18 e nº 490/18, de 20/04/18, da Secretaria Municipal de Educação; 

- o contido na CI nº 359/18, de 19/04/18 , da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

TORNA PÚBLICO: 
 

Art. 1°- que a candidata, abaixo relacionada, não foi nomeada por não atendimento aos dispositivos 

normativos pertinentes à espécie, conforme segue: 

 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 

INSCR. Nº. 
 

NOME CLASSIF. EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO 

MOTIVO SITUAÇÃO 

46102595 BRUNA MAGUESKI FONSECA 25 013/18 Solicitou final de lista 

em 07/05/18 

Final de lista 

 
Art. 2°- FICAM CONVOCADAS as candidatas, abaixo relacionadas, para comparecerem na Diretoria de 

Recursos Humanos desta Prefeitura, situada na Rua das Garças, 750 (esquina com a Rua Flamingos); no prazo de 30 
(trinta) dias, a partir da publicação deste, no horário das 09:00 h às 11:00 h e das 13:00 h às 17:00 h, para serem 

encaminhadas ao exame médico pré-admissional, e demais formalidades legais previstas no subitem 12.10, do citado 

Edital nº 051/16. 

 

   CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

INSCRIÇÃO Nº                                NOME CLASSIF. 

46101538 FABIANA ANCHAR BUENO 5 

 
  CARGO: PROFESSOR 

INSCRIÇÃO Nº                                NOME CLASSIF. 

46102936 ALINE DA SILVA DE OLIVEIRA 73 

46104908 VIVIANE APARECIDA BENTO 74 

 
   CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

INSCRIÇÃO Nº                                NOME CLASSIF. 

46100412 LOREN GRACIELY ROBERTO DE OLIVEIRA 27 

46100506 JANAINE APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA 28 

46103483 GISLAINE MARIA SILVERIO 29 

46103536 GISELE SCHULZ BUZUTTI 30 

 
   CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

INSCRIÇÃO Nº                                NOME CLASSIF. 

46100983 ANA PAULA MACHADO LOURENÇO 5 
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Art. 3º - O agendamento para realizar exame médico deverá ocorrer dentro do prazo previsto no art. 1º 

deste Edital. 

 

Art. 4º - Ficam consideradas inabilitadas no referido Concurso Público, perdendo o direito à nomeação, as 

candidatas ora convocadas que não comparecerem no prazo mencionado. 

 

Art. 5º Consideradas aptas na avaliação médica, serão nomeadas, devendo apresentar os documentos 

nesta Diretoria de Recursos Humanos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da nomeação, conforme art. 16, § 

único, da Lei nº 4.451/16 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas). 

 

Art. 6º - Caso a candidata ora convocada recusar-se a assumir o cargo, poderá solicitar "final de lista", no 
prazo mencionado no art. 1º, em formulário próprio a ser obtido na Diretoria de Recursos Humanos, conforme o subitem 

12.6, do referido Edital. 

 

Art. 7º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Arapongas, 07 de maio de 2018. 

  

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI                                   SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Secretário Municipal de Administração                               Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017 � Processo Adm. N º 172/2017. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS COM RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 09267.609000/1140-
05 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 
 
Ata de Registro de preços n. 629/2017, assinada em 09 de Novembro de 2017 - A. PAZINATO MARINGÁ � ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 04.352.905/0001-81.  
 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor 

Total R$ 

02 31 UND 

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

Vegel / aia403/22 749,00 23.219,00 

03 27 UND 

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

Rmp / 170aa 595,00 16.065,00 

04 21 UND 

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

Rmp / 170aa 523,00 10.983,00 

06 23 UND 

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

Vegel / aiof4e 392,80 9.034,40 

11 82 UND 

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

Vegel / 
ed60/20/14 

460,00 37.720,00 

14 60 UND 

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

Rmp / 376m9 331,50 19.890,00 
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acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado 
melamínico. Estrutura de sustentação deverá ser do tipo "i" ou similar que atenda 
a mesma resistência, constituída por 01 tubo horizontal superior e 02 colunas 
verticais no tubo retangular com a medida de no minimo  20x30mm chapa 20 
(0,90mm) de espessura, com um fechamento do lado externo em chapa 24 
(0,60mm), fixada ás colunas verticais por meio encaixe e fechamento interno 
fixado por meio de solda mig (metal inerte gás), formando calha para passagem 
de fiação. Base inferior em chapa 14 (1,90mm) estampada em formato curvo, 
apoio para sapatas em ferro chato 3/4 x 1/8 dobrado em "u" e soltado a base, 
ponteira 20x30mm interna no tubo horizontal superior e sapatas reguladoras 5/8 
x 5/16 na da base inferior. Fixação do tampo a estrutura feitas através de 
parafusos auto atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento 
antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na 
cor alumínio (epóxi), com camada protetora de verniz para melhor proteção da 
pintura e efeito de metalização. Pintura da estrutura metálica com tinta em pó 
híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°c, com espessura mínima de 
camada  de 40 mícrons. Medidas aproximadas  (em milímetros): largura - 1250 / 
profundidade - 750 / altura - 750. Gaveteiro suspenso 03 gavetas puxador 
plástico: corpo: deverá ser constituído por laterais e frente das gavetas em mdp 
ou mdf com no mínimo 15mm de espessura, revestidos em ambos os lados em 
laminado melamínico texturizado (bp). Com frente de gavetas com bordas retas 
revestidas em fita de pvc de no mínimo 0,5mm. Todas as bordas recebem 
perfeito acabamento respeitando a tonalidade da cor do laminado melamínico e 
espessura do aglomerado. Travessas: deverão ser confeccionadas em mdp ou 
mdf com no mínimo 18mm de espessura, revestido por material melamínico de 
baixa pressão (bp), com bordas revestidas em fita de pvc de no mínimo 0,5mm 
de espessura fixadas pelo sistema hot melt. Gavetas: peça frontal em mdp ou mdf 
com espessura mínima de 15 mm, revestida em laminado melamínico 
texturizado (bp), e acabamento das bordas em fita pvc de 0,5mm de espessura. 
Peças lateral e posterior em mdp ou mdf com espessura mínima de 15mm na cor 
branco gelo. Bordas revestidas em fita melamina 210g na cor branca. Fundo das 
gavetas confeccionado em hdf (high density fiberboard, ou seja, chapa de fibra 
de alta densidade) com no mínimo 2,8mm de espessura ou material similar. 
Gaveta com corrediça metálica com roldanas em nylon. Puxadores 
confeccionados em abs injetado com acabamento na cor aluminizado ou similar, 
furação de no mínimo 96mm. Fechadura frontal com travamento vertical 
simultâneo e chave escamoteável. Cor: a cor será escolhida na cartela de cores do 
licitante vencedor. Medidas aproximadas (em milímetros): largura - 375 / 
profundidade - 390 / altura - 340. Obs.: esta medida poderá variar 5% para mais 
ou menos. 

21 47 UND 

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

Rmp / 170aq 630,00 29.610,00 

22 1 UND 

Gaveteiro mdf 3 gavetas 
Corpo: constituído por base, laterais em mdp com 15mm de espessura, revestidos 
em ambos os lados em laminado melamínico texturizado (bp). Com bordas 
revestidas em fita de pvc de 0,5mm na mesma tonalidade de cor do laminado. O 
fundo confeccionado em mdf revestidos em ambos os lados em laminado 
melamínico texturizado (bp), com 6mm de espessura. 
Tampo: confeccionado e mdp bp com 25mm de espessura, revestidos em ambos 
os lados em laminado melamínico texturizado (bp). Bordas retas com proteção 
em fita de pvc de 2mm de espessura.  
Gavetas: peça frontal em mdp com espessura de 15 mm, revestida em laminado 
melamínico texturizado (bp), e acabamento das bordas em fita pvc de 0,5mm de 
espessura. Peças lateral e posterior em mdp com espessura de 15mm na cor 
branco gelo. Todas as peças são revestidas internamente e externamente com 
laminado de baixa pressão. Bordas revestidas em fita melamina 210g na cor 
branca. Fundo das gavetas confeccionado em hdf (high density fiberboard, ou 
seja, chapa de fibra de alta densidade) com 2,8mm de espessura com acabamento 
em pintura à base dágua e secagem ultravioleta mantendo a mesma tonalidade de 
cor do laminado melamínico. Gavetas com corrediças metálica com roldanas em 
nylon, fixadas na lateral do gaveteiro através de parafusos auto-atarrachante. 
Puxadores confeccionados em alumimio injetado com acabamento na cor 
aluminio escovado, furação 128mm. Fechadura frontal com travamento vertical 

Rmp / 276g 388,00 388,00 
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simultâneo e chave escamoteável. Rodízios com rodas de 50 mm, sem trava, 
duplo giro na cor preta em polipropileno injetado com capacidade de carga de 
40kg por peça. Medidas finais (em milímetros). Largura - 494 - profundidade - 
480 
Altura - 595.  Esta medida poderá variar 5% para mais ou menos. 

TOTAL GERAL R$ 146.909,40 

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

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor 

Total R$ 

01 2 UND 

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

Vegel 
AIA403 

1.039,48 2.078,96 

TOTAL GERAL R$ 2.078,96 

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

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor 

Total R$ 

07 30 UND 

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

Renascer 
Rn09010p 

162,00 4.860,00 

08 220 UND 

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

Primax 
Pmx exec/fixa 

123,00 27.060,00 

09 102 UND 

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

Primax 
Pmx sec/corsa 

150,00 15.300,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2146     PÁG:07QUINTA-FEIRA 10/05/2018



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. 

10 16 UND 
Descanso para pés: descanso ergonômico para pés, dimensões 45x30cm, com 
revestimento emborrachado antiderrapante, com 03 níveis  de regulação que se 
adéqüe a necessidade do usuário, base da plataforma antiderrapante e anti?risco. 

Multivisão abs 43,00 688,00 

18 22 UND 

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

Primax 
Pmx pplongo2 

104,00 2.288,00 

19 42 UND 

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

Primax 
Pmx pplongo3 

157,00 6.594,00 

20 71 UND 

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

Primax 
Pmx pplongo4 

209,00 14.839,00 

TOTAL GERAL R$ 71.629,00 

 
 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 

Arapongas, 09 de Maio de 2018. 
 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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