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EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 024/2018.
Tomada de Preço: nº. 001/2018.
Contrato: n. º 126/2018.
Partes: Município de Arapongas e SERRANO, PAGLIA
& CIA LTDA – ME., CNPJ nº 23.191.400/0001-27, neste
ato representado por Rui Pedro Sales Molina Serrano,
inscrita no CPF/MF nº 075.859.209-46.
Objeto: contratação de empresa especializada em
construção civil, visando a reforma e ampliação da
instituição de acolhimento Casa Lar “Criança Feliz”, em
atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social
- SEMAS.
Valor: R$.157.986,06 (cento e cinquenta e sete mil,
novecentos e oitenta e seis reais e seis centavos).
Prazo de Vigência: será até 31/12/2018, a contar da data
de sua assinatura.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 085/2017.
Contrato: nº. 404/2017 – 1º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 023/2017.
Partes: Município de Arapongas e BENTO, PERES &
CIA LTDA., CNPJ nº 80.350.994/0001-05, neste ato,
representado por Paulo
Sérgio Britto, CPF nº 582.320.289-04.
Objeto: locação de imóvel localizado a rua Tucanos, nº
1810 - centro, para as instalações e atividades da UBS
Lori, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo
Administrativo nº. 5004, datado de 26/02/2018, acordam
as partes, em reduzir o valor do aluguel de R$ 2.934,77
(dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e
sete centavos) para R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos
reais). As demais condições estipuladas no contrato
original permanecem inalteradas, em especial a forma de
pagamento. Data e assinaturas.

LEI Nº. 4.659, DE 07 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a alteração do artigo 2º, da Lei Municipal
nº 4.062, de 04 de dezembro de 2012 e dá outras
providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. O artigo 2º da Lei nº 4.062, de 04 de dezembro
2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º. O Comodatário edificará às suas expensas, uma
área de 300,00 m², num prazo de 24 (vinte e quatro) meses,
contados da publicação da presente lei. “
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 07 de março de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR TUDINO
Secretário Mun. da Indústria, Comércio e Turismo

PORTARIA Nº. 098/18, DE 07 DE MARÇO DE 2018

 SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:
 - o contido na petição protocolada sob o nº. 5143 de 27/
02/18;

R E S O L V E:
CONCEDER, AUXÍLIO FUNERAL a WILSON JOSÉ DE
SOUZA, na condição de viúvo da servidora LUCIANA
PEDROSO GOMES DE OLIVEIRA SOUZA, falecida aos
23/02/2018, conforme Certidão de Óbito nº 081695 01 55
2018 4 00044 038 00280010 68, correspondente ao valor
da referência inicial Classe A, do Grupo Profissional
Básico I, de conformidade com o art. 193 e parágrafos
da Lei nº. 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais).

Arapongas, 07 de março de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N.º 100/18, DE 08 DE MARÇO DE 2018

MÁRCIA CRISTINA KREMPEL, Secretária Municipal
de Saúde de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com o Art.
245, caput da Lei nº. 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas,

R E S O L V E:
Art. 1º. Prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo para
conclusão da Sindicância Administrativa nº. 05/2018,
instaurada por meio da Portaria nº. 54/18, de 08 de
fevereiro de 2018, em razão da necessidade de realização
de novas diligências.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 08 de março de 2018.

MÁRCIA CRISTINA KREMPEL
Secretária Municipal de Saúde
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 011/2018 � Processo Adm. N º 019/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 
DIVERSAS MODALIDADES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 
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: 

A. C. DOS SANTOS � MATERIAL ESPORTIVO E ORTOPÉDICO � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.568.127/0001-77, 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 106/2018. 

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

01 3 DIARIA 

Prestação de serviço em arbitragem de xadrez, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação paranaense de xadrez, equipe com 02 (dois) árbitros. Partidas de xadrez 
na modalidade relâmpago, rápido e convencional. 

330,00 990,00 

02 2 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem de futevôlei, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação de futevôlei do paraná. Equipe de 03 (três) árbitros, sendo 01 (um) 
árbitro principal 01(segundo árbitro) e 01(um) apontador. Jogos com no máximo 3 
sets e mínimo de 2 sets 

570,00 1.140,00 

03 10 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem de tênis de mesa com profissionais formados 
ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com 
a federação paranaense de tênis de mesa no ano corrente.. Equipe de 01 (um) 
árbitro por mesa. 

195,00 1.950,00 

04 10 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de ciclismo com profissionais 
formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam 
vinculo com a federação paranaense de ciclismo no ano corrente. Equipe de 
árbitros, sendo 01 (um) coordenador/arbitro, e 06 (seis) auxiliares. 

1.428,00 14.280,00 

05 6 DIARIA 

Prestação de serviços de arbitragem de badminton, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação paranaense de badminton no ano corrente, sendo 01 (um) arbitro por 
quadra. 

195,00 1.170,00 

06 6 DIARIA 
Prestação de serviços de arbitragem de atletismo, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação de atletismo do paraná no ano corrente, equipe com 05 (cinco) árbitros. 

1.060,00 6.360,00 

07 2 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de basquete street com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de basquetebol no ano corrente. 
Equipe de 01 (um) arbitro, e 01 apontador por quadra. 

270,00 540,00 

08 10 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de basquetebol, categoria 
adulto nível amador. Com profissionais formados ou cursando educação física, 
com experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
basquetebol no ano corrente. Equipe de 03 (três) árbitros e 02 (dois) mesários. 
Para arbitrar partidas de basquetebol de 40' minutos divididos em 4 períodos de 
10' minutos. 

475,00 4.750,00 

09 1 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de bolão com profissionais 
formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam 
vinculo com a federação paranaense de bolão no ano corrente. Equipe de 07 (sete) 
árbitros. 

1.480,00 1.480,00 

10 2 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de gr com profissionais 
formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam 
vinculo com a federação paranaense de ginástica no ano corrente. Equipe de 
árbitros, sendo 01 (um) coordenador técnico e 12 (doze) árbitros. 

2.700,00 5.400,00 

11 15 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de handebol, categoria adulto 
nível amador, com profissionais formados ou cursando educação física, com 
experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
handebol no ano corrente. Para arbitrar partidas de 60� minutos, divididos em 02 
(dois) período de 30� minutos. Equipe de 03 (três) árbitros, sendo 01 (um) 
coordenador/arbitro, 01 (um) auxiliar e 01 (um) anotador. 

285,00 4.275,00 

12 30 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de futebol suíço categoria 
máster, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência 
ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de futebol no ano 
corrente. Equipe formada por 01 árbitro por campo e com 01 (um) anotador, para 
arbitrar jogos de 60� minutos, dividido em 02 períodos de 30� minutos, com 
intervalo de 10� minutos entre cada período. 

174,00 5.220,00 

13 150 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de futebol suíço categoria 
adulto nível amador, com profissionais formados ou cursando educação física, 
com experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
futebol no ano corrente. Equipe formada por 01 árbitro por campo e com 01 (um) 
anotador, para arbitrar jogos de 70� minutos, dividido em 02 períodos de 35� 
minutos, com intervalo de 10� minutos entre cada período. 

174,00 26.100,00 
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14 4 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem de jiu jitsu, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação paranaense de jiu jitsu no ano corrente. Equipe de 03 (três) árbitros, 
sendo 01 (um) árbitro central e 02 (dois) árbitros de mesa, para arbitrar combates 
de tempo entre 3' e 10' minutos. 

750,00 3.000,00 

15 2 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem de judô, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação paranaense de judô no ano corrente. Equipe de 02 (dois) árbitros. 
Arbitrar combates de 5� minutos. 

235,00 470,00 

16 2 DIARIA 
Prestação de serviço de arbitragem de skate com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação de skate do paraná no ano corrente.. Equipe de 03 (três) árbitros. 

750,00 1.500,00 

17 50 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de voleibol, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação paranaense de voleibol no ano corrente. Equipe de 03 (três) árbitros, 
sendo 01 (um) arbitro principal 01(segundo árbitro) e 01(um) apontador. Jogos 
com no máximo 3 sets e mínimo de 2 sets 

290,00 14.500,00 

18 10 DIARIA 

Prestação de serviço de arbitragem de Vôlei de Praia, com profissionais formados 
ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com 
a Federação Paranaense de Voleibol. Equipe de 03 (três) árbitros, sendo 01 (um) 
árbitro principal 01(segundo árbitro) e 01(um) apontador. Jogos com no máximo 3 
sets e mínimo de 2 sets 

450,00 4.500,00 

20 80 JOGO 
Prestação de serviço de gandula para futebol de campo. Equipe de 2 gandulas, 
para atuar em jogos de 80� minutos, dividido em 02 períodos de 40� minutos, com 
intervalo de 10� minutos entre cada período. 

145,00 11.600,00 

22 12 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de handebol, categoria sub 17 , 
com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou 
ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de handebol no ano 
corrente. Para arbitrar partidas de 50' minutos, divididos em 02 (dois) período de 
25' minutos. Equipe de 03 (três) árbitros, sendo 01 (um) coordenador/arbitro, 01 
(um) auxiliar e 01 (um) anotador. 

290,00 3.480,00 

32 12 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de basquetebol, categoria sub 
17  com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou 
ainda que possuam vinculo com a  federação paranaense de basquetebol no ano 
corrente. Equipe de 03 (três) árbitros e 02 (dois) mesários. Para arbitrar partidas de 
basquetebol de 40' minutos divididos em 4 períodos de 10' minutos. 

490,00 5.880,00 

33 10 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino sub 
17, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou 
ainda que possuam vinculo com a federação  paranaense de futebol. Equipe de 04 
árbitros, sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares (bandeirinhas) e 01 anotador. 
Para arbitrar jogos de 80' divididos em 2 períodos de 40', com 10' de intervalo 
entre cada período. 

370,00 3.700,00 

34 10 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino sub 
15, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou 
ainda que possuam vinculo com a federação  paranaense de futebol. Equipe de 04 
árbitros, sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares (bandeirinhas) e 01 anotador. 
Para arbitrar jogos de 70' divididos em 2 períodos de 35, com 10' de intervalo 
entre cada período. 

370,00 3.700,00 

35 20 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino sub 
15, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou 
ainda que possuam vinculo com a federação  paranaense de futebol. Equipe de 04 
árbitros, sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares (bandeirinhas) e 01 anotador. 
Para arbitrar jogos de 40' divididos em 2 períodos de 20, com 5' de intervalo entre 
cada período. 

370,00 7.400,00 

36 20 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino sub 
13 e sub 11, com profissionais formados ou cursando educação física, com 
experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação  paranaense de 
futebol. Equipe de 04 árbitros, sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares 
(bandeirinhas) e 01 anotador. Para arbitrar jogos de 30' divididos em 2 períodos de 
15, com 5' de intervalo entre cada período. 

350,00 7.000,00 

37 12 DIARIA 

Prestação de serviços de arbitragem de futebol 7, com qualificação e experiência, 
para arbitrar jogos de 20 minutos divididos em 02 períodos de 10 minutos cada 
sem intervalo, no período das 8:00 às 18:00 horas. Equipe com 04 (quatro) 
árbitros e 01 (um) anotador por campo onde os mesmos se revezarão na 
arbitragem dos jogos sendo 02 árbitros  e 01 anotador por jogo. No maximo 22 
jogos por campo/dia

350,00 4.200,00 

39 150 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino 
adulto nível amador, disputados em campos da zona urbana e rural, com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação  paranaense de futebol. Equipe de 04 árbitros, 
sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares (bandeirinhas) e 01 anotador. Para 
arbitrar jogos de 90' divididos em 2 períodos de 45', com 10' de intervalo entre 
cada período. 

560,00 84.000,00 



40 50 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria masculino 
adulto nível amador, disputados em campos da zona urbana e rural, com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação  paranaense de futebol. Equipe de 04 árbitros, 
sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares (bandeirinhas) e 01 anotador. Para 
arbitrar jogos de 90' divididos em 2 períodos de 45', com 10' de intervalo entre 
cada período. 

560,00 28.000,00 

TOTAL GERAL R$ 256.585,00 

ANDRÉIA MOLONHA ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.067.988/0001-74, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 107/2018.

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

19 16 DIARIA 

Prestação de serviços de arbitragem de futebol de campo, com qualificação e 
experiência, para arbitrar jogos de 20 minutos divididos em 02 períodos de 10 
minutos cada sem intervalo, no período das 8:00 às 18:00 horas. Equipe com 06 
(seis) árbitros por campo onde os mesmo se revezarão na arbitragem dos jogos 
sendo 01 árbitro e 02 assistentes por jogo. 22 jogos 

2.170,00 34.720,00 

23 250 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino adulto nível 
amador, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência 
ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de futebol no ano 
corrente. Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 40' 
minutos, divididos em 02 dois períodos de 20' minutos, com 05' minutos de 
intervalo entre cada período. 

208,00 52.000,00 

24 30 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria feminino adulto nível 
amador, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência 
ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de futebol no ano 
corrente. Equipe com 02 árbitros  01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 40' 
minutos, divididos em 02 dois tempos de 20' minutos corridos, com 05' minutos de 
intervalo entre cada tempo. 

205,00 6.150,00 

25 50 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 17,  com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 40' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 20' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

205,00 10.250,00 

26 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria feminino sub 17, com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 40' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 20' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

205,00 4.100,00 

27 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 15,  com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 30' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 15' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

177,00 3.540,00 

28 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 13, com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 26' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 13' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

177,00 3.540,00 

29 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 11,  com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 26' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 13' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

170,00 3.400,00 

30 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 9,  com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 24' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 12' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

170,00 3.400,00 
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31 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 7,  com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que 
possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano corrente. 
Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 24' minutos, 
divididos em 02 dois períodos de 12' minutos, com 05' minutos de intervalo entre 
cada período. 

170,00 3.400,00 

38 30 DIARIA 
Prestação de serviço de gandulas para atuar no período das 8:00 às 18:00 horas 
equipe com 02 (dois) por campo. 

145,00 4.350,00 

TOTAL GERAL R$ 128.850,00 

P. C. LOPES MARCELINO & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.486.805/0001-67, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 108/2018.

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

21 200 DIARIA 
Prestação de serviços - arbitragem para as modalidades de basquetebol, handebol, 
futebol, futsal, voleibol e voleibol de praia para a realização dos jogos escolares  
do paraná - fase municipal e bom de bola 

250,00 50.000,00 

Valor Total: R$ 435.435,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta 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, 07 de março 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 016/2018 � Processo Adm. N º 027/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES (TROFÉUS E MEDALHAS) PARA AS COMPETIÇÕES 
MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 
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: 

ANDRÉ LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.611.754/0001-39, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 133/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 50 UNIDADE 
Troféus 1º lugar, 36 cm de alt. Base preta plástica: 7,5 x 5,5, c/ 
tubo plástico vermelho e estatueta de vitoria. 

Vitoria  40,15 2.007,50 

02 50 UNIDADE 
Troféus 2º lugar, com 30 cm de alt. Base preta plástica: 7,5 x 5,5, 
c/ tubo plástico vermelho e estatueta de vitoria. 

Vitoria 36,58 1.829,00 

03 50 UNIDADE 
Troféus de 3º lugar, 27 cm de alt. Base preta plástica: 7,5 x 5,5, c/ 
tubo plástico vermelho e estatueta de vitoria. 

Vitoria 34,51 1.725,50 

04 8 UNIDADE 
Troféus 1º lugar, 45 cm de alt. Base preta plástica: 13,2 cm x 15,3 
cm, c/ estatueta de baralho de 14 cm. 

Vitoria 49,08 392,64 

05 8 UNIDADE 
Troféus 2º lugar, 40 cm de alt. Base preta plástica: 12,1 cm x 15,3 
cm, c/ estatueta de baralho de 14 cm 

Vitoria 49,47 395,76 

06 16 UNIDADE 
Troféus 3º e 4º lugar, 37 cm de alt. Base preta plástica: 10,2 cm x 
15,3 cm, c/ estatueta de baralho de 14 cm. 

Vitoria 43,28 692,48 

07 50 UNIDADE 
Troféus de acrílico de 3mm com aplique 2mm, 45cm de altura e 
22cm de largura sobreposto em base de acrílico de 10mm, com 
recorte e impressão a lazer. 

Criar Mix 114,22 5.711,00 

08 50 UNIDADE 
Troféus de acrílico de 3mm com aplique 2mm, 35cm de altura e 
20cm de largura sobreposto em base de acrílico de 10mm, com 
recorte e impressão a lazer. 

Criar Mix 102,33 5.116,50 

09 50 UNIDADE 
Troféus de acrílico de 3mm com aplique 2mm, 25cm de altura e 
18cm de largura sobreposto em base de acrílico de 10mm, com 
recorte e impressão a lazer. 

Criar Mix 81,49 4.074,50 

10 1 UNIDADE 

Troféu 1º lugar, 1,96 cm de altura. Base plástica sextavada 
dourada, 26,5 x 43 cm, acima desta sobre a base preta com 4 
águias e mais uma sobre base preta com taça sextavada dourada 
texturizada, acima deste estatueta de jogador, nos intervalos das 
bases, 16 cones dourados e 16 pirâmides dourada. 

Vitoria 721,35 721,35 

11 1 UNIDADE 

Troféu 1º lugar, 1,87 cm de altura. Base plástica sextavada 
dourada, 26,5 x 43 cm, acima desta sobre a base preta com 4 
águias e mais uma sobre base preta com taça sextavada dourada 
texturizada, acima deste estatueta de jogador, nos intervalos das 
bases, 16 cones dourados e 16 pirâmides dourada. 

Vitoria 672,26 672,26 

12 1 UNIDADE 

Troféu 1º lugar, 1,80 cm de altura. Base plástica sextavada 
dourada, 26,5 x 43 cm, acima desta sobre a base preta com 4 
águias e mais uma sobre base preta com taça sextavada dourada 
texturizada, acima deste estatueta de jogador, nos intervalos das 
bases, 16 cones dourados e 16 pirâmides dourada. 

Vitoria 615,75 615,75 

13 3 UNIDADE 

Troféu 1º lugar, 1,43 cm de altura. Base plástica sextavada 
dourada, 26,5 x 43 cm, acima desta sobre base preta com 4 águias 
e taça sextavada dourada texturizada,  acima desta estatueta de 
jogador, no intervalo da base e taça, 8 cones dourados e 8 
pirâmides dourada 

Vitoria 577,09 1.731,27 

14 3 UNIDADE 

Troféu 1º lugar, 1,39 cm de altura. Base plástica sextavada 
dourada, 26,5 x 43 cm, acima desta sobre base preta com 4 águias 
e taça sextavada dourada texturizada,  acima desta estatueta de 
jogador, no intervalo da base e taça, 8 cones dourados e 8 
pirâmides dourada 

Vitoria 547,32 1.641,96 

15 6 UNIDADE 

Troféu 1º lugar, 1,36 cm de altura. Base plástica sextavada 
dourada, 26,5 x 43 cm, acima desta sobre base preta com 4 águias 
e taça sextavada dourada texturizada,  acima desta estatueta de 
jogador, no intervalo da base e taça, 8 cones dourados e 8 
pirâmides dourada 

Vitoria 523,54 3.141,24 

16 3 UNIDADE 
Troféu 1º lugar, 1,44 cm de altura, base plástica sextavada preta, 
26,5 x 43 cm, acima desta sobre base preta com 4 águias e taça 
dourada estatueta de jogador, entre as bases 16 cones dourados. 

Vitoria 571,13 1.713,39 
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17 3 UNIDADE 
Troféu 1º lugar, 1,36 cm de altura, base plástica sextavada preta, 
26,5 x 43 cm, acima desta sobre base preta com 4 águias e taça 
dourada estatueta de jogador, entre as bases 16 cones dourados. 

Vitoria 550,00 1.650,00 

18 3 UNIDADE 
Troféu 1º lugar, 1,19 cm de altura, base plástica sextavada preta, 
26,5 x 43 cm, acima desta sobre base preta com 4 águias e taça 
dourada estatueta de jogador, entre as bases 16 cones dourados. 

Vitoria 520,00 1.560,00 

19 2 UNIDADE 
Troféu de 1º lugar 1,03 cm altura, base plástica sextavada 
dourada, 26,5 x 43 cm, acima desta 5 cones prateados, sobre este 
5 jogadores taça dourada e prateada. 

Vitoria 250,00 500,00 

20 2 UNIDADE 
Troféu de 2º lugar 93 cm altura, base plástica sextavada dourada, 
26,5 x 43 cm, acima desta 5 cones prateados, sobre este 5 
jogadores taça dourada e prateada.

Vitoria 235,00 470,00 

21 2 UNIDADE 
Troféu de 3º lugar 87 cm altura, base plástica sextavada dourada, 
26,5 x 43 cm, acima desta 5 cones prateados, sobre este 5 
jogadores taça dourada e prateada.

Vitoria 219,00 438,00 

22 2 UNIDADE 
Troféu de 1º lugar, 1,36 cm de altura, base plástica sextavada 
preta, 26,5 x 43 cm, acima desta, 4 cones prateados com pés 
dourados e taça dourada com estatueta de vitória. 

Vitoria 520,00 1.040,00 

23 2 UNIDADE 
Troféu de 2º lugar, 1,28 cm de altura, base plástica sextavada 
preta, 26,5 x 43 cm, acima desta, 4 cones prateados com pés 
dourados e taça dourada com estatueta de vitória. 

Vitoria 495,00 990,00 

24 2 UNIDADE 
Troféu de 3º lugar, 1,20 cm de altura, base plástica sextavada 
preta, 26,5 x 43 cm, acima desta, 4 cones prateados com pés 
dourados e taça dourada com estatueta de vitória. 

Vitoria 490,00 980,00 

25 20 UNIDADE 
Troféu 1º lugar 39 cm altura, base plástica preta, cone dourado e 
prateado com tampa dourada e estatueta de vitória. 

Vitoria 41,00 820,00 

26 20 UNIDADE 
Troféu 2º lugar 36 cm altura, base plástica preta, cone dourado e 
prateado com tampa dourada e estatueta de vitória. 

Vitoria 39,00 780,00 

27 20 UNIDADE 
Troféu 3º lugar 32 cm altura, base plástica preta, cone dourado e 
prateado com tampa dourada e estatueta de vitória. 

Vitoria 35,50 710,00 

28 12 UNIDADE 
Troféu  de artilheiro 39 cm, base oval preta, acima desta estatueta 
de futebol 30 cm. 

Vitoria 40,00 480,00 

29 12 UNIDADE 
Troféu  de goleiro 34 cm, base oval preta, acima desta estatueta 
de futebol 30 cm. 

Vitoria 40,00 480,00 

30 12 UNIDADE 
Troféu destaque 22 cm, base oval preta, acima desta estatueta de 
bola de futebol grande. 

Vitoria 31,50 378,00 

31 20 UNIDADE 
Troféu 1º lugar 40 cm, base quadrada preta, acima desta, cone 
prata e estatueta de vitória. 

Vitoria 41,50 830,00 

32 20 UNIDADE 
Troféu 2º lugar 35 cm, base quadrada preta, acima desta, cone 
prata e estatueta de vitória. 

Vitoria 39,00 780,00 

33 20 UNIDADE 
Troféu 3º lugar 31 cm, base quadrada preta, acima desta, cone 
prata e estatueta de vitória. 

Vitoria 35,50 710,00 

34 2 UNIDADE 
Troféu 1º lugar, 86 cm de altura, base sextavada marron, acima 
desta, tubo dourado e taça dourada com estatueta de jogador. 

Vitoria 178,00 356,00 

35 2 UNIDADE 
Troféu 2º lugar, 78 cm de altura, base sextavada marron, acima 
desta, tubo dourado e taça dourada com estatueta de jogador. 

Vitoria 166,00 332,00 

36 2 UNIDADE 
Troféu 3º lugar, 69 cm de altura, base sextavada marron, acima 
desta, tubo dourado e taça dourada com estatueta de jogador. 

Vitoria 152,45 304,90 

37 10 UNIDADE 
Troféu 1º lugar, 78cm de altura, base sextavada dourada, acima 
desta tubo em v com ponta e bola dourada acetinada, acima desta 
estatueta de vitória. 

Vitoria 166,00 1.660,00 

38 10 UNIDADE 
Troféu 2º lugar, 66cm de altura, base sextavada dourada, acima 
desta tubo em v com ponta e bola dourada acetinada, acima desta 
estatueta de vitória. 

Vitoria 148,00 1.480,00 

39 10 UNIDADE 
Troféu 3º lugar, 55cm de altura, base sextavada dourada, acima 
desta tubo em v com ponta e bola dourada acetinada, acima desta 
estatueta de vitória. 

Vitoria 119,00 1.190,00 
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40 6 UNIDADE 
Troféu 1º lugar, 39 cm de altura, base plástica sextavada preta, 
acima desta, cone dourado e estatueta de bola. 

Vitoria 42,50 255,00 

41 6 UNIDADE 
Troféu 2º lugar, 33 cm de altura, base plástica sextavada preta, 
acima desta, cone dourado e estatueta de bola. 

Vitoria 39,00 234,00 

42 6 UNIDADE 
Troféu 3º lugar, 30 cm de altura, base plástica sextavada preta, 
acima desta, cone dourado e estatueta de bola. 

Vitoria 35,00 210,00 

43 90 UNIDADE 
Troféu de 1º lugar, 2º lugar e 3º lugar, aproximado 25 cm de 
altura em mdf 3mm e aplique de diversas modalidade em mdf 
2mm, base de madeira preta 

Criar Mix 45,00 4.050,00 

44 90 UNIDADE 
Troféu de 1º lugar, 2º lugar e 3º lugar, aproximado em 25 cm de 
altura, confeccionado em resina polietica com temas diversos de 
modalidade base em madeira envelhecida. 

Big Sports 45,00 4.050,00 

TOTAL DO LOTE 01 R$ 59.900,00 

LOTE 02 � MEDALHAS  

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 1.200 UNIDADE 
Medalhas retangular de acrílico de 3mm, com tamanho de 7x5cm 
adesivada frente e verso com logo personalizada fita de cetim 
azul. 

Criar Mix 4,90 5.880,00 

02 1.500 UNIDADE 
Medalhas (dourada, prateada, bronze) 45 mm diâmetro c/ área 
adesivada de 25 mm, 2 mm de espessura c/ logo personalizada 
(medalhas em zamak) c/ fita de cetim azul. 

Vitoria 2,65 3.975,00 

03 2.000 UNIDADE 
Medalhas 1º, 2º e 3º lugar, 43 cm diâmetro c/ área adesivada de 
25 mm, 1 mm de espessura, c/ logo personalizada c/ fita de cetim 
azul. 

Vitoria 2,65 5.300,00 

04 300 UNIDADE 
Medalha em zamak, dourada, prateada e bronzeada - 10cm com 
4mm de espessura � c/ área adesivada c/ logo personalizada, e fita 
de gorgorão de 2 cm verde, branca e amarela. 

Vitoria 10,90 3.270,00 

05 300 UNIDADE 
Medalha em zamak, dourada, prateada e bronzeada 8cm com 4 
mm de espessura - c/ área adesivada c/ logo personalizada, e fita 
de gorgorão de 2 cm verde, branca e amarela. 

Vitoria 8,50 2.550,00 

06 300 UNIDADE 
Medalha em zamak, dourada, prateada e bronzeada 6cm com 2 a 
3 mm de espessura - c/ área adesivada c/ logo personalizada, e fita 
de gorgorão de 2 cm verde, branca e amarela. 

Vitoria 7,40 2.220,00 

07 300 UNIDADE 
Medalha em zamak, dourada, prateada e bronzeada 4,5 cm com 4 
mm de espessura - c/ área adesivada c/ logo personalizada, e fita 
de gorgorão de 2 cm verde, branca e amarela. 

Vitoria 3,65 1.095,00 

08 400 UNIDADE 
Medalha 50 mm com área adesivada frente e verso com resina, 
com fita de cetim azul. 

Crespar 3,30 1.320,00 

09 600 UNIDADE 

Medalhas em liga metálica de zamak com acabamento de 
superfície nos banhos ouro, prata e bronze com tamanho entre 6 e 
7cm, peso entre 170g a 180g . Brasão do município de arapongas 
gravado no metal em alto e baixo relevo com aplicação de resina 
epóxi colorida. Fita em gorgorão com 2,5 cm de largura e 80cm 
de comprimento, nas cores azul, branco, amarelo ou verde, 
conforme solicitação do gestor. 

Invicta 9,90 5.940,00 

10 500 UNIDADE 

Medalhas em liga metálica de zamak com acabamento de 
superfície nos banhos ouro, prata e bronze com tamanho entre 4 e 
5cm, peso entre 160g a 170g . Brasão do município de arapongas 
gravado no metal em alto e baixo relevo com aplicação de resina 
epóxi colorida. Fita em gorgorão com 2,5 cm de largura e 80cm 
de comprimento, nas cores azul, branco, amarelo ou verde, 
conforme solicitação do gestor. 

Invicta 7,90 3.950,00 

TOTAL DO LOTE 02 R$ 35.500,00 

TOTAL GERAL R$ 95.400,00 

Valor Total: R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos 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, 08 de março de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos
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Processo Administrativo nº. 216/2017 � Inexigibilidade nº. 024/2017
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 012/2017 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 441/17 de 03 de outubro de 2017, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 012/2017:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

R. DUCHESKI MATTIUZZI - CLINICA 
MEDICA - EPP 

28.260.823/0001-75 
RUA GALDINO GLUCK JUNIOR, 320, APT 401, 

CENTRO, APUCARANA � PR. 
HABILITADO 

      Arapongas, 08 de março de 2018.  

Cristiane Franco 
Presidente 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2105     PÁG:10SEXTA-FEIRA 09/03/2018



���������

Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos 

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

                        

�

����������	
����������������������������
�

�

�������������������������������	�
	��������	�
������	���������
	�
	��������	�

��	�
�����������������������������	��
���
	�	��	��
	��

�

��	���	����	��������	�
��������	�� ����	�������	����	��
�����!�"#$%&'��(	�	�	��
	�

�����)��
���������������!��"$&%&'���"$#%&'*���	��	��
	������)��
	�+�����	�!�,,-%&-*��

����.�����/	�0	��������!�&&,%$"&'��
	�1�������
��2	����
	�����
	�
	������*�

�� �� �����/	� ��	�	�	��
�� �	�� !� #344�� 
�� $,%"$%$"&,�� 
�� �	�������/	� 
�� �����������

���������
���� 
�*�

��

5�����6�7�8����

�

���
� �	�  � ��!"#���$� ��� �����
	���� ����9	� ������	�
���� ����� �	���������� ��%��"!!&��

�'��"�������()*#������ ��������� :� �����;��/	� 
	� %)�!�� ������)�+�"�� ��� ������&�� ��","�*� ��

%���"�)����  � -� �)����� 
	�� ��
�
��	�� ���	��
	�� �	� ������	� 
�� ������ 
�� 2	������ :��

�
������� �	������� 
	� ��9	� ...� 
�� ��������/	� !� "&"%$"&'�� ��������
�� ����� ��������/	� !�

"&&%$"&'���	�	�����������

�

.���/,)*�� ����!� %��#��

,"'#4%&� <���
��=	����1�	����� ��������	�

->#,'%&� =��;������������	� ��������	�

3>$4"%3� ��������	�����?	;��� ��	����	��

->#-,%&� ����������	�@A�1A�6���	� ��������	�

44,,"%&� ��
���������	
�	��(�� ����B�	�	�

�

���
� 	�  � ����� �	������� ����� ��� ���	�� �� 
���� 
�� ���� ��������/	�� ���	��
��� ���


���	�����������	�����	A��

����	�����",�
������	�
��$"&,A�

�

�

�����������������������

�������	�

�

�����%������������%��%�����

���������	�
���
��������/	�

�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2105     PÁG:11SEXTA-FEIRA 09/03/2018



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2105     PÁG:12SEXTA-FEIRA 09/03/2018

 
EXTRATO DE CONTRATO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS 

Tomada de Preço nº 001/2017 
Processo Administrativo n° 067/2017 
Contrato nº002/2018 
Contratante: Câmara Municipal de 
Arapongas 
Contratada: Trade Comunicação e 
Marketing SS Ltda. 
CNPJ: 81.078.289/0001-63 
Valor: R$ 199.000,00 (cento e noventa 
e nove mil reais) 
Objeto: Contratação de Agência de 
Propaganda para Prestação de 
Serviços de Publicitários.   
Prazo: até 31 de dezembro de 2018. 
Data de assinatura: 02/03/2018. 

 
 

Osvaldo Alves dos Santos 
Presidente 

 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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		executiva@arapongas.com.br
	Rua Garças, 750 - Centro
	Prefeitura Municipal de Arapongas




