
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 038/2018 � Processo Adm. N º 064/2018. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), 
EM REDE DE POSTOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.

A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 260/2018, assinada em 11 de Maio de 2018 - AUTO POSTO CATUAÍ LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 07.900.742/0004-65, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2018. 

OBJETO 
Quantidade em litros 

estimada para consumo de 
12 meses. 

Preço Unitário Média ANP 
Valor total previsto para 

12 meses. (R$) 

ITEM 02 � ÓLEO DIESEL COMUM 250.000 

(Percentual de desconto de 
1,00% sobre o valor médio da 
tabela da ANP do município de 
Arapongas � PR).  

R$ 806.250,00 

Ata de Registro de preços n. 261/2018, assinada em 11 de Maio de 2018 - CATUAÍ ANDORINHAS � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.051.996/0001-06.

OBJETO 
Quantidade em litros 

estimada para consumo de 
12 meses. 

Preço Unitário Média ANP 
Valor total previsto para 

12 meses. (R$) 

ITEM 01 � GASOLINA COMUM 300.000 (Percentual de desconto de 
1,00% sobre o valor médio da 
tabela da ANP do município de 
Arapongas � PR).  

R$ 1.283.400,00 
ITEM 03 � DIESEL S10 500.000 R$ 1.695.000,00 
ITEM 04 � ETANOL 20.000 R$      62.380,00 

TOTAIS 820.000 R$3.040.780,00 

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

Arapongas, 11 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  

        ATOS DO PODER EXECUTIVO
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 044/2018 � Processo Adm. N º 074/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS FISIOTERAPEUTAS, 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. 266/2018, assinada em 10 de Maio de 2018 - AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.836.350/0001-02.

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

R$ 

03 6 Unidade 
Halter emborrachado de 1 kg, em ferro fundido revestida com vinil pvc, camada 
impermeável, protegida contra oxidação e impacto, em cores diferentes para 
identificar o peso. 

RIG 9,22 55,32 

04 6 Unidade 
Halter emborrachado de 2 kg,em ferro fundido, revestida com vinil pvc, camada 
impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para 
identificar o peso. 

RIG 18,00 108,00 

05 3 Pares 
Halter emborrachado de 5 kg, em ferro fundido, revestida  com vinil pvc, camada 
impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para 
identificar o peso. 

RIG 47,50 142,50 

06 15 Kits Kit faixa elástica latex com 3 níveis de resistência (leve, moderada e forte) Thera Band 68,90 1.033,50 

13 4 Unidade Divã baixo tablado para fisioterapia neurológica e reabilitação dimensão: 186cm x 
135cm x 44cm (c x l x a) 

Arktus 862,00 3.448,00 

24 100 Metros Eletrodo em silicone 5 cm x 1 mt Arktus 45,50 4.550,00 

28 6 Unidade 

Bolsa térmica com gel; com filme confeccionado em polietileno com camada de 
nylon laminado e gel confeccionado em polímero vinílico, tea, conservante e 
pigmento orgânico; utilizado para quente (termoterapia) ou frio (crioterapia), flexível, 
não toxica, pode ser aquecida no microondas ou na agua quente e resfriado no freezer 
ou na geladeira; peso: 415g; medida 25 x 14 cm 

RMC 23,40 140,40 

39 50 Unidade Fita adesiva crepe , rolo de 19 mm x 50 m Erimax 3,00 150,00 

55 50 Unidade Esparadrapo micropore 3m bege 50mm x 4,5m. Necessário que seja de boa qualidade 
para melhor aderência na pele. 

3M 7,40 370,00 

61 1 Unidade 

Esteira elétrica ergométrica, com três regulagens de inclinação, velocidade ajustável 
de até 16km/h, painel de lcd, com monitoramento de distancia, tempo, caloria, pulso, 
velocidade, monitoramento cardíaco, programas pré-definidos de exercícios. 
Dimensões aproximadas: 165cm x 66cm x 127cm. 

Dream 2.495,00 2.495,00 

73 2 Unidade 

Mesa carrinho auxiliar com gavetas, utilizada para acomodar o material e os 
equipamentos durante o atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura de 
madeira mdf, 2 gavetas em mdf, sistema de rodigios, suporte para aparelhos de 
fisioterapia. Dimensões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,77m (c x l x a) peso 
aproximado de 20kg. 

Arktus 279,00 558,00 

TOTAL GERAL R$ 13.050,72 

Ata de Registro de preços n. 267/2018, assinada em 10 de Maio de 2018 - C. E. CARVALHO � COMERCIAL, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 24.864.422/0001-73. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

10 4 Unidade 
Bola feijão, material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva com 
90x45cm de diâmetro Carci 103,90 415,60 

15 1 Unidade 

Andador de alumínio (dobrável) - fabricado em alumínio anodizado espelhado (não 
risca e permanece sempre brilhante), proporcionando deslocamento suave. As duas 
barras centrais em aço garantem maior segurança e resistência. Indicado para pessoas 
de 1,50m a 2,00m. Resite até 130kg. 7 níveis de regulagem de altura altura mínima: 
81,5 cm altura máxima: 96cm peso: 2,805kg 

AG.Ind 142,50 142,50 

29 2 Unidade 
Rampa de alongamento, para alongamento de trícips sural. Estrutura de madeira, piso 
antiderrapante, dimensões aproximadas de 42cm x 36cm x 15cm Arktus 100,00 200,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: XI    Nº: 2329     PÁG:02SEGUNDA-FEIRA 11/02/2019



48 3 Unidade 

Oxímetro de pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal. Oxímetro de pulso portátil 
com sensor adulto, infantil e neonatal. Oxímetro de pulso portátil para uso adulto, pediátrico e 
neonatal, com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-
vermelho não dispersivo. Especificações técnicas mínimas: sensores reutilizáveis: y para 
pacientes pediátricos e neonatais (sensor adequado para peso entre 3 e 15kg e para 15 e 
40kg); e sensor de dedo para pacientes adultos (para peso maior que 40kg); curvas: 
pletismográfica e tendências; parâmetros: spo2, frequência cardíaca e tendência 24 hs com 
registro dos eventos (memória); spo2 : range: 0 - 100 %, resolução mínima: 1% e precisão 
mínima: 2% (na faixa de 80 a 100 %); frequência cardíaca: range: 30 - 250 bpm, resolução: 1 
bpm, precisão: 1 %; tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor; alça 
lateral para transporte; evolução audível de spo2, com variação do tom do bip de acordo com 
variação da saturação; alarmes: visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automatico 
quanto manual pelo operador para todos osparâmetros; alimentação: entrada 110/220, 60 hz e 
bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 hs; peso máximo com bateria: 3,5 kg 
(para uma autonomia mínima de 2 horas); acessórios inclusos (por aparelho): 02 sensores y 
originais, com cabo, para uso pediátrico e neonatal, conforme especificações supracitadas, 02 
sensores de dedo originais, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos, conforme 
especificação supracitada. Manuais: 01 cópia do manual de operação (por aparelho). 
Certificado de atendimento a norma nbr iec 601. Registro no ministério da saúde 

General 
Meditech 

2.024,00 6.072,00 

49 3 Unidade 

Cicloergometro horizontal - leve e de fácil manuseio; estrutura metálica; pedais com 
tiras de velcro para prender as mãos ou pés de maneira confortável e segura; regulador 
de carga; medidas : 0,46x0,41x0,28 ( lxpxh) 

Live Up 243,00 729,00 

62 1 Unidade 
Andador infantil, material de alumínio, regulável com ponteira de borracha 
antiderrapante, dobrável e articulável, com capacidade aproximada de 80kg AG.Ind 119,00 119,00 

72 2 Unidade 
Cama elástica-trampolim, sistema de rosca para melhor fixação e segurança, medidas 
aproximadas, altura 0,22m, diâmetro 1m, peso máximo suportado 100kg, composição 
estrutura em aço carbono, acoplado em nylon preto, tela trampolim. 

Arktus 274,00 548,00 

TOTAL GERAL R$ 8.226,10 

Ata de Registro de preços n. 268/2018, assinada em 10 de Maio de 2018 - CABULON & SANTOS LTDA � ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 11.708.226/0001-68. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

37 2 UNIDADE 

Cadeira estofada giratória 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 17mm para total proteção. Junção: Ligação 
entre o assento e o encosto deverá ser feita através de lâmina de metal. Cor: a cor será 
escolhida na cartela de cores do licitante vencedor. Medida do assento: 47 x 42 (cm). Medida 
do encosto: 36 x 42 (cm). Obs.: Esta medida poderá variar 5% para mais ou menos.

Primax 320,00 640,00 

40 1 UNIDADE 

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. 

Stivari 870,00 870,00 

43 20 UNIDADE 
Fronha para travesseiro adulto. Medidas: 70 x 50 cm em percal, mínimo 200 fios e na 
cor azul. Serigrafado com a logomarca da secretaria municipal de saúde. Vittaflex 10,66 213,20 

45 10 METROS Corda poliéster torcida 50 mm, cor a definir. Cordel 30,80 308,00 
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46 2 UNIDADE 

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. 

Stivari 820,00 1.640,00 

47 6 UNIDADE 

Cadeira estofada fixa sem braço. Assento e encosto: Confeccionado com compensado 
multilaminada 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 184,00 1.104,00 

TOTAL GERAL R$ 4.775,20 

Ata de Registro de preços n. 269/2018, assinada em 10 de Maio de 2018 - EMBRALON COMERCIAL EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 26.614.272/0001-75. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

01 2 Unidade 

Espaldar barra de ling Características: estrutura de madeira com 12 barras de apoio, 
barras de apoio de aproximadamente 45mm de diâmetro, com distância entre barras de 
aproximadamente 18 cm, furação para fixação na parede, capacidade suportada de 
aproximadamente 95kg. 

Arktus 716,00 1.432,00 

02 1 Unidade 
Suporte para halteres . O expositor de halteres para 11 pares. Ideal para guardar 
diversos halteres de diferentes tamanhos. Materia: ferro pintado. Garantia mínima: 12 
meses 

Arktus 180,00 180,00 

12 10 Unidade Colchonete para ginástica 100 x 60c Rg colchões 50,15 501,50 

14 6 Unidade 
Rolo para posicionamento grande - em espuma, revestido em courvin, utilizado para 
apoio do corpo. Dimensões aproximadas  60cm x 25cm. Densidade da espuma: 28. Arktus 137,00 822,00 

19 1 Unidade 

Bicicleta ergométrica vertical : display com informações de pulso, tempo, rpm, velocidade,
distância percorrida, calorias queimadas, potencia watt, THC (zona target de batimentos), 15
programas de exercícios, incluindo 1 manual, 2 de freqüência cardíaca, 1 queima de gordura e 
2 definidos pelo próprio usuário. Sensor de batimento cardíaco por pegada, mais preciso e 
maximiza os resultados do seu treino. Quadro super resistente em alumínio. Confortável 
banco ergonômico com fácil ajuste de distância entre banco e pedais. Sistema de ajuste de 
nível para chãos irregulares. Pedais com sinta de segurança, mais firmeza nas pedaladas 
rodinhas no próprio equipamento para facilidade no transporte. Pedaladas mais suaves 
equipamento eletromagnético com ajuste de carga no painel squeeze com suporte para 
hidratação. Medidas: 104 x 57 x 134 cm (c x l x a) peso: 52 kg, garantia de 12 meses. 

Mormai 3.000,00 3.000,00 

21 3 Unidade Cunha media em espuma para fisioterapia 50x50x30 cm Arktus 145,00 435,00 

22 2 Unidade 

Bicicleta ergométrica horizontal unissex com as seguintes especificações: indicada 
para condicionamento físico, treinamento/modelo: horizontal; peso suportado de até 
100 kg;  display em LCD, monitoramento, distância, cronômetro, monitorização 
cardíaca, calorias, nível de carga e relógio :distância do banco: níveis de resistência: 
composição: aço carbono com guidão emborrachado; peso aproximado de 23kg. 
Dimensões aproximadas: 1,41m, 0,63m, 1,04m 

Dream 1.760,00 3.520,00 

42 10 Unidade 
Travesseiro em espuma com revestido em courvin, dimensão aproximadas: 60 x 40 
cm. Arktus 50,00 500,00 

58 4 Unidade 
Maca fixa em madeira, espuma densidade 28, revestido por courvim anticalor. 
Dimensões aproximadas: 80cm x 190cm x 83cm. Capacidade para ate 450kg. Zilmoveis 815,00 3.260,00 

TOTAL GERAL R$ 13.650,50 

Ata de Registro de preços n. 270/2018, assinada em 10 de Maio de 2018 - HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.192.559/0001-87. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

16 5 Unidade 

Escada dois degraus. Com piso com borracha antiderrapante confeccionados em chapa 
de aço com pintura epóxi a pó com tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiras em 
pvc. Apresentar registro na ANVISA ou certificado de isenção de registro. Levita 150,00 750,00 

23 5 Unidade 

Divã para exame clinico com as seguintes especificações: estrutura tubular de 11/4 
pintada; cabeceira reclinável; leito acolchoado de espuma e courvin lavável; 
acompanha suporte para lençol; dimensões aproximadas: 1,80 x 0,60 x 0,80 (axlxp) Levita 650,00 3.250,00 

TOTAL GERAL R$ 4.000,00 

Ata de Registro de preços n. 271/2018, assinada em 10 de Maio de 2018 - J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA � EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 84.972.926/0001-39. 

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

07 4 Unidade 
Bola suíça: 55cm de diâmetro  para fisioterapia; antiderrapante; composição em pvc; 
atóxico; resiste até 200 kg de peso estático 

Arktus 54,95 219,80 

08 4 Unidade 
Bola suíça: 65cm de diâmetro, para fisioterapia. Anti burst; antiderrapante; 
composição em pvc; atóxico; resiste até 200 kg de peso estático. Arktus 75,80 303,20 

11 5 Unidade Bola cravo para massagem - 10cm Carci 40,64 203,20 
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17 1 Unidade 

Cadeira de rodas: aço com pintura epoxy dobrável em x. assento e encosto em nylon 
reforçado garfos de nylon placa de regulagem com 6 furos para anteriorização, 
posteriorização e mudança de ângulo. Apoio para braços escamoteável apoio para pés fixo 
pneu traseiro inflável indicada para usuários até 100 kg opcionais: pneu traseiro inflável 
apoio para pés removível acabamento em aço cromado larguras do assento: 46 cm 

Cds 1.000,00 1.000,00 

20 4 Unidade 
Disco de equilíbrio flexível com bomba de ar, material vinílico pvc flexível, não 
tóxico, com superfície rugosa, suporta até 100kg. Dimensões e pesos aproximados: 35 
cm x 6.0 cm (dxa) peso aproximado 1,7kg 

Carci 86,50 346,00 

30 1 Unidade 
Martelo de reflexo buck (martelo medidor): material de confecção: aço inoxidável. 
Ponteira: dupla de borracha. Tamanho: aproximadamente 20 cm. Registro ANVISA Carci 60,00 60,00 

33 5 Unidade 

Tornozeleiras  1kg, confeccionada em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinílico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir 
a carga necessária com fechamento em velcro 

Carci 37,00 185,00 

34 5 Unidade 
Tornozeleiras 2kg, confeccionado em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinílico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir 
a carga necessária, fechamento com velcro. 

Carci 43,00 215,00 

35 4 Pares 

Tornozeleiras 3kg, confeccionada em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinílico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir 
a carga necessária com fechamento em velcro. 

Carci 47,50 190,00 

36 2 Unidade 

Tábua de equilíbrio para propriocepção, composta por madeira, tecido emborrachado, 
piso revestido de material antiderrapante, suporte até 100kg, dimensões e pesos 
aproximados, dimensões: 57.0 cm x 40.0 cm x 10.0 cm (c x l x a), peso aproximado 
de 4,0kg 

Arktus 107,00 214,00 

38 8 Unidade 

Mesa auxiliar em inox com rodízio, mesa auxiliar inox 40x40x80 com 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 com rodas. 

Ouro verde 327,00 2.616,00 

41 6 Unidade 

Descanso para pés. 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. 

Hayamax 173,00 1.038,00 

59 1 Unidade 
Moldura para espelho de madeira com rodízios.  Dimensões aproximadas 1,87cm x 
60cm x 50cm. Carci 510,00 510,00 

60 3 Unidade 
Cunha média em espuma, revestida com courvin, dimensões  aproximadas: 47cm x 
30cm x 50cm. Arktus 156,50 469,50 

64 2 Unidade 
Óculos para laser com armação em nylon resistente e flexível, com lente de 
policarbonato e anti risco, proteção contra intensidade de luz, infravermelho e contra 
raios uva e uvb. 

Arktus 280,00 560,00 

65 1 Unidade 
Bola suíça 45 cm, fabricado em material látex, suporta até 200kg, bico reserva e 
sistema antiestouro, tendo 45cm de diâmetro. Arktus 53,20 53,20 

66 1 Unidade 
Bola suíça 85cm, fabricado em material látex, com sistema antiestouro, com bico 
reserva, suporta ate 200kg, com diâmetro de aproximadamente 85cm Arktus 86,00 86,00 

67 24 Unidade 
Faixa elástica resistência média, confeccionada em borracha, sistema de resistência 
progressiva, com 01 metro de comprimento Carci 23,90 573,60 

68 20 Unidade 
Faixa elástica resistência fraca, confeccionada em borracha, com sistema de 
resistência progressiva, com 01 metro de comprimento, resistência fraca Carci 18,99 379,80 

70 1 Unidade 

Balancim balanco de propriocepção, plataforma central fixada por correntes zincadas, 
piso revestido de material antiderrapante. Com as seguintes dimensões aproximadas 
externa total: 0,70 x 0,40 x 0,55cm, dimensões aproximadas da base interna: 0,40 x 
0,20 cm, com peso aproximado de 4,8kg. 

Carci 347,00 347,00 

71 1 Unidade 

Tábua de propriocepção redonda, composto por madeira, tecido emborrachado, piso 
revestido de material antiderrapante, suporte aproximadamente 235 kg. Dimensões e 
pesos aproximados: dimensões 40,0 cm x 40,0 cm x 7,5 cm. Com peso aproximado de 
1.500 kg 

Arktus 102,00 102,00 

TOTAL GERAL R$ 9.671,30 

Ata de Registro de preços n. 272/2018, assinada em 10 de Maio de 2018 - RINAMED � COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.583.301/0001-83. 

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

09 2 Unidade 

Aparelho de estimulação elétrica transcutânea e estimulação muscular (tens/fes) alimentação 
: comutação automática 110/220 v~ (60 hz); equipamento de: classe ii com parte aplicada de 
tipo bf de segurança e proteção; canais de saída: 4 canais independentes em amplitude; 
intensidade de corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms (quando 
r=250hz e t=500useg);modo tens normal:/ 120 ma pico a pico por canal; modo fes sync: 120 
ma pico a pico por canal.; faixa de freqüência de repetição de pulso (r) para tens e fes: 
variável de 0,5 a 250 hz modulação em trens de pulso - burst (somente p/ modo tens):7 
pulsos correspondentes a ciclo on de 25 m seg e ciclo off de 475 m seg ( 2 hz )on time (fes): 
variável de 1 a 60 segundos; off time (fes): variável de 1 a 60 segundos; rise- tempo de 
subida do trem de pulso (fes): variável de 1 a 9 segundos; decay- tempo de descida do trem 
de pulso (fes): variável de 1 a 9 segundos; dimensões ( mm ): 265 x 275 x 115 (l x p x 
a);peso ( aprox. Sem acessórios ): 2,5 kg. Deve conter:1 manual de instruções; 8 eletrodos de 
borracha de silicone 50 x 50 mm;8 eletrodos de borracha de silicone 30 x 50 mm;4 cabos de 
conexão ao paciente (laranja - canal 1, preto - canal 2, azul  canal 3 e verde  canal 4) ;1 cabo 
de força destacável; 1 tubo de gel;01 bolsa para transporte 

Ibramed 1.044,00 2.088,00 

26 1 Unidade 

Aparelho de ultrassom 1 e 3 mhz. Com as seguintes especificações : garantia minima 
de 18 meses, registro na anvisa, tecnologia de operação micro controlada; tela com 
lcd, cabeçote com dupla face de alumínio, modo de emissão onda pulsada e contínua, 
repetição de pulso com 100hz, 48hz e modulação em 20 ou 50 de tempo on. 
Repetição de pulso com 100 hz, 48 ghz e 16 hz e modulação 10,20 e 50 de tempo on, 
intensidade regulada e mesurada em w cm2 visualizadas através do painel digital, 
time saída, saída para terapia combinada, bivolt. 

Ibramed 1.500,00 1.500,00 
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31 5 Kg 

Gel condutivo, propriedades do produto: inodoro, ph neutro; composição química: 
composto de carbomero, água purificada; coloração: incolor; pureza: isento de 
gordura e sujidade; embalagem: embalado em material que garanta a integridade do 
produto; rotulagem: apresentação do produto devera obedecer a legislação atual 
vigente; unidade de compra: galão 5 quilograma 

Carbogel 27,00 135,00 

32 1 Unidade 

Aparelho de eletro estimulação e acessórios :  eletro estimulador transcutâneo 
neuromuscular, de 4 canais independentes indicado para recurso analgésico, reforço 
muscular, estímulo circulatório e contraturas;  possua uma central de controle micro 
processada;  apresente um display de cristal líquido (lcd), permitindo ao usuário visualizar 
todos os parâmetros programados;  com teclado de membrana com teclas independentes para 
a programação e controle de intensidade.  Tipos de correntes presentes: corrente tens;  
corrente fes;  corrente farádica;  corrente galvânica (convencional ou pulsada da 8khz);  
corrente russa; corrente intereferencial bipolar;  correntes dinâmicas, difásica . Curto período, 
monofásica, ritmo sincopado. Tempo de aplicação (timer) de até 60 minutos; canais 
independentes de até 120 ma; sinais de saída por meio de correntes constante, de forma 
bipolar com compensação simétrica ou monopolar; frequências de uso: de galvânica à 8
khz;.largura de pulso de 20 s à galvânica; tempo de rampa de subida e rampa de descida de 0 
a 5 s; tempo de sustentação de até 50 s; tempo de repouso de até 5 (cinco) vezes o tempo de 
sustentação; tipos de modulação: em frequência (wob); em amplitude; funcionamento no 
modo simultâneo, sequencial ou em grupos; alimentação elétrica com comutação automática 
110/220vac; frequência de 60hz; peso  sem acessórios: entre 4 e 5 kg; dimensões do 
gabinete: largura: máximo de 400 mm; profundidade: máximo de 400 mm; altura: máximo 
de 200 mm. Deve incluir, no mínimo, os seguintes acessórios: 4 cabos de aplicação; 8 
eletrodos de silicone; 8 esponjas vegetais; 8 eletrodos de alumínio; 8 cintas de velcro (para 
fixação dos eletrodos de alumínio); 1 kit com 8 garras de jacaré; 1 caneta para 
eletrodiagnóstico; 1 bisnaga de gel; manuais: fornecimento, no mínimo, de 1 cópia em papel 
dos seguintes manuais: manual de operação, em português. Garantia:garantia total de peças e 
mão-de-obra por no mínimo 12 meses.

Ibramed 2.300,00 2.300,00 

63 1 Unidade 

Aparelho laser e caneta infravermelho, com visor lcd, com timer, bivolt, laser 
terapêutico de baixa frequência, com as seguintes canetas: caneta laser de aproximado 
660nm - caneta laser de ate 830 nm, caneta laser de ate 904nm, emissão de laser 
continuo ou pulsado, opção de até 10 freqüências de modulação, com programas pre 
definidos de tratamento. 

Carci 5.050,00 5.050,00 

69 24 Unidade 
Faixa elástica resistência forte, confeccionada em borracha, com sistema de 
resistência progressiva, com 1 metro de comprimento, resistência forte Carci 33,50 804,00 

TOTAL GERAL R$ 11.877,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 10 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 082/2018 � Processo Adm. N º 139/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 
VERTICAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO � SESTRAN. 
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. 436/2018, assinada em 09 de Agosto de 2018 - GMS INDUSTRIAL � EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 20.416.182/0001-93.

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

Total R$ 

01 20 Unidade 

Braço cônico projetado. Braço cônico projetado (para semáforo) em aço 
galvanizado a fogo para colocação em coluna cônica, projeções mínimas
de 4.700mm, altura total do conjunto montado, da base de coluna a ponta 
do braço deverá ser de 7.600mm (6.000mm da coluna mais 1.600mm da 
projeção do braço). 

GMS 1.639,00 32.780,00 

18 10 Unidade 

Coluna cônica para semáforos Coluna cônica para semáforos 
galvanizadas a fogo com aletas anti-giro na base da coluna com furo de 
60mm a 700mm da base (para instalação subterrânea), furo de 50mm x 
2.300mm da base (para caixa controlador). Um furo de 30mm x 
2.000mm do topo (para instalação do repetidor). No topo um cubo para 
possibilitara colocação de 4 braços projetados. 8 parafusos para braços 
(colocados) 

GMS 2.781,00 27.810,00 

TOTAL GERAL R$ 60.590,00 

Ata de Registro de preços n. 437/2018, assinada em 09 de Agosto de 2018 - SULIAN ALANA SOARES., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
19.028.806/0001-16.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$
02 5 Unidade Haste de cobre p/aterramento 5/8" 2,4m Lobato  18,00 90,00 
03 5 Pacote Grampo para fixação de fios elétricos, pct c/15 Coml martins 4,00 20,00 
04 200 Unidade Metros de fio solido 10mm 750v. Singelo 4,50 900,00 
05 5 Unidade Eletroduto de pvc cinza 1 polegada- barra 3mts Asia motors 13,00 65,00 
06 5 Unidade Eletroduto pvc 3/4" c/ 3mts Esel 4,00 20,00 
07 5 Peça Cabeçote de alumínio ou pvc 1" Betela 2,70 13,50 

08 5 Unidade 
Luva PVC lisa 3/4" � cinza. características: 1.1. Deve ser fabricado em 
pvc anti-chama na cor cinza; 1.2. Deve ser fornecido com diâmetro de 
3/4 polegada; 

Hidrossol 1,00 5,00 

09 20 Unidade 

Fita isolante 18 mm x 20 m � preto. 1.Deve ser confeccionada em pvc 
com adesivo em borracha;
2.Deve ser confeccionada na cor preta; 3.Deve ser antichamas; 4.Deve 
ser resistente a raios uv;
5.Deve possuir dimensões de 18 mm x 0,125 x 20 m (largura x
espessura x comprimento). 

Soprano 30,00 600,00 

10 20 Unidade Fita isolante p22 19x20mt Soprano 4,00 80,00 
11 8 Unidade Caixa padrão copel anph com lente Taf 145,00 1.160,00 

12 8 Unidade 
Armação secundária 1x1, em policarbonato, projeção uv, antichama, 
parafuso e porca em poliamida, rosca 5/8"x200mm 

Abc/ms 
10304850053 

5,50 44,00 

13 8 Unidade Parafusos poliméricos. Parafusos poliméricos 5/8 x 200 mm Roma 5,00 40,00 

14 8 Peça Disjuntor monopolar din/nema 32a a 50a Soprano 9,60 76,80 
15 4 Unidade Módulo cpu para controlador semafórico Ce 1.450,00 5.800,00 

16 230 Metro linear Cabo pp 4x 1,5mm² (fase semafórica) Auto flex 5,65 1.299,50 

17 1.200 Metros Cabo pp 7x1,5 - 750 v nbr 13249 Auto flex 14,60 17.520,00 
TOTAL GERAL R$ 27.733,80 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 09 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 089/2017 � Processo Adm. N º 168/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA AS EQUIPES MUNICIPAIS, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 
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. 677/2017, assinada em 14 de Dezembro de 2017 -�PROSPECTO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA � 
ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.445.319/0001-87.  

Item Quant. Unid. Descrição 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

01 50 KITS 

Uniforme futebol masculino linha: camisa 100% em tecido dri-fit, sublimada, 
brasão da cidade em aplique bordado na altura do peito no lado esquerdo. Shorts 
100% em tecido dri-fit, costurado sem foro, sublimado e com cordão. Meião 72% 
poliéster, 25% algodão, 3% elastano. Goleiro:camisa 100% em tecido dri-fit, 
sublimada, brasão da cidade em aplique bordado na altura do peito no lado 
esquerdo.calção  em tecido policol, sublimado. Meião 72% poliéster, 25% algodão, 
3% elastano. � seffa  

54,90 2.745,00 

02 34 KITS 

Uniforme futsal masculino linha: camisa 100% em tecido dri-fit sublimada, brasão 
da cidade em aplique bordado na altura do peito no lado esquerdo. Shorts 100% 
em tecido dri-fit, costurado sem foro, sublimado e com cordão. Meião 72% 
poliéster, 25% algodão, 3% elastano. Goleiro: camisa 100% em tecido dri-fit, 
sublimada, brasão da cidade em aplique bordado na altura do peito no lado 
esquerdo.calça tecido 100% poliéster, área teflonada na região das canelas e nas 
laterais, próximo ao cós. Cós com elástico. Meião 72% poliéster, 25% algodão, 3% 
elastano e cordão trançado. � seffa

54,90 1.866,60 

03 34 KITS 

Uniforme futsal feminino linha: camisa baby look 100% em tecido dri-fit 
sublimada, brasão da cidade em aplique bordado na altura do peito no lado 
esquerdo. Shorts 100% em tecido dri-fit, costurado sem foro, sublimado e com 
cordão. Meião 72% poliéster, 25% algodão, 3% elastano 
Goleiro:camisa 100% em tecido dri-fit, sublimada, brasão da cidade em aplique 
bordado na altura do peito no lado esquerdo. Calça tecido 100% poliéster, área 
teflonada na região das canelas e nas laterais, próximo ao cós. Cós com elástico e 
cordão trançado. Meião 72% poliéster, 25% algodão, 3% elastano. � seffa

56,90 1.934,60 

04 30 KITS 
Uniforme voleibol masculino camiseta regata 100% em dri-fit sublimada, brasão 
da cidade em aplique bordado na altura do peito no lado esquerdo. Shorts 100% 
em tecido dri-fit, costurado sem foro, sublimado e com cordão. � seffa

47,50 1.425,00 

05 30 KITS 

Uniforme voleibol feminino camiseta baby look com manga 100% em dri-fit 
sublimada, brasão da cidade em aplique bordado na altura do peito no lado 
esquerdo. Bermuda feminina em helanca, tecido: 100% poliéster, com o brasão do 
município bordado na altura da coxa no lado esquerdo e o logo da secretaria de 
esporte na altura da coxa no lado direito. � seffa

47,50 1.425,00 

06 30 KITS 

Camiseta regata modelo para basquetebol 100% em dry-fit de boa qualidade, 
sublimada, brasão da cidade em aplique bordado na altura do peito centralizado e 
bandeira sublimada na altura do ombro esquerda e logo da secretaria municipal de 
esporte. Shorts modelo para basquetebol 100% em tecido dry-fit, costurado sem 
foro, sublimado e com cordão. � seffa

56,50 1.695,00 

07 30 KITS 

Camiseta regata modelo para basquetebol 100% em dry-fit de boa qualidade, sublimada, brasão 
da cidade em aplique bordado na altura do peito centralizado e bandeira sublimada na altura do 
ombro esquerda e logo da secretaria municipal de esporte. Bermuda feminina em elanca. 
Basquetebol feminino. � seffa

56,50 1.695,00 

08 34 KITS 

Uniforme handebol masculino linha: camisa 100% em tecido dri-fit sublimado, 
brasão da cidade em aplique bordado na altura do peito no lado esquerdo. Shorts 
100% em tecido dri-fit, costurado sem foro, sublimado e com cordão. Meião 72% 
poliéster, 25% algodão, 3% elastano. Goleiro: camisa 100% em tecido dri-fit, 
sublimado, brasão da cidade em aplique bordado na altura do peito no lado 
esquerdo. Calça tecido 100% poliéster, área teflonada na região das canelas e nas 
laterais, próximo ao cós. Cós com elástico e cordão trançado. Meião 72% poliéster, 
25% algodão, 3% elastano. � seffa

56,50 1.921,00 

09 34 KITS 

Uniforme handebol feminino linha: camisa baby look 100% em tecido dri-fit 
sublimada, brasão da cidade em aplique bordado na altura do peito no lado 
esquerdo. Bermuda feminina em elanca. Meião 72% poliéster, 25% algodão, 3% 
elastano. Goleiro: camisa manga longa 100% em tecido dri-fit, sublimada, brasão 
da cidade em aplique bordado na altura do peito no lado esquerdo. Calça tecido 
100% poliéster, área teflonada na região das canelas e nas laterais, próximo ao cós. 
Cós com elástico e cordão.  Trançado. Meião 72% poliéster, 25% algodão, 3% 
elastano. � seffa

56,50 1.921,00 

10 10 KITS 

Uniforme bolão masculino camiseta com manga 100% em dri-fit sublimada, 
brasão da cidade em aplique bordado na altura do peito no lado esquerdo. Bermuda 
tactel, poliéster 100%, com bolso, com o brasão do município bordado na altura da 
coxa no lado esquerdo e o logo da secretaria de esporte na altura da coxa no lado 
direito. � seffa

52,00 520,00 
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11 10 KITS 

Uniforme bolão feminino camiseta com manga 100% em dri-fit sublimada, brasão 
da cidade em aplique bordado na altura do peito no lado esquerdo. Calça legging 
suplex. - composição: 96% viscose- 04% elastano - com o brasão do município 
bordado na altura da coxa no lado esquerdo e o logo da secretaria de esporte na 
altura da coxa no lado direito. � seffa

52,00 520,00 

12 18 KITS 

Camiseta regata 100% em dry-fit sublimada, brasão da cidade em aplique bordado 
na altura do peito no lado esquerdo e log o da secretaria de esporte. Tamanho g ou 
gg shorts 100% em tecido dry-fit, costurado sem foro, sublimado e com cordão. 
Voleibol beach masculino. � seffa

55,90 1.006,20 

13 18 KITS 

Top em suplex bordado, composição: 88% poliamida / 12% elastano, com o brasão 
do município bordado na altura do peito no lado esquerdo e logo da secretaria de 
esporte na altura do peito no lado direito e bermuda feminina em helanca, tecido: 
100% poliéster, com o brasão do município bordado na altura da coxa no lado 
esquerdo e o logo da secretaria de esporte na altura da coxa no lado direito. � seffa

54,90 988,20 

14 120 KITS 
Camisa social masculino - tradicional manga longa algodão misto - 65% poliéster 
35% algodão - com a logo da secretaria de esporte na altura do peito no lado 
esquerdo. � seffa

45,00 5.400,00 

15 120 KITS 
Camisa social feminina - tipo camisete - tradicional manga longa algodão misto -  
65% poliéster 35% algodão - com a logo da secretaria de esporte na altura do peito 
do lado esquerdo. � seffa

45,00 5.400,00 

16 600 KITS 
Camiseta para técnicos camiseta 100% em tecido dri-fit sublimada, modelo 
masculino, brasão da cidade. � seffa

24,90 14.940,00 

17 600 KITS 
Camiseta para técnicos feminino camiseta 100% em tecido dri-fit sublimada, 
modelo feminino, brasão da cidade. � seffa

24,90 14.940,00 

18 300 KITS 

Agasalho masculino confeccionado em 100% poliéster esportivo; jaqueta gola alta 
e bolsos laterais com fechamento em zíper, brasão da prefeitura do lado esquerdo 
na altura do peito, logo da secretaria de esporte lado direito na altura do peito, 
calça 100% poliéster, com elástico e cordão para melhor ajuste, bolsos laterais, 
bandeira de arapongas na perna esquerda. Brasão, bandeira e logotipo deverão ser 
bordados. � seffa

89,50 26.850,00 

19 300 KITS 

Agasalho feminino confeccionado em 100% poliéster esportivo; jaqueta gola alta e 
bolsos laterais com fechamento em zíper, brasão da prefeitura do lado esquerdo na 
altura do peito, logo da secretaria de esporte lado direito na altura do peito, calça 
100% poliéster, com elástico e cordão para melhor ajuste, bolsos laterais, bandeira 
de arapongas na perna esquerda. Brasão, bandeira e logotipo deverão ser bordados. 
� seffa

89,50 26.850,00 

20 30 UNIDADE
Collant de gr collant de ginástica rítmica com saia, de competição feminino, em 
lycra brilhante, 80% nylon 20% elastano, com recortes, apliques e brilhos em 
strass, manga longa � seffa

80,00 2.400,00 

21 30 UNIDADE

Uniforme xadrez masculino camiseta com manga tipo pólo 100% em dri-fit, 
sublimada, com o brasão do município bordado na altura do peito do lado esquerdo 
e a logo da secretaria de esporte do lado direito e calça em helanca 100% poliéster 
esportivo, com bolso de zíper, com o brasão do município do lado esquerdo e a 
logo da secretaria do lado direito, ambos bordados. � seffa

68,90 2.067,00 

22 30 UNIDADE

Uniforme xadrez feminino camiseta com manga tipo pólo 100% em dri-fit, 
sublimada, com o brasão do município bordado na altura do peito do lado esquerdo 
e a logo da secretaria de esporte do lado direito e calça em helanca 100% poliéster 
esportivo, com bolso de zíper, com o brasão do município do lado esquerdo e a 
logo da secretaria do lado direito, ambos bordados. � seffa

68,90 2.067,00 

23 30 KITS 

Uniforme ciclismo camisa ciclismo em dry true life uv tecnologia que age como 
um filtro protegendo a pele contra raios uv, true life dry tecnologia que auxilia no 
transporte na umidade para a parte externa com zíper inteiro, com 3 bolsos 
traseiros. � seffa Bretelle em lycra com tratamento uv, forro importando com 
tecnologia revolucionária de costura, as almofadas seguem a pele em movimento. 
� seffa

80,00 2.400,00 

24 40 KITS 

Uniforme rugby Meião: meião profissional 100% poliéster, com elástico na canela 
e panturrilha. Shorts: 100% poliéster de alta resistência, estampa acompanha o 
desenho da camisa, incluí logo da equipe e patrocinador. Camisa: 100% poliéster 
importado, personalizada conforme a necessidade da equipe,  
Gola da camisa: com costuras reforçadas para dar durabilidade e resistência. Cores 
e modelo a serem definidos. � seffa

99,50 3.980,00 

TOTAL GERAL R$ 126.956,60 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 14 de Março de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: XI    Nº: 2329     PÁG:09SEGUNDA-FEIRA 11/02/2019



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 092/2018 � Processo Adm. N º 158/2018. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS E 
PROCEDIMENTOS DIGITAIS E MANUAIS PARA FRANQUIAR O ACESSO AS INFORMAÇÕES DO ENTE AO CIDADÃO, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO � SEMAD. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) 
meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 444/2018, assinada em 09 de Agosto de 2018 - RODRAUDE PÚBLICA EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 18.988.748/0001-00.

Item Quant. Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 12 SERVIÇO
SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS E 
PROCEDIMENTOS DIGITAIS E MANUAIS PARA FRANQUEAR O ACESSO ÁS 
INFORMAÇÕES DO ENTE AOS CIDADÃOS. 

R$19.500,00 R$234.000,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 09 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 011/2018 - (PMA) 

A comissão de licitação designada pela Portaria N.º 011/2019, constituída pelos Senhores Ricardo Kanehiro Koike, presidente e Israel Biason 
Filho, Valter Kaor Ogaki e Renan Rodrigues Manoel, membros, comunica aos interessados no Registro de Preços para contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços operacionais no parque de iluminação pública do município de Arapongas, compreendendo a execução 
de melhorias e modernização do parque, mediante fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramental, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano � SEODUR, que após a análise e verificação das propostas 
apresentadas, decidiu CLASSIFICAR as seguintes proponentes: 

Proponentes Classificação  Valor Global/Preço Total R$ 

TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA 1º.LUGAR R$ 2.525.376,47

TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI 2º.LUGAR R$ 2.594.135,80

ELETROFIO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI 3º.LUGAR R$ 3.976.624,24

BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRONICA LTDA 4º.LUGAR R$ 5.151.281,17

Diante ao exposto, a partir da publicação desta, abre-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos quanto a fase de 
proposta de preços.Decorrido o prazo recursal sem a manifestação das empresas, será elaborado relatório de todos os atos inerentes ao 
presente certame e encaminhados para decisão final da autoridade superior. 

                                                          Arapongas, 11 de fevereiro de 2019. 

Ricardo Kanehiro Koike 
Presidente 
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2018 - (PMA)

A comissão de licitação designada pela Portaria N.º 011/2019, constituída pelos Senhores Ricardo Kanehiro Koike, presidente e Israel Biason 
Filho, Valter Kaor Ogaki e Renan Rodrigues Manoel, membros, comunica aos interessados na Contratação de empresa especializada visando à 
reforma da UBS Primavera, em cumprimento a resolução SESA nº 249/2018, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, que após a 
análise e verificação das propostas apresentadas, decidiu CLASSIFICAR as seguintes proponentes: 

Proponentes Classificação  Valor Global/Preço Total R$ 

J.A PEREIRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 1º.LUGAR R$ 80.671,38 

CONSTRUTORA TANABI LTDA ME 2º.LUGAR R$ 80.987,04 

AMBIENTAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME 3º.LUGAR R$ 83.235,41 

Diante ao exposto, a partir da publicação desta, abre-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos quanto a fase de 
proposta de preços.Decorrido o prazo recursal sem a manifestação das empresas, será elaborado relatório de todos os atos inerentes ao 
presente certame e encaminhados para decisão final da autoridade superior. 

Arapongas, 11 de fevereiro de 2019. 

Ricardo Kanehiro Koike 
Presidente 
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Licitação � Processo Administrativo nº 242/18 � Inex. nº 021/18 

Processo Administrativo nº. 242/2018 � Inexigibilidade nº. 021/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 007/2018 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 402/18 de 01 de outubro de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 007/2018:  

I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

ROGER RORATO CLINICA MEDICA 18.975.074/0001-09 
RUA XV DE NOVEMBRO, 235, CENTRO, DRACENA - 

SP 
HABILITADO 

      Arapongas, 08 de fevereiro de 2019.  

Cristiane Franco 

Presidente 
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Licitação � Processo Administrativo nº 249/18 � Inex. nº 024/18 

Processo Administrativo nº. 249/2018 � Inexigibilidade nº. 024/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 009/2018 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 402/18 de 01 de outubro de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 009/2018:  

I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

ROGER RORATO CLINICA MEDICA 18.975.074/0001-09 
RUA XV DE NOVEMBRO, 235, CENTRO, DRACENA - 

SP 
HABILITADO 

      Arapongas, 08 de fevereiro de 2019. 

   

Cristiane Franco 

Presidente
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Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

ABR2447 116100E007722237 29/1/2019 54870

ADS0114 274270A000073291 27/1/2019 65300

AFH2684 116100E008039522 26/1/2019 55250

AFH2684 116100E008039523 26/1/2019 65300

AMK5011 274270A000073574 15/1/2019 76332

ANI0941 274270A000073289 27/1/2019 70561

ANI0941 274270A000073290 27/1/2019 57380

AOQ5142 116100E008039865 27/1/2019 58780

APX6440 274270A000073576 19/1/2019 76332

ARF8809 274270A000073575 16/1/2019 60501

ARR6226 274270A000073099 15/1/2019 51930

AUS0663 274270A000073286 25/1/2019 51851

AVL7448 274270A000071144 17/1/2019 76331

AWI4302 116100E008039520 24/1/2019 54870

AWQ3715 274270A000073572 11/1/2019 76332

AZU2929 274270A000073573 11/1/2019 76332

BBV0438 274270A000072451 22/1/2019 61220

BST0086 116100E007722238 30/1/2019 60501

DSW9283 116100E008419707 29/1/2019 60411

EJN3765 116100E008419836 27/1/2019 58780

KYH0427 116100E008039866 28/1/2019 70561

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

ARD3311 116100E008039856 17/11/2018 60501 R$ 293.47

DUC2613 116100E007725148 26/11/2018 56222 R$ 88.38

HGH2110 116100E007723180 19/11/2018 54522 R$ 195.23

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

AGV6797 116100E007723182 31/1/2019 57380

AMH6551 116100E007723895 2/2/2019 52311

ATM7690 116100E008419625 5/2/2019 60501

AYD2854 116100E007723896 3/2/2019 60501

BCR9D96 116100E007724396 31/1/2019 60501

EQV2331 116100E007724397 6/2/2019 56731

PUD0176 116100E008419917 3/2/2019 60501

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 01/04/2019, 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 25/03/2019, 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 29/03/2019.

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.ªindicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 25/03/2019.

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

AEO5302 116100E008419139 2/12/2018 57380 R$ 293.47

ANQ4979 116100E008419135 28/11/2018 54522 R$ 195.23

ASO0428 116100E008419465 30/11/2018 60501 R$ 293.47

AUR3406 116100E008419464 30/11/2018 60501 R$ 293.47

FLV9214 116100E008419466 30/11/2018 54600 R$ 130.16

FNY8290 116100E007725923 30/11/2018 65640 R$ 293.47

KKX9192 116100E007724386 2/12/2018 65300 R$ 195.23

MFQ9295 116100E007724385 1/12/2018 60501 R$ 293.47
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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