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EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 011/2019.
Pregão: nº. 008/2019.
Contrato: n. º 260/2019.
Partes: Município de Arapongas e TALENTOS
PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., CNPJ nº 73.253.122/
0001-63, representado por Gleiber Gustavo Geraldini,
CPF n° 535.320.669-04.
Objeto: Contratação de “Banda Musical” visando à
animação do carnaval araponguense, em atendimento a
Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos - SECLE.
Valor: R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais)
Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias contados a partir
de 19/02/2019.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 252/2018.
Pregão: nº. 145/2018.
Contrato: n. º 199/2019.
Partes: Município de Arapongas e PERAS & ROSSI
LTDA., CNPJ nº 04.563.324/0001-99, representado por
José Roberto Peras, CPF n° 328.847.299-68.
Objeto: Aquisição de equipamentos através da
Deliberação n° 055/2016, Crescer em família, na
manutenção da Instituição de Acolhimento Casa Lar
“Criança Feliz”, em atendimento a Secretaria Municipal
de Assistência Social - SEMAS.
Valor: R$ 3.130,00 (três mil cento e trinta reais)
Prazo de Vigência: 120(cento e vinte) dias contados a
partir de 01/02/2019.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.



PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

 

ARAPONGAS  

 
 

 
 

DECRETO Nº 116/19, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019 
 
 

Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar, no orçamento 
do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2019. 

 
 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições 
legais, 

 
 D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 

exercício de 2019, com base no art.5° da Lei Municipal nº. 4.721, de 03 de dezembro de 2018, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).  

 
 04.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 04.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração 
041220003.2.011/33.3.90.93.00 � Indenizações e Restituições..................................... ............................................... R$   30.000,00 
 Fonte de recurso 000 
 15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 

 15.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Esporte 
278120003.2.075/33.3.90.40.00 � Serviços de tecnologia da infor. comunic. � pessoa jurídica......................................R$     3.000,00 
 Fonte de recurso 000 
  

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma 
do disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação parcial da dotação orçamentária, a saber: 
  
 04.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 04.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração 
041220003.2.011/33.3.90.32.00 � Material, bem ou serviço para distribuição gratuita..................................... ............. R$   30.000,00 
 Fonte de recurso 000 
 15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 

 15.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Esporte 
278120003.2.075/33.3.90.39.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Jurídica........................................................R$     3.000,00 
 Fonte de recurso 000 

 
Art. 3º - Considerando disposto nas Leis nº.  4.722, de 04/12/2018 e 4.692, de 26/06/2018 e ao fato de que a 

abertura do crédito adicional suplementar a que se refere o art.1º deste decreto tem como fonte de recurso a anulação parcial das 
dotações da mesma atividade orçamentária, os ajustes efetuados não alteram os objetivos e as metas estabelecidos no Anexo IV 
da Lei nº. 4.722, de 04/12/2018 do Plano Plurianual 2018 a 2021 e no Anexo V da Lei 4.692, de 26/06/2018 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2019. 

 
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Arapongas, 22 de fevereiro de 2019. 

 
 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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Licitação � Processo Administrativo nº 001/2019 � Inex. nº 001/2019 

Processo Administrativo nº. 001/2019 � Inexigibilidade nº. 001/2019 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2019 

 
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 001/2019:  

 
I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

MPHC CLINICA MEDICA LTDA 32.741.792/0001-41 
RUA ODECIO SIMINO, 180, RECANTO 

NOBRE, LONDRINA - PR 
HABILITADO 

 
      Arapongas, 22 de fevereiro de 2019. 

 
   

Cristiane Franco 
Presidente 
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Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

AEP4551 274270A000073498 6/2/2019 76331

AFG9734 274270A000073300 13/2/2019 51851

AIM2068 274270A000074051 11/2/2019 60412

ALO8592 274270A000073499 8/2/2019 60412

AON9551 274270A000076035 11/2/2019 55411

APM9320 274270A000076029 9/2/2019 54600

AQA4205 274270A000073701 14/2/2019 61300

AQZ9045 274270A000076034 11/2/2019 55411

ARA3481 274270A000073951 3/2/2019 54527

ARE6816 274270A000074052 14/2/2019 60681

ATR2538 274270A000073297 13/2/2019 51851

AUP2236 274270A000076032 11/2/2019 55414

AVY1382 274270A000073500 14/2/2019 73662

AXD6349 274270A000072453 15/2/2019 57380

AZT7695 274270A000073952 3/2/2019 54527

BAG9209 274270A000073296 10/2/2019 76332

BAW7786 274270A000073295 5/2/2019 76252

BBL5737 274270A000074053 14/2/2019 60681

BZN2399 274270A000073299 13/2/2019 51851

FGO5117 274270A000076037 15/2/2019 55417

ILA1714 274270A000073298 13/2/2019 51851

LQS2726 274270A000076033 11/2/2019 55411

QNU4160 274270A000076031 11/2/2019 55414

QPE0857 274270A000076036 11/2/2019 55411

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

ADP5304 116100E008419147 6/12/2018 55500 R$ 130.16

AHZ1986 116100E008419604 7/12/2018 60501 R$ 293.47

AMK5754 116100E008419663 10/12/2018 58780 R$ 130.16

AMU4025 116100E008419662 10/12/2018 59670 R$ 1467.35

ANP3066 116100E008419664 10/12/2018 58780 R$ 130.16

AOH9814 116100E008419062 5/12/2018 60501 R$ 293.47

AOZ3517 116100E008419661 10/12/2018 58780 R$ 130.16

AOZ8987 116100E008419660 10/12/2018 59670 R$ 1467.35

AQS3182 116100E007724515 5/12/2018 60501 R$ 293.47

ATB3137 116100E008419659 10/12/2018 59670 R$ 1467.35

AWG0729 116100E007722587 4/12/2018 60501 R$ 293.47

AXR3876 116100E008419653 10/12/2018 58192 R$ 880.41

AXR8274 116100E008419652 10/12/2018 58192 R$ 880.41

AYD8623 116100E007961067 6/12/2018 55250 R$ 130.16

BAK9117 116100E008419146 6/12/2018 60501 R$ 293.47

DNB9931 116100E008419150 7/12/2018 60501 R$ 293.47

HRE4857 116100E008419149 7/12/2018 65300 R$ 195.23

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 08/04/2019.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

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

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

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

ARAPONGAS até 08/04/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.
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Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

ADS8609 274270A000071532 8/12/2018 51851 R$ 195.23

AIT6633 274270A000072522 11/12/2018 54600 R$ 130.16

AKF4462 274270A000072521 10/12/2018 65300 R$ 195.23

AKF4462 274270A000072520 10/12/2018 51851 R$ 195.23

AKO5985 274270A000072523 11/12/2018 51851 R$ 195.23

ALY7077 274270A000072114 8/12/2018 65300 R$ 195.23

AME1409 274270A000071533 8/12/2018 56570 R$ 130.16

AME5637 274270A000071537 9/12/2018 51851 R$ 195.23

AML4370 274270A000072516 7/12/2018 65300 R$ 195.23

ANY3196 274270A000072705 10/12/2018 55411 R$ 195.23

APU5891 274270A000073474 5/12/2018 60412 R$ 195.23

ASJ6172 274270A000072113 8/12/2018 60501 R$ 293.47

ASM4956 274270A000072709 12/12/2018 73662 R$ 130.16

ATE8901 274270A000071142 12/12/2018 54870 R$ 195.23

ATN1609 274270A000073477 11/12/2018 60501 R$ 293.47

AVD5462 274270A000072701 10/12/2018 55411 R$ 195.23

AVM8482 274270A000072519 10/12/2018 51851 R$ 195.23

AWG1862 274270A000072702 10/12/2018 73662 R$ 130.16

AXE4971 274270A000072704 10/12/2018 55411 R$ 195.23

AZE3806 274270A000072708 12/12/2018 73662 R$ 130.16

AZJ7295 274270NIC0005509 20/2/2019 50020 R$ 293.47

BAL7796 274270A000072703 10/12/2018 60412 R$ 195.23

BBM9820 274270A000072115 8/12/2018 73662 R$ 130.16

BBO7133 274270A000071141 12/12/2018 61220 R$ 293.47

DEB9303 274270A000071140 9/12/2018 65300 R$ 195.23

EMZ4290 274270A000072706 10/12/2018 55411 R$ 195.23

JGN8520 274270A000071536 8/12/2018 76332 R$ 293.47

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

AIL2185 274270A000076044 19/2/2019 55411

AOB5120 274270A000076038 15/2/2019 76332

ASG0728 274270A000071389 9/2/2019 65300

ASG0728 274270A000071388 2/2/2019 65300

AUZ2H26 274270A000076043 19/2/2019 55411

AVE1B65 274270A000076041 19/2/2019 55411

AWI9376 274270A000074102 19/2/2019 60501

BBK5735 274270A000072402 12/2/2019 54600

BBO4203 274270A000072401 8/2/2019 76251

BMW8H94 274270A000076045 19/2/2019 55411

DUC2760 274270A000076039 19/2/2019 60501

EFK3J68 274270A000072403 12/2/2019 55411

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

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

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

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

ARAPONGAS até 12/04/2019, 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 11/04/2019.
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EVH8446 274270A000076040 19/2/2019 73662

FAA8880 274270A000074251 16/2/2019 65300
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 002/2019 � Processo Adm. N º 004/2019. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS EM 
VULNERABILIDADE SOCIAL E LEITE EM PÓ PARA IDOSOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL � SESAN. 
 
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: 
 
CASA VILA REAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 78.586.617/0001-28, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 254/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

 19.200 Unidade 

Cesta básica contendo: 
 
01 pacote de açúcar cristal de 1ª qualidade, contendo no mínimo 
99,3% de carboidrato por porção - pacote de 5 kg contendo 
informação nutricional. Data mínima de validade de 24 meses a 
partir da data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome 
e a marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número do lote e tabela de informação nutricional. � doce sucar 
 
01 pacote de arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, polido, 
sem glúten, com laudo de classificação constando umidade 
máxima de 14% e quebrados até 9,5 %. Embalagem de 
polietileno, atóxico, transparente, resistente, validade mínima de 
12 meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informação nutricional. 
Pacote de 5 kg. � norte sul 
 
01 pacote de biscoito doce sabor artificial de leite, com validade 
mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Na embalagem 
deverá conter o nome e a marca do produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número do lote e tabela de informação 
nutricional. O produto deve ser crocante, sem sabor de ranço e 
com odor característico. Embalagem de 400g. � racine  
 
01 unidade de extrato de tomate, concentrado, preparado com 
frutos maduros, sem pele e sementes, isentos de fermentação, 
massa mole, vermelha, validade mínima de 12 meses a partir da 
data de entrega, sem conservadores, lata de 340g. O produto 
deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério 
da saúde. � bonare  
 
01 pacote de farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e 
ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e materiais 
estranhos. Pacote de 1 kg contendo informação nutricional, data 
de fabricação e validade e número de lote. � vitoriosa  
 
01 pacote de feijão carioca tipo 1, novo, com 90 a 98% de grãos 
inteiros, limpos e secos, embalagem contendo informação 
nutricional, nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade e número de lote. Validade mínima de 6 meses à 
partir da data de entrega. Pacote de 01 kg. � joãozinho 
 
01 pacote de fubá de milho, desgerminado, extrafino, mimoso, 
enriquecido com ferro e ácido fólico. Validade mínima de 6 
meses à partir da data de entrega. Na embalagem deve conter o 
nome e a marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informação nutricional. 
Pacote de 01 kg. � nutrinovo 
 
02 pacotes de macarrão tipo espaguete, nº 08, de sêmola, com 
ovos, enriquecido com ferro e ácido fólico, cor característica, 
livre de odores, sabores e materiais estranhos. Embalagem 
resistente e termossoldada. Validade mínima de 11 meses a 
partir da data de entrega. Na embalagem deve conter o nome e a 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informação nutricional. Pacote de 
500g. � jóia  

35,98 690.816,00 
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01 unidade de óleo de soja, refinado, embalagem tipo pet 
contendo o nome e a marca do produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número de lote e tabela de informação 
nutricional. Embalagem de 900 ml. � coamo  
 
01 pacote de sal refinado e iodado. Na embalagem deve conter 
o nome e a marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informação nutricional. 
Pacote de 1 kg. � garça  
 
01 lata de sardinha em conserva, preparada com pescado fresco, 
limpo, cozido. Imersa em óleo comestível. Embalagem com 
125g. Deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses à partir da data de entrega. � 
pescador  

 
COMÉRCIO DE DOCES I. L. LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.239.572/0001-41, 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 255/2019. 
 

Item Quant. Unid. Descrição 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

01 396 Fardo 

Leite em pó integral, instantâneo, não granulado, embalagem de 
400g, aluminizada, intacta, bem vedada, o produto deve conter o 
nome e a marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informação nutricional, livre de 
parasitas e substâncias nocivas. Prazo de validade 12 meses. Fardo 
com 25 pacotes. � danky  

145,42 57.586,32 

02 132 Fardo 

Leite em pó integral, instantâneo, não granulado, embalagem de 
400g, aluminizada, intacta, bem vedada, o produto deve conter o 
nome e a marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informação nutricional, livre de 
parasitas e substâncias nocivas. Prazo de validade 12 meses. Fardo 
com 25 pacotes. � danky 

145,42 19.195,44 

TOTAL GERAL R$ 76.781,76 
 
Valor Total: R$ 767.597,76 (setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e seis 
centavos). 
 
 Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 
(doze meses), podendo ou NÃO ser utilizado/contratado pela Administração.  
 
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.  
 
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do 
instrumento convocatório, sob as penalidades da lei. 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 21 de fevereiro de 2019. 
 
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 004/2019 � Processo Adm. N º 006/2019. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA 
ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 
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: 
 
CASA VILA REAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 78.586.617/0001-28, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 243/2019. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor 

Total R$ 

01 10.000 KG 

Carne bovina, acém, em cubos - resfriada, abatida sob 
inspeção sanitária, sem osso, contendo no máximo 06% de 
gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de 
aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir alguma alteração, devendo conter obrigatoriamente 
registro de inspeção sanitária. Embalagem: o produto deverá 
ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o 
tipo do corte da carne, peso, validade e número de registro (sif 
ou sip ou certificação municipal de arapongas). 
 
Nos rótulos das embalagens inicial e final deverão constar, de 
forma clara e indelével as seguintes informações: 1. 
Identificação completa do produto; 2. Nome e endereço do 
abatedouro / fabricante, constando obrigatoriamente registro 
no sif (serviço de inspeção federal) ,sie (serviço inspeção 
estadual) ou sim (serviço de inspeção municipal); 3. Data da 
embalagem do produto e data de validade; 4. Peso líquido; 
(me/epp) 5. Carimbo do sif, sie ou sim. Quanto as 
características microbiológicas, deve obedecer a legislação da 
anvisa. 

Donau 
sip 
0048-c 

10,50 105.000,00 

02 30.000 KG 

Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada 
Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada. O produto 
deve ser manipulado em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser 
resfriado e transportado à temperatura de 6 a 10ºc. A carne de 
frango deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. Embalagem: o produto deverá ser embalado 
em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, em 
pacotes de 1 a 2 kg. Contendo o tipo do corte da carne, peso, 
validade e número de registro (sim, sif ou sip). 
 
Nos rótulos das embalagens inicial e final deverão constar, de 
forma clara e indelével as seguintes informações: 1. 
Identificação completa do produto; 2. Nome e endereço do 
abatedouro / fabricante, constando obrigatoriamente registro 
no sif (serviço de inspeção federal) ,sie (serviço inspeção 
estadual) ou sim (serviço de inspeção municipal); 3. Data da 
embalagem do produto e data de validade; 4. Peso líquido; 
(me/epp) 5. Carimbo do sif, sie ou sim. Quanto as 
características microbiológicas, deve obedecer a legislação da 
anvisa. 

Granjeir
o sif/poa 
4087 

4,98 149.400,00 

04 3.500 KG 

Cebola seca - grupo 1, subgrupo amarela, tipo extra. 
Não podem apresentar resíduos de substâncias nocivas à 
saúde, acima dos limites de tolerâncias admitidas pela 
legislação vigente; mau estado de conservação; odor e sabor 
estranhos ao produto. 

Ceasa 1,88 6.580,00 

05 100 
UN
D 

Iogurte light 0% de gordura, sem adição de açúcar 
Embalagem de 170g (garrafinha), sabor morango ou frutas 
vermelhas contendo informação nutricional, com validade de 
30 dias após a entrega. 
 
Obs: o produto da marca frimesa já foi testado e aprovado pela 
comissão de análise sensorial do município. Caso o 
Mesmo seja apresentado na proposta, não haverá prévia 
necessidade de apresentação de amostra, salvo sob solicitação 

Frimesa 1,66 166,00 
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do responsável técnico. Do contrário, se faz necessária 1 
(uma) unidade de amostra de cada sabor para realização de 
teste sensorial. 

06 6.000 PCT 

Açúcar cristal de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção - pacote de 5 kg. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Data mínima de validade de 24 meses a partir da 
data da entrega. 
 
Obs: os produtos das marcas estrela, alto alegre e supersugar 
já foram testados e aprovado pela comissão de análise 
sensorial do município. Caso o mesmo seja apresentado na 
proposta, não haverá prévia necessidade de apresentação de 
amostra, salvo sob solicitação do responsável técnico. Do 
contrário, se faz necessária 1 (uma) unidade de amostra de 
cada sabor para realização de teste sensorial. 

Doce 
Sucar 

7,59 45.540,00 

07 4.000 
UN
D 

Cereal matinal esférico de milho sabor chocolate pacote de 01 
kg enriquecido com vitaminas e sais minerais. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela 
de informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. 
 
Obs: os produtos das marcas são bras e alca foods já foram 
testados e aprovado pela comissão de análise sensorial do 
município. Caso o mesmo seja apresentado na proposta, não 
haverá prévia necessidade de apresentação de amostra, salvo 
sob solicitação do responsável técnico. Do contrário, se faz 
necessária 1 (uma) unidade de amostra de cada sabor para 
realização de teste sensorial. 

Gold 
flakes 

7,87 31.480,00 

08 4.000 
UN
D 

Cereal matinal laminado de milho adoçado pacote de 01 kg. 
Enriquecido com vitaminas e sais minerais. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela 
de informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. 
Obs: os produtos das marcas são bras e alca foods já foram 
testados e aprovado pela comissão de análise sensorial do 
município. Caso o mesmo seja apresentado na proposta, não 
haverá prévia necessidade de apresentação de amostra, salvo 
sob solicitação do responsável técnico. Do contrário, se faz 
necessária 1 (uma) unidade de amostra de cada sabor para 
realização de teste sensorial. 

Gold 
flakes 

7,45 29.800,00 

09 2.500 
UN
D 

Farinha de trigo especial pacote de 01 kg 
Contendo informação nutricional, enriquecida com ferro e 
ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e materiais 
estranhos. Na embalagem deve ter a informação nutricional, 
data de fabricação e validade e número de lote. 
 
Obs: os produtos das marcas arapongas, sol, ofélia, anaconda e 
vitoriosa já foram testados e aprovado pela comissão de 
análise sensorial do município. Caso o mesmo seja 
apresentado na proposta, não haverá prévia necessidade de 
apresentação de amostra, salvo sob solicitação do responsável 
técnico. Do contrário, se faz necessária 1 (uma) unidade de 
amostra de cada sabor para realização de teste sensorial. 

Vitorios
a 

1,59 3.975,00 

11 20 
UN
D 

Macarrão parafuso a base de arroz, sem glúten, embalagem de 
500g 
Contendo informação nutricional, enriquecido com ovos, 0% 
de gorduras trans. 
Obs: o produto da marca urbano já foi testado e aprovado pela 
comissão de análise sensorial do município. Caso o mesmo 
seja apresentado na proposta, não haverá prévia necessidade 
de apresentação de amostra, salvo sob solicitação do 
responsável técnico. Do contrário, se faz necessária 1 (uma) 
unidade de amostra de cada sabor para realização de teste 
sensorial. 

Urbano 2,63 52,60 

12 9.000 
UN
D 

Óleo de soja refinado 900 ml - 120 kcal/100ml, contendo 
informação nutricional. 
 
Obs: os produtos das marcas cocamar, coamo, leve e liza já 
foram testados e aprovado pela comissão de análise sensorial 
do município. Caso o mesmo seja apresentado na proposta, 
não haverá prévia necessidade de apresentação de amostra, 
salvo sob solicitação do responsável técnico. Do contrário, se 

Coamo 2,87 25.830,00 
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faz necessária 1 (uma) unidade de amostra de cada sabor para 
realização de teste sensorial. 

13 10.000 KG 

Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada 
Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada. O produto 
deve ser manipulado em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser 
resfriado e transportado à temperatura de 6 a 10ºc. A carne de 
frango deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. Embalagem: o produto deverá ser embalado 
em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, em 
pacotes de 1 a 2 kg. Contendo o tipo do corte da carne, peso, 
validade e número de registro (sim, sif ou sip). 
Cota referente ao item 2. 
 
Nos rótulos das embalagens inicial e final deverão constar, de 
forma clara e indelével as seguintes informações: 1. 
Identificação completa do produto; 2. Nome e endereço do 
abatedouro / fabricante, constando obrigatoriamente registro 
no sif (serviço de inspeção federal),sie (serviço inspeção 
estadual) ou sim (serviço de inspeção municipal); 3. Data da 
embalagem do produto e data de validade; 4. Peso líquido; 
(me/epp) 5. Carimbo do sif, sie ou sim. Quanto as 
características microbiológicas, deve obedecer a legislação da 
anvisa. 

Granjeir
o sif/poa 
4087 

4,98 49.800,00 

TOTAL GERAL R$ 447.623,60 
 
R & M ALIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.421.808/0001-24, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 244/2019. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor 

Total R$ 

10 7.000 PCT 

Feijão carioca novo, tipo 1, com 90 a 98% de grãos inteiros, 
limpos e secos, contendo informação nutricional, embalagem 
de 1 kg. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote 
e tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 
 
Obs: os produtos das marcas efraim, grego e kirei já foram 
testados e aprovado pela comissão de análise sensorial do 
município. Caso o mesmo seja apresentado na proposta, não 
haverá prévia necessidade de apresentação de amostra, salvo 
sob solicitação do responsável técnico. Do contrário, se faz 
necessária 1 (uma) unidade de amostra de cada sabor para 
realização de teste sensorial. 

Grego 3,25 22.750,00 

 
 
Valor Total: R$ 470.373,60 (quatrocentos e setenta mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos). 
 
 Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 
(doze meses), podendo ou NÃO ser utilizado/contratado pela Administração.  
 
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.  
 
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do 
instrumento convocatório, sob as penalidades da lei. 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 21 de fevereiro de 2019. 
 
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 147/2018 � Processo Adm. N º 257/2018. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EQUIPAR OS 
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. 
 
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: 
 
CABULON & SANTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.708.226/0001-68, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 217/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

01 30 Und 

Arquivo em aco com 04 gavetas com rodizios deslizantes, 
para pastas suspensas tamanho oficio , em chapa 26 ( 0,48 
mm) , tratada e fosfatizada, com fechadura que trava 
simultaneamente as 04 gavetas. Medidas padrao: altura : 
1,34 m, largura 0,47 m, profundidade :0,71m. Pintura 
epoxi, cor cinza royal . 

Prisma 350,00 10.500,00 

02 50 Und 

Armário alto em aço, 02 portas e 04 prateleiras c/ chave: 
especificações: fornecimento e montagem de armários 
altos em aço, medidas aproximadas198x090x040 cm, todo 
em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos 
tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido 
vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, 
sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo 
cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura 
eletrostática a pó. 

Prisma 465,00 23.250,00 

04 2 Und 

Sofá estofado 3 lugares. Estrutura em madeira, 
almofadas do encosto fixas preenchidas com fibra 
acrílica siliconada, braços com almofada fixa, 
preenchida com fibra acrílica, assentos com percinta de 
alta resistência cobertos com espuma e manta acrílica, 
revestimento em couro ecológico, com costuras 
rebatidas. Pés em alumínio ou polipropileno. Dimensões 
aproximadas: altura 92cm x largura 216cm x 
profundidade 90cm. Peso aproximado: 75kg. Cor do 
estofado: cor a definir. Garantia contra defeitos de fábrica: 
1 
ano 

Simbal 880,00 1.760,00 

TOTAL GERAL R$ 35.510,00 
 
CAROL COMERCIAL � EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.867.300/0001-26, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 218/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

06 5 
UN
D 

Mesa de reuniao oval 25 mm. Cor: cilligio, dimensoes: l 
2500 x p 1008 x h 740 mm; tampo  mdp com 25 mm, 
revestido em ambas as faces em laminado melaminico de 
baixa pressao (bp). Painel frontal,  em aglomerado de 
madeira termo-estabilizado, com 18 mm .  Estruturas 
laterais metalicas, pata  em chapa de aco  1,5 mm. Coluna 
dupla, chapa de aco  0,9 mm, dobrada em forma de meia 
cana. Suporte do tampo  em chapa de aco espessura 
minima de 3 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna . 

W mill � 
ro251074 

375,00 1.875,00 
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09 100 
UN
D 

Cadeira alta de alimentação de crianças - c1 
Descrição: 
cadeira alta de alimentação infantil dobrável,  em 
conformidade com a abntnbr  15991-1:2011  cadeiras  
altas  para  crianças  -  parte  1:  requisitos  de segurança, e 
abnt nbr 15991-2:2011 cadeiras altas para crianças - parte 
2: métodos de ensaio. 
Dimensões:  
proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da 
proteção lateral à superfície do assento (medições 
realizadas conforme item 6.12 da abnt nbr15991-2); 
. Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na 
posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 
da abnt nbr 15991-2). 
. Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. 
Obs.: nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo 
menor que 60º  em relação à horizontal (medição realizada 
conforme item 6.9.1 da abnt nbr 15991-2), o comprimento 
mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição 
realizada conforme item 6.9.3 da abnt nbr 15991-2). 
Características: 
. Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular 
em aço carbono; 
. Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de 
lona vinílica laminada com tecido; 
. Braços ou dispositivo para proteção lateral; 
. Bandeja  em  (pp)  polipropileno  injetado,  na  cor  
branca,  removível  ou articulada; 
. Apoio para os pés em (pp) polipropileno injetado, 
removível ou articulado; 
. Sapatas antiderrapantes. 
.  A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois 
rodízios, desde que estes possuam freios; 
. Cinto tipo suspensório; 
. Pintura  dos  elementos  metálicos  em  tinta  em  pó  
híbrida  epóxi / poliéster, eletrostática,  brilhante,  
polimerizada  em  estufa,  espessura  mínima  de  40 
micrometros na cor cinza. 
Recomendações:  
os materiais e superfícies das partes  acessíveis devem 
atender aos requisitos da abnt nbr 300-3;bordas  expostas  
e  partes  salientes  devem  ser  arredondadas  ou 
chanfradas e isentas de rebarbas e arestas vivas, conforme 
abnt nbr300-1;13. Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso que assegure resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 
horas; soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, 
não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies 
ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem 
receber solda em todo o perímetro da união; todas as 
extremidades de perfis tubulares devem ser tamponadas. 

Burigotto 
� bom 
appetit xl 

198,00 19.800,00 
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12 7 
UN
D 

Mesa de escritório em l 
Tampo em "l" com formato ergonômico e cantos 
arredondados, confeccionado em mdp com 18mm de 
espessura com acabamento nas duas faces em laminado 
melamínico texturizado (bp), totalizando 1500 x 1500mm 
de comprimento e 620mm de profundidade. Bordas 
frontal, posterior e laterais com perfil de pvc tipo "t". 
Tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem 
perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do 
laminado melamínico. Painel frontal com medida 
1240x340mm, confeccionado em mdp 15mm de espessura 
com acabamento nas duas faces em laminado melamínico 
texturizado (bp), borda inferior com acabamento em fita de 
borda em pvc com espessura de 0,5mm, fixada pelo 
sistema hot-melt. Toda a borda recebe perfeito acabamento 
respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado 
melamínico. Estrutura de sustentação tipo "i", constituída 
por 01 tubo horizontal superior e 02 colunas verticais no 
tubo retangular 20x30mm chapa 20 (0,90mm) de 
espessura, com um fechamento do lado externo em chapa 
24 (0,60mm), dobrada em forma curva com logomarca do 
fabricante em alto-relevo, 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. Pé tubular 
central composto por um tubo redondo 2 1/2", com uma 
aba metálica na borda superior, confeccionada em chapa 
18 (1,20mm) para fixação ao tampo, e duas abas laterais 
confeccionadas em chapa 18 (1,20mm) para sustentação 
dos painéis frontais. Abertura superior e inferior para 
passagem de fiação, e acabamento com sapata 2 1/2" 
confeccionada em polipropileno na cor preta.   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 finais (em milímetros): largura - 1500 x 1500, 
profundidade - 620, altura - 750 . Geveteiro com 03 
gavetas: corpo: constituído por laterais e frente das gavetas 
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. Todas as bordas recebem 
perfeito acabamento respeitando a tonalidade da cor do 
laminado melamínico e espessura do aglomerado. 
Travessas: confeccionadas em mdp com 18mm de 
espessura, revestido por material melamínico de baixa 
pressão (bp), com bordas revestidas em fita de pvc de 
0,5mm de espessura fixadas pelo sistema hot melt. 
Gavetas: 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 d'água e secagem ultravioleta mantendo a 
mesma tonalidade de cor do laminado melamínico. 
Gavetas com corrediças metálica com roldanas em nylon, 
fixadas na lateral do gaveteiro através de parafusos auto 
atarrachantes. Puxadores tipo concha, confeccionados em 
polipropileno com acabamento na cor aluminizado, 
furação 96mm. Fechadura lateral com travamento vertical 
simultâneo. Medidas finais (em milímetros): largura - 370 
x profundidade - 370 x altura - 310. 

W mill - 
ml 

325,00 2.275,00 

TOTAL GERAL R$ 23.950,00 
 
CRESCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INJETADOS PLÁSTICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 18.658.463/0001-00, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 219/2019. 
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Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

16 200 Und 

Caminhas empilhaveis- cama empilhavel, com as 
seguintes características: as duas cabeceiras devem ser 
inteiriças, formadas por uma única peça, produzidas em 
polipropileno. O produto deverá ser atóxico, com aditivo 
antibacteriano, eficaz para cepas gran-positivas e gran-
negativas, apresentar excelente acabamento, sem rebarbas 
e bordas cortantes. As duas estruturas laterais devem ser 
em tubos de alumínio com espessura mínima de 
1,59mmde alta qualidade de acabamento, além de ótima 
resistência a corrosão em geral, incluindo corrosão por 
tensão, umidade e salinidade. Deverá ainda, ser leve e 
resistente. A área de repouso deve ser composta por um 
leito de rede vazada, 100% poliéster empastado em pvc, 
com espessura mínima de 0,51mm e gramatura mínima de 
310g/m2, com anti fungo, antiuv, anti oxidante, anti 
chama, isento de ftalatos, antitranspirante e lavável, com o 
logo da secretaria municipal de educação estampado no 
leito. As laterais devem ser soldadas de maneira uniforme 
e resistente a tração manual. Alta resistência a peso, 
suportando até 50 kg. Apresentar em anexo a proposta 
laudo que ateste a eficácia anti chamas, laudo que ateste a 
ausência de f-talatos e laudo antibacteriano eficaz para 
cepas gran-positivas e gran-negativas (original ou cópia 
autenticada). Ponteiras de borracha antiderrapante para 
que a caminha não deslize, permitindo que a criança possa 
se movimentar de forma segura durante o sono. Deve ser 
fixada de maneira que não se solte facilmente. Todo o 
conjunto deve estar bem montado, de forma segura, firme 
e bem tencionado, sem imperfeições como onda no leito 
ou ainda o efeito de "barriga" no centro da caminha. Sem 
velcro e sem parafusos. A cama não deve conter pequenas 
peças que possam se soltar facilmente, podendo passar por 
avaliação se o conjunto é seguro. A cama deverá ser 
entregue montada. A cama empilhavel é composta por 
módulos, este sistema permite que todos os seus 
componentes sejam repostos. Cor a escolher.  Medidas 
mínimas: 135 cm comprimento x 60 cm largura x 15 cm 
altura. Apresentar certificado compulsório do inmetro na 
proposta. Garantia de 18 meses 

Crescer 190,00 38.000,00 

 
DOCE INFÂNCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
21.863.308/0001-30, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 220/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

05 30 Und 

Cadeira giratoria; bracos com estrutura interna metalica; 
assento e encosto com moldagem anatomica em 
compensado multilaminado de 12mm;ligacao entre o 
assento e encosto feito atraves de tubo de metalon em 
forma de l; dimensoes:assento: aprox. 0,50x0,49 mts- 
encosto: aprox. 0,49x0,46 mts. 

Nátali � L-
1081 

175,15 5.254,50 

07 30 Cjt 

Conjunto refeitorio (ate 6 anos) em  formica,  empilhavel , 
sendo 01 mesa com tampo em  formica med. Aprox.: 
2,00x0,60m,  compensado em 18mm, tampo com 
acabamento em perfil de pvc,  estrutura em tubo de aco 
50x30mm, pintura com tinta epoxi.  Altura total infantil 
55cm e  02 bancos com assento em formica med. Aprox. 
2,00x0,30 m, compensado de 18mm, tampo com 
acabamento em perfil de pvc, estrutura em tubo de aco 
50x30mm,  pintada com tinta epoxi . Altura total infantil 
35cm. 

Nátali � L 
-1042 

422,00 12.660,00 

08 20 Cjt 

Conjunto refeitorio adulto  em formica, empilhavel,  sendo 
01 mesa com tampo em  formica med. Aprox. 2,00x0,60m,  
compensado em 18mm, tampo  com acabamento em perfil 
de pvc, estrutura em tubo de aco 50x30mm pintada com 
tinta epoxi, altura total adulto 79cm e 02 bancos com 
assento em formica med. Aprox. 2,00 x 0,30m 
compensado de 18mm, tampo com acabamento em perfil 
de pvc, estrutura em tubo de aco 50x30mm,  pintada com 
tinta epoxi.  Altura total 45cm. 

Nátali � L-
1043 

463,69 9.273,80 

TOTAL GERAL R$ 27.188,30 
 
PAULINÉIA LOTTERMANN REIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.936.352/0001-07, 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 221/2019. 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: XI    Nº: 2339    PÁG:15SEGUNDA-FEIRA 25/02/2019



 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

03 150 Und 

Cadeira secretaria fixa revestida em couro sintetico.  
Cadeira secretaria fixa, 04 pes, com assento e encosto em 
formato anatomico, com estruturais em polipropileno 
injetado em alta pressao de grande resistencia ou resina de 
poliester com fibra de vidro ou ainda, poliamida, estofados 
com espuma injetada moldada flexivel de poliuretano com 
densidade minima de 45 kg/ m3 para encosto e 50 kg/ m3 
para assento. Possuem blindagem externa de protecao e 
acabamento injetada em alta pressao em polipropileno 
texturizado na cor preta, que dispensam a utilizacao de 
perfil de pvc nas bordas.   Conjunto de base fixa formada 
por suporte de juncao de assento e encosto em tubo de aco 
carbono de secao oblonga 

Reiflex � 
rxf78 

89,00 13.350,00 

10 10 Und 

Mesa para professor na cor platina (cinza claro). 
Especificações: mesa tampo único medindo 
1,20x0,70x0,75 m com 03 gavetas. Tampo confeccionado 
em mdf 25mm revestido na face superior em laminado 
melamínico texturizado ecológico com acabamentos nas 
bordas arredondadas post forming 90º, furos para a 
passagem de cabos. Acabamento das bordas revestido no 
mesmo material da face superior, sem uso de emendas. Pés 
tipo painel confeccionado em mdf 25 mm revestido em 
ambas faces em laminado melamínico texturizado de 
baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de pvc 
de no mínimo 1 mm de espessura, colada através do 
processo hot-melt e sapatas niveladoras de solo, painel 
frontal e gaveteiro confeccionado em mdf 18 mm 
revestido em ambas faces em laminado melamínico 
texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas 
em fita de pvc de no mínimo 1mm de espessura, colada 
através do processo hot-melt. 
A mesa deverá ser resistente e de boa qualidade 

Reiflex � 
rxmp47 

280,00 2.800,00 

11 20 Und 

Mesa para professor na cor platina (cinza claro). 
Especificações: mesa tampo único medindo 
1,20x0,70x0,75 m com 02 gavetas. Tampo confeccionado 
em mdf 25mm revestido na face superior em laminado 
melamínico texturizado ecológico com acabamentos nas 
bordas arredondadas post forming 90º, furos para a 
passagem de cabos. Acabamento das bordas revestido no 
mesmo material da face superior, sem uso de emendas. Pés 
tipo painel confeccionado em mdf 25 mm revestido em 
ambas faces em laminado melamínico texturizado de 
baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de pvc 
de no mínimo 1 mm de espessura, colada através do 
processo hot-melt e sapatas niveladoras de solo, painel 
frontal e gaveteiro confeccionado em mdf 18 mm 
revestido em ambas faces em laminado melamínico 
texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas 
em fita de pvc de no mínimo 1mm de espessura, colada 
através do processo hot-melt. 
A mesa deverá ser resistente e de boa qualidade 

Reiflex � 
rxmp48 

270,00 5.400,00 

14 50 Cjt 

Mesa coletiva quadrada para 04 crianças de 02 a 04 anos: 
especificações: mesas confeccionadas em tubo industrial 
de 1 ¼" com soldagem eletrônica mig, pintura eletrostática 
com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em 
mdf 18mm revestido em laminado melamínico colorida 
(cor a escolher), com bordas coladas em pvc na cor 
branca. 
Medidas: 
altura da mesa: 54 cm 
tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm 
cadeira em ferro para crianças de 2 a 4 anos: 
especificações: assento e encosto das cadeiras revestidos 
em laminado melamínico  (cor da mesa) e fixados através 
de rebites pop. Estrutura será em tubo de ¾" com 
soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. 
As cadeiras com sapatas em polipropileno copolímero, 
injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de 
acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. 
Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 
3/16" x ¾", zincados. Altura do assento da cadeira ao 
chão: 29 cm, altura total: 59 cm, assento da cadeira: 24 cm 
x 24 cm, encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm 

Reiflex � 
rxmq3 

296,00 14.800,00 

TOTAL GERAL R$ 36.350,00 
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PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
85.515.542/0001-50, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 222/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

13 7 
UN
D 

POLTRONA MODELO PRESIDENTE 
Com espaldar alto e apoio para cabeça c/ aranha e braços 
cromados.  Possui assento e encosto em compensado 
multilaminado moldado anatômicamente com espessura de 
14 mm, estofados em espuma de poliuretano injetada 
anatômicamente, indeformável, flexível de alta resistência 
com densidade de 45 kg/m³, espessura de 70 mm no 
assento, 45 mm no centro do encosto e 85 mm na área 
lateral do apoio lombar, revestidos em tecido. borda frontal 
do assento curvada para melhor circulação sanguínea, 
seguindo assim normas ergonômicas. espuma tipo 
ecológica isenta de cfc. Contra encosto em vinil preto e 
bordas protegidas por perfil em pvc extrusado tipo "s" de 
17 mm para total proteção das bordas, 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. Braços 
8595cr em aço cromados com apóia-braços injetado em 
poliuretano semi-rígido (integral skin), fixados na parte 
inferior do assento através de parafusos auto-atarrachantes 
fixados em porca-garras.  Base com regulagem pneumática 
(gás) de altura através de alavanca, sistema de reclinação 
tipo "relax", estrutura metálica (aranha) em aço curvada 
cromada com rodízios duplos em polipropileno injetado, 
com 55 mm de espessura e 63 mm de altura, toda a 
estutura metálica possui tratamento anti-ferrugem à base 
de imersão em banhos de fosfato e recobertos por tinta 
epóxi pó preta, curado em estufa a 150ºc. Dimensões:  
Assento: 0,495 x 0,49 mts. Encosto: 0,78 x 0,50 mts. 
Revestido courissimo preto. 

Primax � 
PMX 
PREACR
BR 

552,00 3.864,00 

 
SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 11.377.867/0001-87, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 223/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

17 200 Und 

Colchão para berço 
Em estrutura de espuma 100% poliuretano, d18 selada, 
tecido lateral e de tampo composto por 805 viscose e 20% 
poliéster e outro tampo em plavinil que inibe a penetração 
de líquido na espuma do colchão. Tecido bordado em 
espuma 100% poliuretano, além de tratamento de 
higienização que impede a formação e colonização de 
ácaros, fungos e bactérias. Medidas aproximadas: 0,68 
x0,10x130 cm, certificado pelo immetro. 

RG 
Colchões / 
D18 

74,00 14.800,00 

 
VITTAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 09.174.668/0001-20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 224/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

18 500 Und 

Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano 
para uso infantil, material atóxico, certificado pelo 
inmetro, corino na cor azul real, impermeável em 
acabamento de zíper oculto. Densidade d33, com espessura 
mínima de 5cm, comprimento 1,30 m e largura 65 cm  
apresentar o certificado do inmetro e também número do 
registro do produto junto ao inmetro na proposta 

Vittaflex � 
Tokyo D-
33 

88,90 44.450,00 

 

Valor Total: R$ 224.112,30 (duzentos e vinte e quatro mil, cento e doze reais e trinta centavos). 
 

 Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 
(doze meses), podendo ou NÃO ser utilizado/contratado pela Administração.  
 

Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.  
 

Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do 
instrumento convocatório, sob as penalidades da lei. 
 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 21 de fevereiro de 2019. 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: XI    Nº: 2339    PÁG:17SEGUNDA-FEIRA 25/02/2019



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: XI    Nº: 2339    PÁG:18SEGUNDA-FEIRA 25/02/2019

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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