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DECRETO Nº. 985/18, DE 21 DE DEZEMBRO DE
2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 31 de dezembro de
2018, CÉSAR VINICIUS KOGUT, matrícula nº 1197439/
2, do cargo de Sec. Municipal de Segurança Pública e
Trânsito, de provimento em comissão, para o qual foi
nomeado através do Decreto nº 041/18 de 01/02/18.

Arapongas, 21 de dezembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 987/18, DE 21 DE DEZEMBRO DE
2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;

R E S O L V E:
NOMEAR, PAULO SERGIO ARGATI, matrícula nº
1197464/1, a partir de 01 de janeiro de 2019, para exercer
em comissão o cargo de Secretário Municipal de
Segurança Pública e Trânsito - subsídios, de
conformidade com a Lei 4.451, de 25/01/16 (Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas),
combinado com a Lei n° 4.452/16 (Estrutura
Organizacional do Município),  ficando exonerado da
nomeação procedida pelo Decreto nº 040/18 de 01/02/
18.

Arapongas, 21 de dezembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 988/18, DE 21 DE DEZEMBRO DE
2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 07 de janeiro de
2019, JAIR MILANI, matrícula nº 81221/2, do cargo de
Secretário Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano – subsídios, de provimento
em comissão, para o qual foi nomeado através do Decreto
nº 779/17, de 20/09/2017.

Arapongas, 21 de dezembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 989/18, DE 21 DE DEZEMBRO DE
2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 07 de janeiro de 2019, RICARDO
KANEHIRO KOIKE, matrícula nº 82589/2, ocupante do
cargo de Engenheiro Civil, para exercer em comissão o
cargo de Secretário Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano - subsídios, de conformidade
com a Lei 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Arapongas), combinado com a
Lei n° 4.452/16 (Estrutura Organizacional do Município),
ficando exonerado da nomeação procedida pelo Decreto
nº 022/17 de 01/01/17.

Arapongas, 21 de dezembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 990/18, DE 21 DE DEZEMBRO DE
2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 07 de janeiro de 2019, ÉRICK
CHAGAS FERREIRA, matrícula nº 1197463/1, para
exercer o cargo de Diretor de Obras e Transporte –
símbolo CC2, de provimento em comissão, lotado na
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano, ficando exonerado da
nomeação procedida pelo Decreto nº 551, de 04/07/17.

Arapongas, 21 de dezembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 170/2017.
Contrato: nº. 659/2017 – 1º Termo Aditivo.
Tomada de Preços: nº. 007/2017.
Partes: Município de Arapongas e MAURO S. KRINSKI
& CIA LTDA, CNPJ nº 75.402.636/0001-69, representada
por Mauro Severo Krinski, CPF n° 372.609.449-00.
Objeto: contratação de empresa especializada em
consultoria e assessoria na área tributária a fim de avaliar,
orientar e revisar a sistemática de aplicação da legislação
e apuração da composição do índice de participação do
município de Arapongas no ICMS, em atendimento a
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo
Administrativo n°. 29339/18, de 12/11/2018, e ainda nos
termos do artigo 57, inc. II da Lei 8.666/93, acordam as
partes, em prorrogar o prazo de vigência e execução do
contrato mais 12 (doze) meses. Os valores contratuais
permanecem inalterados, sendo que o valor total da
contratação para o período correspondente a
prorrogação será de R$ 98.400,00 (noventa e oito mil e
quatrocentos reais). Data e assinaturas.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 235/2017.
Contrato: nº. 757/2017 - 2º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 071/2017.
Partes: Município de Arapongas e IMOBILIÁRIA
BERTONI LTDA, CNPJ nº 06.905.724/0001-60.
Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Carrancho
n° 183 - Jd. Panorama, para as instalações da U.B.S Jardim
Panorama, em atendimento a Gerência de Patrimônio -
GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo
Administrativo nº. 31847, datado de 10/12/2018, acordam
as partes, nos termos da Lei n°. 8.666/93, em prorrogar o
prazo de vigência contratual da locação do imóvel
localizado à Rua Carrancho, 183, Jd. Panorama, que
abriga atividades e instalações de Unidade Básica de
Saúde, por 12 (doze) meses, observado o início em 02/
01/2019 e encerramento em 02/01/2020, sendo que para
este período será mantido o valor do aluguel em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), totalizando ao final
da vigência a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Data e assinaturas.

PORTARIA Nº 05/19, DE 07 DE JANEIRO 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

R E S O L V E:
Art. 1º. - Designar os senhores, ORLANDO BIELESKI,
Agente Administrativo, ISRAEL BIASON FILHO,
Arquiteto e ROGÉRIO TRINDADE, Diretor do Tesouro
Municipal, para sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão Especial para Avaliação do
seguinte Lote de terras:

- Lote de terras nº 4/5-1-J/1-1-F/1-A/1, com área de
175.103,89 m², destacado da Matricula 20.135 do 1º Serviço
Registral desta Comarca de Arapongas - Paraná;

Situado na Gleba Ribeirão Bandeirantes do Norte neste
Município e Comarca de Arapongas, Estado do Paraná.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as demais disposições
em contrário.

Arapongas, 07 de janeiro de 2019.

JAIR MILANI
Prefeito em Exercício

RICARDO K. KOIKE
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, LAZER,

EVENTOS E TURISMO

Processo Administrativo: nº 165/2018.
Modalidade: Pregão nº 097/2018.
Partes: Município de Arapongas e FRS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO – EIRELI – ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de confecção de camisetas,
para atender à Secretaria.Prazo de Entrega: 10 (dez) dias
úteis, contados da data de solicitação.Vigência da ata:
12 (doze) meses contados a partir de 16.08.2018.Valor de
autorização de fornecimento: R$ 5.256,00 (Cinco mil e
duzentos e cinqüenta e seis reais).
Data: 09.10.2018
Assinaturas.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, LAZER,

EVENTOS E TURISMO

Processo Administrativo: nº 165/2018.
Modalidade: Pregão nº 097/2018.
Partes: Município de Arapongas e G. BEGAMASCO &
GUILHERME LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de confecção de camisetas,
para atender à Secretaria.Prazo de Entrega: 10 (dez) dias
úteis, contados da data de solicitação.Vigência da ata:
12 (doze) meses contados a partir de 16.08.2018.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.015,50 (Dois
mil, quinze reais e cinqüenta centavos).
Data: 28.11.2018
Assinaturas.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

Processo Administrativo: nº 077/2017.
Modalidade: Pregão nº 039/2017.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE
CARNES DONAU LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuros aquisições de
gêneros alimentícios perecíveis, para atender à
Secretaria.Prazo de Entrega: 03 (três) dias, contados da
data de solicitação.Vigência da ata: 12 (doze) meses
contados a partir de 12.06.2017.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.196,30 (Três
mil, cento e noventa e seis reais e trinta centavos).
Data: 03.09.2018
Assinaturas.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

Processo Administrativo: nº 077/2017.
Modalidade: Pregão nº 039/2017.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE
CARNES DONAU LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuros aquisições de
gêneros alimentícios perecíveis, para atender à
Secretaria.Prazo de Entrega: 03 (três) dias, contados da
data de solicitação.Vigência da ata: 12 (doze) meses
contados a partir de 12.06.2017.Valor de autorização de
fornecimento: R$ 13.637,70 (Treze mil, seiscentos e trinta
e sete reais e setenta centavos).
Data: 03.09.2018
Assinaturas.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

Processo Administrativo: nº 077/2017.
Modalidade: Pregão nº 039/2017.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE
CARNES DONAU LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuros aquisições de
gêneros alimentícios perecíveis, para atender à
Secretaria.Prazo de Entrega: 03 (três) dias, contados da
data de solicitação.Vigência da ata: 12 (doze) meses
contados a partir de 12.06.2017.Valor de autorização de
fornecimento: R$ 1.845,00 (Um mil e oitocentos e
quarenta e cinco reais).
Data: 05.10.2018
Assinaturas.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo Administrativo: nº 096/2017.
Modalidade: Pregão nº 046/2017.
Partes: Município de Arapongas e L.A FARIA & CIA
LTDA – ME.
Objeto: Registro de Preços para futuros aquisições de
gêneros alimentícios restantes (salsicha - Hot Dog e
Creme Vegetal), para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias, contados da data de
solicitação.Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a
partir de 07.07.2017.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 20.045,04 (Vinte
mil, quarenta e cinco reais e quatro centavos).
Data: 27.06.2018
Assinaturas.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo Administrativo: nº 096/2017.
Modalidade: Pregão nº 046/2017.
Partes: Município de Arapongas e L.A FARIA & CIA
LTDA – ME.
Objeto: Registro de Preços para futuros aquisições de
gêneros alimentícios restantes (salsicha - Hot Dog e
Creme Vegetal), para atender à Secretaria.Prazo de
Entrega: 05 (cinco) dias, contados da data de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.07.2017.Valor de autorização de fornecimento: R$
9.865,80 (Nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e
oitenta centavos).
Data: 27.06.2018
Assinaturas.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

Processo Administrativo: nº 147/2018.
Modalidade: Pregão nº 085/2018.
Partes: Município de Arapongas e L.A. FARIA & CIA
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuros aquisições de
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para
atender à Secretaria.Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias,
contados da data de solicitação.Vigência da ata: 12
(doze) meses contados a partir de 17.07.2018.Valor de
autorização de fornecimento: R$ 862,50 (Oitocentos e
sessenta e dois reais e cinqüenta centavos).
Data: 05.12.2018
Assinaturas.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

Processo Administrativo: nº 147/2018.
Modalidade: Pregão nº 085/2018.
Partes: Município de Arapongas e L.A. FARIA & CIA
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuros aquisições de
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para
atender à Secretaria.Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias,
contados da data de solicitação.Vigência da ata: 12
(doze) meses contados a partir de 17.07.2018.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.195,00 (Um
mil e cento e noventa e cinco reais).
Data: 05.12.2018
Assinaturas.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

Processo Administrativo: nº 151/2018.
Modalidade: Pregão nº 088/2018.
Partes: Município de Arapongas e THIAGO DE SOUZA
ADERALDO ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de higiene e limpeza pessoal, para atender à
Secretaria.Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis,
contados da data de solicitação.Vigência da ata: 12
(doze) meses contados a partir de 13.08.2018.Valor de
autorização de fornecimento: R$ 5.145,00 (Cinco mil e
cento e quarenta e cinco reais).
Data: 29.11.2018.Assinaturas.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

Processo Administrativo: nº 098/2018.
Modalidade: Pregão nº 057/2018.
Partes: Município de Arapongas e R.R. SANCHEZ –
RESTAURANTE – EIRELI - ME
Objeto: Registro de Preços para futuros aquisições de
refeições tipo marmitex e refrigerantes, para atender à
Secretaria.Prazo de Entrega: no prazo estabelecido no
Termo de Referência – Anexo I do Edital, devendo este
ser cumprido pela contratada.Vigência da ata: 12 (doze)
meses contados a partir de 22.05.2018.Valor de
autorização de fornecimento: R$ 9.955,00 (Nove mil e
novecentos e cinqüenta e cinco reais).
Data: 05.12.2018
Assinaturas.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, LAZER,

EVENTOS E TURISMO

Processo Administrativo: nº 113/2018.
Modalidade: Pregão nº 066/2018
Partes: Município de Arapongas e ALBUQUERQUE
PADUA EIRELI - EPP
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, elétricos, hidráulicos, tintas e
equipamentos para manutenção e conservação dos
prédios públicos, em atendimento à Secretaria.Prazo de
Entrega: 02 (dois) dias ou a critério da secretaria
solicitante, contados da data de solicitação.Vigência da
ata: 12 (doze) meses contados a partir de 05.07.2018.Valor
de autorização de fornecimento: R$ 27.550,10 (Vinte e
sete mil, quinhentos e cinqüenta reais e dez centavos).
Data: 06.11.2018
Assinaturas.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, LAZER,

EVENTOS E TURISMO

Processo Administrativo: nº 113/2018.
Modalidade: Pregão nº 066/2018
Partes: Município de Arapongas e ALBUQUERQUE
PADUA EIRELI - EPP
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, elétricos, hidráulicos, tintas e
equipamentos para manutenção e conservação dos
prédios públicos, em atendimento à Secretaria.Prazo de
Entrega: 02 (dois) dias ou a critério da secretaria
solicitante, contados da data de solicitação.Vigência da
ata: 12 (doze) meses contados a partir de 05.07.2018.Valor
de autorização de fornecimento: R$ 2.415,90 (Dois mil,
quatrocentos e quinze reais e noventa centavos).
Data: 06.11.2018
Assinaturas.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, LAZER,

EVENTOS E TURISMO

Processo Administrativo: nº 113/2018.
Modalidade: Pregão nº 066/2018
Partes: Município de Arapongas e ALBUQUERQUE
PADUA EIRELI - EPP
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, elétricos, hidráulicos, tintas e
equipamentos para manutenção e conservação dos
prédios públicos, em atendimento à Secretaria.Prazo de
Entrega: 02 (dois) dias ou a critério da secretaria
solicitante, contados da data de solicitação.Vigência da
ata: 12 (doze) meses contados a partir de 05.07.2018.Valor
de autorização de fornecimento: R$ 10.034,70 (Dez mil,
trinta e quatro reais e setenta centavos).
Data: 06.11.2018Assinaturas.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo Administrativo: nº 072/2018.
Modalidade: Pregão nº 043/2018.
Partes: Município de Arapongas e FG – CONVENIÊNCIA
E SERVIÇOS EIRELI - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
pneus, câmaras de ar e protetores para atender à
Secretaria.Prazo de Entrega: em até 10 (dez) dias úteis,
contados da data de solicitação.Vigência da ata: 12
(doze) meses contados a partir de 07.05.2018.Valor de
autorização de fornecimento: R$ 5.480,00 (Cinco mil e
quatrocentos e oitenta reais).
Data: 20.09.2018
Assinaturas.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo Administrativo: nº 072/2018.
Modalidade: Pregão nº 043/2018.
Partes: Município de Arapongas e FG – CONVENIÊNCIA
E SERVIÇOS EIRELI - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
pneus, câmaras de ar e protetores para atender à
Secretaria.Prazo de Entrega: em até 10 (dez) dias úteis,
contados da data de solicitação.Vigência da ata: 12
(doze) meses contados a partir de 07.05.2018.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.480,00 (Cinco
mil e quatrocentos e oitenta reais).
Data: 20.09.2018
Assinaturas.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo Administrativo: nº 072/2018.
Modalidade: Pregão nº 043/2018.
Partes: Município de Arapongas e GUARÁ PNEUS
LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
pneus, câmaras de ar e protetores para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: em até 10 (dez) dias úteis, contados
da data de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.05.2018.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.894,00 (Um
mil e oitocentos e noventa e quatro reais).
Data: 01.10.2018
Assinaturas.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo Administrativo: nº 072/2018.
Modalidade: Pregão nº 043/2018.
Partes: Município de Arapongas e GUARÁ PNEUS
LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
pneus, câmaras de ar e protetores para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: em até 10 (dez) dias úteis, contados
da data de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.05.2018.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.894,00 (Um
mil e oitocentos e noventa e quatro reais).
Data: 01.10.2018
Assinaturas.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo Administrativo: nº 072/2018.
Modalidade: Pregão nº 043/2018.
Partes: Município de Arapongas e GUARÁ PNEUS
LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
pneus, câmaras de ar e protetores para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: em até 10 (dez) dias úteis, contados
da data de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.05.2018.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.894,00 (Um
mil e oitocentos e noventa e quatro reais).
Data: 01.10.2018
Assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 010/2018 � Processo Adm. N º 018/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO FORNECIDOS PARA AS FAMÍLIAS EM 
VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL � 
SESAN. 
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. 156/2018, assinada em 22 de Março de 2018 - L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12.

Item Qtd. Unid. Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 11.625 KITS 

Cesta básica para atender famílias em situação de vulnerabilidade social 
contendo: -01 pacote de açúcar cristal de primeira qualidade, contendo no 
mínimo 99,3% de carboidrato por porção - embalagem de 5 kg contendo 
informação nutricional. Validade mínima de 24 meses a partir da data de 
entrega, nome e a marca do produto, data de fabricação e validade e número de 
lote. - DOCESUCAR - 01 pacote de arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, 
polido, sem glúten - embalagem de 5kg em polietileno, atóxica, transparente, 
resistente, com o nome e marca do produto, data de fabricação e validade, 
número de lote e tabela de informação nutricional. Validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega. � NORTE SUL - 01 pacote de biscoito 
salgado tipo cream cracker, embalagem de 400 g, contendo o nome e a marca 
do produto, data de fabricação e validade, número de lote e tabela de 
informação nutricional. O produto deve ser crocante, sem sabor de ranço e com 
odor característico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. � 
PRODASA - 01 unidade de extrato de tomate, concentrado, preparado com 
frutos maduros, sem pele e sementes, isentos de fermentação, massa mole, 
vermelha, sem conservadores e validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega, lata de 340 g, contendo tabela de informação nutricional, data de 
fabricação e validade, nome e marca do produto e número de lote. Deverá ter 
registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. - BONARE
- 01 pacote de farinha de milho tipo biju, de 1 ª qualidade. Não deverá 
apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. 
Embalagem de 500 g, intacta, de polietileno transparente bem vedado, contendo 
tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca 
do produto e número de lote. � SINHÁ - 01 pacote de farinha de trigo especial, 
embalagem de 01 kg, enriquecida com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de 
odores, sabores e materiais estranhos. A embalagem deverá conter tabela de 
informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto 
e número do lote. � VITORIOSA - 01 pacote de feijão carioca tipo 1, novo, 
com 90 a 98% de grãos inteiros, limpos e secos, embalagem de 01 kg contendo 
tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, número de lote, 
nome e marca do produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. � SOBERANO - 01 pacote de fubá de milho desgerminado, extrafino, 
mimoso, enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 01 kg, contendo 
tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca 
do produto e número de lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. � NUTRINOVO - 01 pacote de macarrão espaguete nº 08, semolado, 
com ovos, enriquecido com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de 
odores, sabores e materiais estranhos. Embalagem de 01 kg, resistente e 
termossoldada, contendo tabela de informação nutricional, data de fabricação e 
validade, nome e marca do produto e número de lote. - GALO
- 01 unidade de óleo de soja, refinado, embalagem de 900 ml, tipo pet, contendo 
tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca 
do produto e número de lote. - COAMO
- 01 pacote de sal refinado e iodado, embalagem de 01 kg contendo tabela de 
informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto 
e número de lote. - GARÇA 

R$55,10 R$640.537,50 

02 3.875 KITS 

Cesta básica para atender famílias em situação de vulnerabilidade social 
contendo: - 01 pacote de açúcar cristal de primeira qualidade, contendo no 
mínimo 99,3% de carboidrato por porção - embalagem de 5 kg contendo 
informação nutricional. Validade mínima de 24 meses a partir da data de 
entrega, nome e a marca do produto, data de fabricação e validade e número de 
lote. � DOCESUCAR - 01 pacote de arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, 
polido, sem glúten - embalagem de 5kg em polietileno, atóxica, transparente, 
resistente, com o nome e marca do produto, data de fabricação e validade, 
número de lote e tabela de informação nutricional. Validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega. � NORTE SUL - 01 pacote de biscoito 
salgado tipo cream cracker, embalagem de 400 g, contendo o nome e a marca 
do produto, data de fabricação e validade, número de lote e tabela de 
informação nutricional. O produto deve ser crocante, sem sabor de ranço e com 
odor característico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. � 
PRODASA - 01 unidade de extrato de tomate, concentrado, preparado com 
frutos maduros, sem pele e sementes, isentos de fermentação, massa mole, 
vermelha, sem conservadores e validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega, lata de 340 g, contendo tabela de informação nutricional, data de 
fabricação e validade, nome e marca do produto e número de lote. Deverá ter 
registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. � BONARE - 01 
pacote de farinha de milho tipo biju, de 1 ª qualidade. Não deverá apresentar 
resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem de 500 g, 
intacta, de polietileno transparente bem vedado, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número 
de lote. � SINHÁ - 01 pacote de farinha de trigo especial, embalagem de 01 kg, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e 
materiais estranhos. A embalagem deverá conter tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número 
do lote. � VITORIOSA - 01 pacote de feijão carioca tipo 1, novo, com 90 a 
98% de grãos inteiros, limpos e secos, embalagem de 01 kg contendo tabela de 
informação nutricional, data de fabricação e validade, número de lote, nome e 
marca do produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. � 
SOBERANO - 01 pacote de fubá de milho desgerminado, extrafino, mimoso, 

R$55,10 R$213.512,50 
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enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 01 kg, contendo tabela de 
informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto 
e número de lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. � 
NUTRINOVO - 01 pacote de macarrão espaguete nº 08, semolado, com ovos, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de odores, sabores 
e materiais estranhos. Embalagem de 01 kg, resistente e termossoldada, 
contendo tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome 
e marca do produto e número de lote. � GALO - 01 unidade de óleo de soja, 
refinado, embalagem de 900 ml, tipo pet, contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número 
de lote. - COAMO - 01 pacote de sal refinado e iodado, embalagem de 01 kg 
contendo tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome 
e marca do produto e número de lote. � GARÇA  

TOTAL GERAL R$ 854.050,00 

  
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 22 de Dezembro 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 020/2018 � Processo Adm. N º 032/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPLETOS E 
INSTALADOS, COM VERBA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 09267.609000/1150-03, 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. 145/2018, assinada em 05 de Abril de 2018 - DENTAL ALTA MOGIANA � COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.375.249/0001-03.

Item Qtd Und Descrição 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

01 4 
UNIDA
DE 

Consultório odontológico completo instalado: cadeira: com movimento de subida e descida do 
assento e do encosto, acionado pelo pedal de comando integrado a base da cadeira ou móvel, com 
02 posições de trabalho, volta a zero, liga o refletor e regula a intensidade da luz. Caixa de 
comando incorporado à cadeira ou não, com mangueiras embutidas. Placa de comando eletrônico 
fora da caixa de comando, braço direito da cadeira escamoteável para facilitar o acesso do 
paciente, encosto de linhas arredondadas com curvaturas anatômicas, articulação central única 
biarticulada entre o assento e encosto, para facilitar a limpeza do equipamento, encosto de cabeça 
biarticulado (com suporte de metal e com trava de fixação),anatômico para um maior apoio da 
cabeça para a execução do procedimento pelo profissional. Base da cadeira fabricada em ferro 
fundido, ou chapa em aço sem a necessidade de fixação no piso e sem capa de acabamento 
(pintura epóxi), sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapa 
de ferro ou vergalhões, todas as superfícies metálicas deverão ter banho de proteção contra 
oxidação, a pintura deverá ser lisa nas partes aparentes. Sistema hidráulico de inclinação do 
encosto e elevação do assento ou por moto redutor, transformador de 12 volts para alimentação do 
refletor, relê de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma poliuretano revestido em 
pvc expandido, lavável.- equipo odontológico: acoplado com articulação na vertical pneumático 
com três terminais para alta rotação, micromotor com seringa tríplice (toda em latão ou alumínio), 
com puxadores bilaterais ou central, seleção automática das pontas controlada por um bloco de 
acionamento pneumático ou válvulas individuais. Suporte de pontas em peça única ou individual, 
contendo as seguintes peças de mão: -caneta de alta rotação: com 400.000 RPM, esterilizável em 
auto clave, corpo em alumínio anodizado com canais arredondadas de pega, cabeça de tamanho 
reduzido com altura 12 mm à 13,5 mm, diâmetro da cabeça 10 mm à 12 mm, comprimento total 
da caneta de 111 mm à 115 mm, com peso entre 35 à 40 gramas. Sistema de conexão dois furos, 
spray triplo direcionado à ponta ativa da broca, turbina micro-balanceada, sistema de substituição 
da broca através de saca brocas, baixo consumo de ar (30 litros/min), o cano de entrada de ar do 
fundo da caneta deverá ser com rosca para possível manutenção ou emenda do cano de água 
quando rompido. Obs: a exigência do peso faz - se necessário para prevenir lesão por esforço 
repetitivo nos profissionais (ler) com pontas com peso excessivo. A exigência de cabeça reduzida 
com altura e diâmetro conforme especificado é que a mesma ponta poderá ser utilizada tanto em 
adulto como em criança e que o profissional tem como executar o trabalho no último dente do 
paciente com maior facilidade. -micro motor: esterilizável em autoclave, com sistema de conexão 
2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° das peças acopladas, com 
recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 RPM. Consumo de ar máximo de 
65 litros/min. -contra ângulo: esterilizável em autoclave e acoplável ao micro motor através de 
sistema intra, com diâmetro de 20mm com relação de transmissão 1.1, possui corpo em alumínio e 
latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça com altura de 14 mm à 
15,5 mm, diâmetro da cabeça de 0.7 mm à 0.9 mm, deve permitir a utilização de brocas de alta e 
baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperado com sistema lateral 
de acoplamento. Peso entre 43 à 46 gramas. Obs: a exigência do peso faz - se necessário para 
prevenir lesão por esforço repetitivo nos profissionais (l.e.r) com pontas com peso excessivo. A 
exigência de cabeça reduzida com altura e diâmetro conforme especificado é que a mesma ponta 
poderá ser utilizada tanto em adulto como em criança e que o profissional tem como executar o 
trabalho no último dente do paciente com maior facilidade. - refletor odontológico: monofocal, 
acoplado ao braço vertical do equipo, fixo à cadeira, dotado de cabeçote com puxador incorporado 
e espelho multifacetado, com tratamento multicoating que produz luz uniformemente distribuída, 
campo de iluminação 8 x 18 à 80 cm de distância com 20.000 lux, sistema de fácil troca do led, 
luz em led (refletora) com protetor em policarbonato transparente, transformador com seleção de 
voltagem e pintura lisa.- unidade auxiliar: acoplado à cadeira com estrutura interna fabricada em 
alumínio com pintura lisa, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo 
separador de detritos, registro para regulagem de pressão da água e com temporizador (economiza 
água) ou registro para fechamento manual da água, 01 terminal para sugador com acionamento 
automático venturi, 01 sugador para bomba de vácuo. - suporte da bomba de vácuo elétrico, 
suporte de pontas com formas arredondadas, caixa de esgoto selada em pvc com respiro e 
abafador, separador de detritos para os dois sugadores,  conectado à mangueira de sucção com tela 
de aço inoxidável, mangueiras dos sugadores com engate rápido ou não. - mocho odontológico: 
com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do 
assento acionados por uma alavanca com o movimento de descida impulsionado pelo peso do 
usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentados são amortecidos por um 
sistema de gás pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem 
da altura do assento. Base com 05 rodízios, assento com conformação anatômica que se aloja ao 
contorno das pernas e encosto com estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em pvc 
expandido sem costuras, lavável, encosto ergonômico com regulagem longitudinal, deverá conter 
02 mochos para cada consultório odontológico. Todos os equipamentos que compõem o conjunto 
odontológico, incluindo caneta de alta rotação, micro motor e ângulo e mocho deverão ser da 
mesma marca. Garantia:12 meses. Empresa de assistência técnica com no máximo 100 km de 
distância e possuir contrato de prestação de serviço com o fabricante. � DABI ATLANTE � 
CROMA T5 PLUS 3T AIR 1VP + 1AP 

15.800,00 63.200,00 
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03 4 
UNIDA
DE 

Aparelho de profilaxia: aparelho de ultrassom pizoelétrico, periodontia e remoção de tártaros com 
frequência mínima de 29.000 hz e jato de bicarbonato, acompanha 3 insertos para remoção de 
tártaro, possuir filtro de ar para evitar entupimento, com caneta do jato e capa do ultrassom 
autoclavável e  com reservatório de água  incorporado no aparelho e bomba peristáltica. � DABI 
ATLANTE � PROFI NEO 

2.800,00 11.200,00 

TOTAL GERAL R$ 74.400,00 

Ata de Registro de preços n. 146/2018, assinada em 05 de Abril de 2018 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.897.039/0001-00.

Item Qtd Und Descrição 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

02 2 
UNIDA
DE 

Compressor de ar totalmente a seco, com regulador de pressão, válvula despressurizadora do 
cabeçote reservatório de ar no mínimo 40 litros, motor de no mínimo 1 hp com disjuntor térmico e 
no máximo 75 dcb de ruído. � FIAC � SUPER 50 

1.900,00 3.800,00 

Ata de Registro de preços n. 147/2018, assinada em 05 de Abril de 2018 - V. S. COSTA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 05.286.960/0001-83.

Item Qtd Und Descrição 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

04 4 
UNIDA
DE 

Fotopolimerizador sem fio com potência mínima de 1.200 mw cm2 regulagem de potência e 
tempo, ponteira em polímero de n mínimo 7mm, corpo em plástico injetado. � KONDENTECH � 
LED 6 

405,00 1.620,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 05 de Janeiro 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 024/2018 � Processo Adm. N º 042/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE POSTES METÁLICOS VISANDO A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E 
DESENVOLVIMENTO URBANO � SEODUR. 
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. 193/2018, assinada em 06 de Abril de 2018 - ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 85.489.078/0001-74.

ITEM DESCRIÇÃO DO POSTE UNID QTD 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 

Poste metálico com altura de 14,00 metros, altura útil de 12,00 metros, 
formado por coluna telecônica reta para engastar. Construído com tubos 
de seção circular em aço ABNT 1010/20, segundo norma ABNT de 
perfis tubulares NBR 8261/83 em diversos diâmetros, sendo o diâmetro 
na base da coluna de 141 mm e no topo de 89 mm, com espessura 
mínima de 4,25 mm e cujas extremidades dos segmentos são 
convenientemente montadas para não permitir cobre-junta e soldados 
pelo processo mig. O braço para fixação de dois aparelhos de 
iluminação construído em 2 (dois) tubos de diâmetro 60,30mm com 
espessura mínima de 3,00mm e chapas de aço segundo norma ABNT de 
chapas grossas NBR 6648/84 com projeção horizontal de 2,00 metros. 
Sem janela de inspeção. Fornecido com emenda desmontável para 
facilidade de transporte, manuseio e montagem. Acabamento 
superficial: Revestido com zinco por imersão a quente segundo norma 
NBR 6323/90, com camada mínima de 70 micras e pintado com resina 
de poliéster ao ultravioleta, aplicada pelo processo eletrostático e curada 
em estufa a 200ºc. Projetado para uma área de exposição ao vento de 45 
m/s conforme norma NBR 6123/88, com flecha máxima admissível de 
4,0% da altura útil para esforço máximo admissível de 70 kgf no topo 
do poste. O dimensionamento segue obrigatoriamente as seguintes 
normas da ABNT: NBR 14.744/01 de postes de aço para iluminação, 
NBR 6123/88 de forças devido ao vento em edificações, NBR 8800/86 
de projetos e execução de estrutura de aço de edifícios. (Imagens 
ilustrativas em arquivo anexo no Edital). � METALSINTER 
REF.030.00005 070. 00001. 010 551 

CONJ 250 1.323,00 330.750,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 06 de Janeiro 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 063/2018 � Processo Adm. N º 107/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS FORMANDOS DO PROERD, JOGOS 
JOEMA E FUTUROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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. 402/2018, assinada em 02 de Julho de 2018 - CABULON & SANTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 11.708.226/0001-68, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 402/2018. 

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 5.000 UND 

Camisetas personalizadas; com layout colorida, meia manga, gola redonda, 
poliviscose, 0,67% poliéster, 33% viscose, estampada com arte colorida, com no 
mínimo 04 (quatro) cores estampada na frente, costas e mangas com a logomarca do 
município, arte será fornecida na época do evento conforme necessidade; cor colorida- 
tamanho PP a extra GG 

R$13,30 R$66.500,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 02 de Janeiro 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 075/2018 � Processo Adm. N º 124/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER A CENTRAL DE 
ABASTECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
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. 407/2018, assinada em 06 de Julho de 2018 - CABULON & SANTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 11.708.226/0001-68. 

Item Quant Unid. Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$ 
03 15.000 Unidade Sacola Plástica Reciclada, Med. Aprox. 60x80x0,7 Cm. Jp Embalagens 0,27 4.050,00 

04 15.000 Unidade Saco plástico, 60 litros, transparente, resistente, para cesta básica Jp embalagens 0,43 6.450,00 

05 200.000 Unidade 

Saco Para Recolha De Amostra Dos Alimentos Com Etiqueta E 
Com Fecho, Med.Aprox. 16x22 Cm, Espessura 50 Microns, 
Polietileno Virgem Com Sistema De Fecho, Com Zona Escrita, 
Permitindo Identificação Da Amostra 

Jp Embalagens 0,22 44.000,00 

06 300 Unidade 

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

Plastlondri 45,10 13.530,00 

08 200 Unidade 

Caixa Plástica Especial Para Transporte De Pão Sistema Anti Furto 
Em Baixo Relevo No Fundo; Marcação Vazado Ou Hot Stamp Nas 
Lateriais; Maior Estabilidade No Transporte E Armazenagem; 
Facilidade De Organização, Estoque; Fácil Higienização Por Não 
Possuir Paredes Duplas; Proteção Contra Uv; Encaixe Perfeito Com 
As Demais Caixas No Mercado; Estrutura Reforçada; Permite 
Empilhamento Em Duas Alturas Internas; Empilhamento Cruzado 
Que Reduz O Volume Em 46% Na Logística Reversa. (Etr -
Equipamento Transitável Retornável). Empilhamento De 165 Mm, 
Dimensões Externas De 710 X 600 X 165, Dimensões Internas De 
672x581x122, Pe - Ad (Polietileno Alta Densidade), Peso De 2,380 
Kg, Capacidade 50 Litros. 

Pisani 51,00 10.200,00 

TOTAL GERAL R$ 78.230,00 

Ata de Registro de preços n. 408/2018, assinada em 06 de Julho de 2018 - COPA � COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.682.760/0001-80.

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

07 100 UNIDADE 

Caixa organizadora em plástico transparente e resistente: 02 (duas) 
travas, com tampa, uso em alimentos, com capacidade de 50 litros Rischioto 78,00 7.800,00 

09 250 UNIDADE 
Bacia em plástico virgem, para alimentos, graduada, redonda, com 
alças bilaterais reforçada, bico de escoamento, com capacidade de 17 
litros 

Tritec 22,00 5.500,00 

TOTAL GERAL R$ 13.300,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 06 de Janeiro 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 076/2018 � Processo Adm. N º 126/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MILHO E RAÇÃO PARA OS GANSOS E PEIXES DO PARQUE DOS PÁSSAROS E 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SOLUÇÃO DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 

SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - SEASPMA.
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. 385/2018, assinada em 26 de junho de 2018 - L.A. FARIA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
22.203.443/0001-12.

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

01 2.500 Quilograma Milho para ganso. Primor  1,00 2.500,00 

02 2.500 Quilograma 
Ração para peixe para crescimento, peletes flutuantes pudensos, 
tamanho de partículas (6 to 15 mm). 

Primor 2,10 5.250,00 

03 50 Balde 
CLORO GRANULADO 3 EM 1 -  BALDE 10KG 
65% de cloro ativo 

Domclor 176,50 8.825,00 

04 10 Unidade PENEIRA ARMACAO PLASICA P/ PISCINA Vila Real 27,60 276,00 

05 200 Litros INTERCAP Belaquímica 5,50 1.100,00 

06 200 Litros SOLOPAN Belaquímica 6,60 1.320,00 

07 200 Litros 
Detergente Automotivo Neutro Biodegradável concentrado -
Shampoo 

Belaquímica 4,80 960,00 

TOTAL GERAL R$ 20.231,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 26 de Dezembro 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 077/2018 � Processo Adm. N º 128/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS DE HISTÓRIAS INFANTIS DESTINADOS ÀS 
BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
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. 386/2018, assinada em 27 de junho de 2018 - GRUPO PROJETOS EDITORIAIS UNIVERSITÁRIOS LTDA., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.401.371/0001-40.

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

R$ 

01 138 Coleção 

COLEÇÃO DE FÁBULAS PARA BRINCAR CONTENDO 12 (DOZE) 
LIVROS DE 16 PÁGINAS CADA, 19,0 X 27,7 CM, COM GRAMPO. 
AUTOR PEDRO BANDEIRA/MOACIR RODRIGUES. 
CONFECCIONADA CAPA EM CARTÃO SUPREMO 250 G E MIOLO 
OFFSET 75 G E CAIXA FEITA EM PAPEL CARTÃO 300 
G.ACOMPANHA CD COM HISTÓRIAS NARRADA PELO AUTOR 
PEDRO BANDEIRA.FAIXA ETÁRIA: 07 A 08 ANOS 
A COLEÇÃO DE FÁBULAS PARA BRINCAR É COMPOSTA PELOS 
SEGUINTES LIVROS: 1) A RAZÃO DO MAIS FORTE; 2) O BOLO DE 
FUBÁ; 3) O SEGREDO DO MESTRE; 4) TRABALHO DA 
FORMIGUINHA; 5) A VAIDADE DO CORVO; 6) O DIA DA VENTANIA; 
7) A RAPOSA ESFOMEADA; 8) DEPENDE DE QUEM VÊ; 9) O 
VELÓRIO DA ONÇA; 10) QUE MOLEZA É ESSA; 11) VIVENDO E 
APRENDENDO E 12) A VITÓRIA DO MAIS SABIDO. 

Editora 
Divulgação 
Cultural 

258,00 35.604,00 

02 138 Coleção 

COLEÇÃO BAY ZOO CONTENDO 08 (OITO) LIVROS DE 24 PÁGINAS 
CADA, DIMENSÕES: 21,3 X 21,6 CM, COM GRAMPO. AUTOR PEDRO 
BANDEIRA/MOACIR RODRIGUES. CONFECCIONADA CAPA EM 
COUCHÊ FOSCO 250 G E MIOLO COUCHÊ FOSCO 90 G E CAIXA 
FEITA EM PAPEL CARTÃO 300 G.ACOMPANHA CD COM HISTÓRIAS 
NARRADA PELO AUTOR PEDRO BANDEIRA.FAIXA ETÁRIA: 04 A 06 
ANOS 
A COLEÇÃO BAY ZOO É COMPOSTA PELOS SEGUINTES LIVROS: 1) 
BABY CANGURU; 2) BABY ELEFANTE; 3) BABY JABUTI; 4) BABY 
JOÃO DE BARRO; 5) BABY LEÃO; 6) BABY PREGUIÇA; 7) BABY 
TIGRE E 8) BABY RAPOSA. 

Editora 
Divulgação 
Cultural 

199,00 27.462,00 

TOTAL GERAL R$ 63.066,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 27 de Dezembro 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 084/2018 � Processo Adm. N º 146/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO (LANCHE), EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO Nº 
857225/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 424/2018, assinada em 06 de Julho de 2018 - L.A. FARIA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
22.203.443/0001-12.

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

01 14.700 UNIDADE 
kit alimentação (lanche) contendo 01 pão recheado com 
apresuntado e queijo, 200 ml de refrigerante em 
embalagem de 2 litros, 50 ml de café. 

Pão: Oficina do Pão 
Apresuntado: Perdigão 
Mussarela: Terra Viva 
Refrigerante: Refriko 
Café: Brasil 

3,45 50.715,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 06 de Janeiro 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 086/2018 � Processo Adm. N º 148/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, 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. 518/2018, assinada em 26 de Setembro de 2018 - B. DE OLIVEIRA BERGAMASCHO � PRODUTOS NUTRICIONAIS,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.715.704/0001-22.

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

05 400 EMBALAGEM 

Alimento completo e balanceado liquido com 1,2kcal/ml, 
normoproteico, proteína vegetal e / ou animal. Com adição de 
tcm. Isenta de sacarose, glúten e lactose. Apresentação 
embalagem de 1000ml. REFERÊNCIA: ISOSSOURCE SOYA 

ISOSOURCE SOYA 
Nestlé  

14,40 5.760,00 

11 400 EMBALAGEM 

Alimento líquido nutricionalmente completo com alto teor 
protéico, no mínimo 17% hipercalórico 1,5kcal/ml. Isento de 
sacarose, glúten e lactose. Apresentação tetra pack 1000ml. 
REFERÊNCIA:ISOSSOURCE 1,5 

ISOSOURCE 1,5 
Nestlé 

30,00 12.000,00 

16 150 UNIDADE 

Triglicerídeos de caseia média. Indicado para pacientes que 
necessitem de um aporte calórico maior proveniente de lipídeos 
de fácil absorção, entre eles: dificuldade digestiva ou absortiva, 
distúrbios no transporte linfático, doenças que induzem à 
desnutrição, estresse metabólico e hipermetabolismo. 70% óleo 
de coco 30% óleo de milho. Apresentação, frasco 250 ml. 

MCT Age Vitafor 37,00 5.550,00 

23 300 LATA 

Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, à base 
de peptídeos, normocalórico¹ (na diluição padrão). Indicado para 
terapia nutricional precoce em pacientes pediátricos críticos de 1 
a 10 anos de idade,  com retarde de esvaziamento gástrico e 
riscos de broncoaspiração, dificuldade na absorção de proteína 
intacta associada a desconfortos gastrointestinais e pacientes em 
desmame de nutrição parenteral.Com 12% de proteínas (100% 
de proteína do soro do leite hidrolisada), 54% carboidratos 
(63,2% maltodextrina; 23,5% sacarose e 13,3% amido de batata) 
e 34% gorduras (59,9% TCM, 19,5% óleo de canola; 14,7% 
óleo de girassol e 5,9% lecitina de soja). Sabor baunilha.. Não 
contém glúten. LATA 400 G REFERÊNCIA:PEPTAMEN 

PEPTAMEN Junior 
Nestlé 

173,00 51.900,00 

TOTAL GERAL R$ 75.210,00 

Ata de Registro de preços n. 519/2018, assinada em 26 de Setembro de 2018 - NORTE NUTRI PRODUTOS MÉDICOS E NUTRIÇÃO EIRELI., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.515.361/0001-52. 

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

08 400 UNIDADE 

Fórmula infantil a base de leite de vaca espessada com amido de 
arroz pré-gelatinizado, para lactentes de 0 a 12 meses, densidade 
calórica 68Kcal/100ml, proteína lactoalbumina/ caseína: 20/80%, 
carboidrato 34% maltodextrina, 25% amido de arroz, 41%
lactose, enriquecida com vitaminas , minerais e oligoelementos, 
atendendo as recomendações da Codex Alimentarius -
Apresentação, Lata 400g. REFERÊNCIA:APTAMIL AR 

Nestlé � Nan A.R. 21,20 8.480,00 

09 400 UNIDADE 

Fórmula na redução dos episódios de regurgitação, ssada 
caseiramente. Reduz a exposição do esôfago a conteúdo 
ácidos,Lactose, leite de vaca desnatado*, amido, oleína de 
palma, soro de leite desmineralizado*, óleo de canola, óleo de 
palmiste, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, 
niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina 
B6, vitamina B1, vitamina D, vitamina B2, ácido fólico, 
vitamina K, ácido pantotênico, vitamina B12, biotina), taurina, 
sais minerais (iodeto de potássio, sulfato ferroso, sulfato de 
cobre, sulfato de zinco) LATA 400g. 

Nestlé � Nan A.R. 21,20 8.480,00 

13 200 UNIDADE 

Fórmula Infantil isenta de lactose, a base do leite de vaca, óleos 
vegetais e maltodextrina (única fonte de carboidrato); 
Enriquecido com vitaminas, nucleotideos, minerais, ferro e 
outros oligoelementos. Apresentação, Lata 400g. 
REFERÊNCIA:NAN SL 

Nestlé � Nan S.L. 28,00 5.600,00 

19 100 LATA 
Fórmula infantil de partida, para crianças recém-nascidas, 
prematuros e/ ou baixo peso. Apresentação lata 400g. 

Nestlé � Pre Nan 26,20 2.620,00 

TOTAL GERAL R$ 25.180,00 

Ata de Registro de preços n. 520/2018, assinada em 26 de Setembro de 2018 - NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 18.500.770/0001-69. 

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$
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04 30 LATA 

Alimento completo para nutrição enteral ou oral. Normoproteico, 
normocalórico e normolipídico, com adição de fibras. 
Apresentação embalagem de 800g. REFERÊNCIA: ENSURE/ 
NUTRISON SOYA 

Trophic Fiber/Prodiet 38,00 1.140,00 

06 500 LATA 

Alimento completo para nutrição enteral ou oral. Normoproteico, 
normocalórico e normolipídico, com adição de fibras. 
Apresentação embalagem de 800g. REFERÊNCIA: ENSURE/
NUTRISON SOYA 

Trophic Fiber/Prodiet 38,00 19.000,00 

10 500 LATA 
Suplemento alimentar, rico em vitaminas e minerais, podendo 
conter ou não fibras. Diversos sabores. Apresentação Lata 400g. 
REFERÊNCIA: NUTREN ACTIVE 

Sustenlac/ Prodiet 16,00 8.000,00 

15 600 LATA 

Alimento completo para crianças de 1 a 10 anos. Com densidade 
calórica de 1,0 a 1,5kcal/ml, com no mínimo 9% de proteínas. 
Isento de glúten. Apresentação Lata 400g. REFERÊNCIA:
NUTREN JR/PEDIASURE 

Trophic Infant/ Prodiet 27,30 16.380,00 

24 300 UNIDADE 

Fórmula infantil com proteína de arroz hidrolizada, enriquecida 
com minerais, vitaminas, nucleotídeos, aminoácidos livre e 
peptídeos. Isento de lactose, sacarore e frutose.isento de ácido 
fítico e fitoestrogenosa. Isento de glúten. Contendo age na 
proporção de 10:1 de ácido linoleico, alfalinoleico. Embalagem: 
Lata com 400g. REFERÊNCIA:NOVAMIL RICE 

Novamil Rice Biolab 105,00 31.500,00 

26 400 EMBALAGEM 

Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, 
normocalóricaa (1,2 kcal/ml). Isenta de sacarose, fibras, lactose e 
glúten. Apresentação embalagem de 1000ml. 
REFERÊNCIA:TROPHIC BASIC 

Trophic Soya/ Prodiet 17,00 6.800,00 

TOTAL GERAL R$ 82.820,00 

Ata de Registro de preços n. 521/2018, assinada em 26 de Setembro de 2018 - PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES 
EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.396.523/0001-73. 

Item Qtd Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$

01 500 LATA 

Fórmula infantil em pó, para crianças desde o nascimento, a base 
de 100% de proteína de soro do leite extensamente hidrolisado, 
para crianças com alergia ao leite de vaca, com quadro diarreico 
e/ ou mal absorção, com adição de tcm, lcpufas e nucleotídeos. 
Isento de sacarose, glúten e lactose. Apresentação Lata de 
400g.REFERÊNCIA:PREGOMIM PEPTI  

Pregomin Pepti/ 
Danone 

73,50 36.750,00 

02 50 LATA 

Fórmula infantil em pó, a base de proteína do soro do leite 
extensamente hidrolisada com lactose, para crianças com alergia 
ao leite de vaca sem quadro diarréico, desde o nascimento. 
Contém lcpufas e nucleotídeos. Isento de sacarose e glúten. 
Apresentação Lata de 400g.REFERÊNCIA:APTAMIL PEPTI 

Aptamil Pepti/ Danone 58,00 2.900,00 

07 500 UNIDADE 
Fórmula infantil para crianças de 0 a 12 meses com 100% de 
proteína isolada da soja. Apresentação Lata de 800g. 
REFERÊNCIA:APTAMIL SOJA 

Aptamil Soja 1 e 2/ 
Danone 

43,70 21.850,00 

12 200 LATA 

Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e 
crianças de primeira infância destinada a necessidades 
dietoterápicas específicas com restrição de lactose. Contém 
ácidos graxos de cadeia longa (lcpufas) - ácidos araquidônico 
(ara) e docosahexaenoico (dha) e nucleotídeos.   Densidade 
calórica 66 kcal/100 ml. Possui 8% de proteínas lácteas (100% 
caseína), 44% de carboidratos (100% maltodextrina), 48% de 
lipídios (100% de gordura vegetal - óleos de palma, canola, 
coco, girassol e fungos - mortierella alpina). Apresentação, Lata 
de 400g. REFERÊNCIA:APTAMIL SL 

Aptamil SL/ Danone 28,60 5.720,00 

14 200 LATA 

Alimento para nutrição oral ou enteral para crianças, em pó, 
nutricionalmente completo e rico em vitaminas e minerais. 
Permite preparo nas diluições 1,0kcal/ml, 1,25kcal/ml e 
1,5kcal/ml. Isento de lactose. Não contém glúten. 
Indicações:crianças em risco nutricional, desnutridas ou com 
desaceleração do crescimento; com doenças crônicas (ex. 
Fibrose cística, cardiopatias, doença celíaca, câncer, etc), 
anorexia, estomatite, restriçã ;o hídrica, em pré ou pós-
operatório. Possui 9% de proteínas (100% caseinato de cálcio), 
50% de carboidratos (84% de maltodextrina e 16% sacarose) e 
41% de lipídeos (100% de óleos vegetais - óleos de palma, 
girassol e semente de colza). Sem sabor. Apresentação, Lata de 
400g. REFERÊNCIA:FORTINI 

Fortini/ Danone 59,00 11.800,00 

17 100 LATA 

Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e 
crianças de primeira infância para necessidades dietoterápicas 
específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína 
láctea, lactose, sacarose, frutose, galactose e ingredientes de 
origem animal. Contém 100% aminoácidos livres e sintéticos, 
100% xarope de glicose, óleos vegetais e tcm. Adicionada de 
lcpufas (ara e dha) e nucleotídeos. Indicada para crianças de 0 a 
36 meses de idade com alergias alimentares ou distúrbios da 
digestão e absorção de nutrientes. Não contém glúten. 
Indicações:alergia alimentar (ao leite de vaca, à soja, a 
hidrolisados e a múltiplas proteínas), síndrome do intestino curto 
e outros distúrbios absortivos moderados a graves, 
gastroenteropatia eosinofílica, nutrição enteral precoce/mínima 
em terapia intensiva neonatal e pediátrica, transição de nutrição 
parenteral para enteral. Apresentação, Lata 400g. 

Neocate LCP/ Danone 199,00 19.900,00 

18 100 LATA 

Fórmula elementar de aminoácidos, nutricionalmente completa, 
em pó, para crianças acima de um ano, com alergias alimentares 
ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. Fórmula com 
eficácia comprovada em estudos clínicos. Isenta de proteína 
láctea, lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. Uso via oral 
e/ou enteral. Densidade calórica 100kcal/100ml. Possui 10% de 
proteínas (100% aminoácidos livres), 58,5% de carboidratos 

Neo Advance/ Danone 215,00 21.500,00 
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(100% maltodextrina) e 31,5% de lipídeos (100% óleos vegetais, 
sendo 35% triglicerídeo de cadeia média). Apresentação, Lata 
400 g. REFERÊNCIA: NEOCATE NEOADVENCE 

22 200 FRASCO 

Alimento para nutrição enteral, especialmente formulado para 
crianças. Nutricionalmente completo, normocalórico e 
normoprotéico, enriquecido com o exclusivo mix de 
carotenóides e com o exclusivo mf6, com 50% de fibras solúveis 
e 50% de fibras insolúveis. Baixa osmolaridade. Isento de 
sacarose, lactose e glúten. Contém proteína do soro do leite, 
proporcionando melhor tolerabilidade e melhor balanço proteico. 
Densidade calórica 1,0 kcal/ml. Possui 10% de proteínas (60% 
soro de leite e 40% caseína), 50% de carboidratos (100% 
maltodextrina) e 40% de lipídeos (86,9% de óleo de girassol, 
10% de óleo de canola e 3,1% de óleo de peixe). Apresentação, 
frasco 200ml. REFERÊNCIA:NUTRINI 

Nutrini MF/ Danone 23,90 4.780,00 

25 160 LATA 

Suplemento nutricional em pó, normocalórico e hiperproteico 
(56%vct). Contém uma combinação exclusiva de nutrientes que 
atuam na síntese muscular. Rico em vitamina d, leucina e outros 
aminoácidos essenciais de rápida absorção, enriquecido com mix 
de carotenóides, fibras, cálcio e mais 27 vitaminas e minerais. 
Não contém glútem, densidade calórica 1.0 kcal/ml, 56%de 
proteínas (21g/150ml -100%whey protein + 3g de leucina  livre), 
18% de lipídeos de lipídeos (41% óleo de palma, 34% óleo de 
girassol e 25% óleo de canola) e 26% de carboidratos (53% 
polissacarídeos, 27% sacarose, 8% glicose, 7% maltose, 5% 
lactose), 1,6g fibras/150ml (gos,fos e pectina). Enriquecimento 
com o exclusivo mix de carotenóides, cálcio e mais 27 vitaminas 
e minerais. Sabor baunilha ou morango. Embalagem de 600g 
(2250 kcal) .REFERÊNCIA:FORTIFIT 

Fortifit/ Danone 170,00 27.200,00 

TOTAL GERAL R$ 152.400,00 

Ata de Registro de preços n. 522/2018, assinada em 26 de Setembro de 2018 - PRO-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.889.336/0001-45. 

Item Qtd Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$
Valor Total 

R$ 

03 200 LATA 

Alimento para nutrição enteral ou oral, nutricionalmente completo, 
com densidade de 1,0kcal/ml, normoproteico, contendo 15% de 
proteínas, sendo que no mínimo 70% de proteína isolada da soja e 
21% de proteína do soro do leite, e 30% de lipídios. Isento de 
lactose, sacarose e glúten. Apresentação Lata de 
800g.REFERÊNCIA:NUTRISON SOYA/ ENTERAL COMP. 

Nuteral � Total 
Nutrition Soy HSS 

35,00 7.000,00 

Ata de Registro de preços n. 523/2018, assinada em 26 de Setembro de 2018 - ROSSANE SERAFIM MATOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 03.302.477/0001-10. 

Item Qtd Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$
Valor Total 

R$ 

20 800 UNIDADE 

Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, 
hipercalórica (1,5 kcal/ml), com adição de fibras solúveis e 
insolúveis. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Acondicionado 
em sistema fechado. Apresentação embalagem de 1000ml. 
REFERÊNCIA:FRESUBIN ENERGY FIBER 

Fresenius/ Fresubin 
Energy Fiber 

25,90 20.720,00 

21 800 UNIDADE 

Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, 
normocalórica (1,0 a 1,2 kcal/ml), com adição de fibras solúveis 
e insolúveis. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Acondicionado 
em sistema fechado. Apresentação embalagem de 1000ml. 

Fresenius/ Fresubin 
Original Fiber 

26,60 21.280,00 

TOTAL GERAL R$ 42.000,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 26 de Dezembro 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 090/2017 � Processo Adm. N º 169/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PESSOAL NECESSÁRIOS PARA OS 
ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO PARA PESSOA EM 
SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CASA LAR "CRIANÇA FELIZ", EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 137/2018, assinada em 27 de Março de 2018 - A G ROSSATO � DISTRIBUIDORA � ME., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 22.499.940/0001-00.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

02 80 UNIDADE Escova dental infantil - cerdas macias. Dental K 0,70 56,00 

03 100 UNIDADE Buchas de banho, espuma. Ober Fresh 0,90 90,00 

08 200 UNIDADE Sabonete infantil a base de glicerina. Boa qualidade. Mínimo 75g 123 Baby 0,95 190,00 

09 80 UNIDADE Shampoo infantil. Boa qualidade. Aproximadamente 220 ml Tralalá 5,30 424,00 

10 80 PACOTE Lenço infantil umedecido, fragrância suave, boa qualidade. Com no 
mínimo 48 und. 

Baby Bless 1,80 144,00 

15 150 CAIXA Cotonetes - hastes flexíveis de algodão. Boa qualidade. Caixas com 
75 hastes. 

Coton Baby 0,95 142,50 

16 460 PACOTE 

Fralda descartável máxima proteção, de polpa de celulose, gel super 
absorvente, filme de polietileno, não tecido de polipropileno, não 
tecido de fibra bicomponente, fios de elastano, adesivos 
termoplásticos, fitas adesivas e filme de bopp. Tamanho g. - pacote 
com 48 unidades. 

Anjinhos 17,32 7.967,20 

17 460 PACOTE 

Fralda descartável máxima proteção, de polpa de celulose, gel super 
absorvente, filme de polietileno, não tecido de polipropileno, nao 
tecido de fibra bicomponente, fios de elastano, adesivos 
termoplásticos, fitas adesivas e filme de bopp. Tamanho m - pacote 
com  54 unidades. 

Anjinhos 21,50 9.890,00 

21 500 UNIDADE Sabonete em barra para uso adulto, unidade 90g Soft 0,68 340,00 

23 100 UNIDADE Creme dental em creme adulto pesando 90gr, Free Dent 1,00 100,00 

24 20 UNIDADE Repelente spray 100 ml Insect Free 6,15 123,00 

31 600 UNIDADE 
Chupeta de bico médio, anatômica. Composição polipropileno e 
policarbonato, silicone liberado pela ANVISA. Tamanho p 6 � 12 
meses. Várias cores 

Lolly Baby 2,50 1.500,00 

52 100 PACOTE Absorvente higiênico, com abas, malha seca, com 8 unidades. Mulher Ativa 0,95 95,00 

TOTAL GERAL R$ 21.061,70 

Ata de Registro de preços n. 138/2018, assinada em 27 de Março de 2018 - J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI � ME., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.351.505/0001-57, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 138/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

04 60 Unidade Unidade de fio dental com 50 metros. Med Fio 2,30 138,00 

07 30 Unidade Pomada, proteção contra assaduras contendo retinol, colecalciferol, 
oxido de zinco. 60g 

Tralalá 9,00 270,00 

TOTAL GERAL R$ 408,00 

Ata de Registro de preços n. 139/2018, assinada em 27 de Março de 2018 - L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 139/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

05 300 Caixa 
Cx com 30 unidades de curativo adesivo para proteger pequenos 
ferimentos 

Belacoton 3,20 960,00 

06 70 Unidade 
Esparadrapo micropore, alta aderência, super flexível, impermeável 
e de rasgo fácil - 100mmx4,5 

Misner 6,50 455,00 
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11 20 Unidade 
Chupeta de bico médio, liberado pela ANVISA. Tamanho 1 de 0 a 6 
meses de idade. Tamanho 6 - 12 meses. Varias cores.

Neopan 2,50 50,00 

20 30 Caixa 
Luvas de látex para procedimentos (hospitalar)- não estéril 
levemente pulverizada com po bio-absorvivel, aprovada pela 
ANVISA. Caixa com 100 unidades. Tamanho m. 

Nugard 11,30 339,00 

27 5.100 Unidade 

Escova dental infantil cerdas macias, cabeça ocupada por cerdas de 
nylon. Tufos e cerdas uniformemente aparadas e arredondadas na 
mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, cabeça e cantos 
arredondados; cabo: arredondado com fácil manuseio; comprimento 
do cabo: 14,5 cm; 03 fileiras de tufos. 

Bitufo 0,36 1.836,00 

28 100 Pacote Algodão em bolinhas boa qualidade pacote 50 gramas Belacoton 1,55 155,00 

29 1.200 Unidade 
Bico de puro látex para mamadeira durável, macio, higiênico e 
esterilizável. Produto aprovado pelo INMETRO p.m.g.

Neopan 1,85 2.220,00 

30 4.000 Unidade Bucha de banho infantil macia  tamanho-100mm x 70mm x 40mm Cia do Banho 1,10 4.400,00

32 520 Unidade 

Condicionador infantil de boa qualidade, para todos os tipos de 
cabelo. Composição: álcool ceto, estearilico, cloreto de cetil trimetil, 
amôneo, ácido cítrico, conservante e água purificada. Contendo no 
mínimo 350 ml 

Palmolive 4,90 2.548,00 

34 550 Unidade 
Creme rinse infantil para cabelos afro, composição: cloreto de cetil 
trimetil amônico, álcool ceto-estearílico metilparabeno, corante, 
essência. Contendo no mínimo 350 ml. 

Loes Kids 5,75 3.162,50 

35 150 Unidade 
Escova de mamadeira c/ cerdas de nylon macia, de boa qualidade, 
com ponta especial que serve também para limpar os bicos. 

Neopan 4,50 675,00 

36 170 Unidade Escova de cabelo para bebê. Cerdas macias. Boa qualidade. Bitufo 4,00 680,00 

37 70 Unidade 
Esparadrapo. Alta aderência. Super flexível. Impermeável e de rasco 
fácil � 100 mm x 4,5m. 

Misner 4,50 315,00 

39 100 Pacote 
Gase para curativo, 9 fios � boa qualidade � características: 100 % 
algodão, não estéril, hidrófilo com alto poder de absorção. 
Dimensões: 7,5 x 7,5 cm � embalagem com 500 unidades 

Larismed 13,50 1.350,00 

40 3.000 Pacote 

Lenço infantil umedecido. Fragrância suave. Boa qualidade. 
Embalagem pote � conteúdo de 70 a 80 lenços no formato 19 x 12 
cm picotados. Embalagem com lacre de proteção. Tampa abre / fecha 
e orifício para retirada do lenço conservando sempre úmidos. 
Composição: metil parabeno, propilparabeno, propileno glicol, bht. 
Bactericida, cocoamido, propilbetaína, cloreto de benzalcônio, 
extrato de aloe vera, fragrância e água desmineralizada, não contém 
álcool, ph fisiológico, prazo de validade 02 anos após a fabricação. 

Piquitucho 1,60 4.800,00 

41 300 Unidade Pentes plásticos para cabelo. Tamanho médio. Boa qualidade. Cia do Banho 0,95 285,00 

45 400 Unidade Talco infantil, 200g. Composição: zinco, óxide, kaolin, perfumado. Lukinha 6,40 2.560,00 

48 1.200 Unidade 
Creme dental infantil - sem flúor - mínimo 50gr, sabor suave, boa 
qualidade. 

Condor 2,50 3.000,00 

49 140 Unidade Escova de cabelo juvenil, cerdas macias, boa qualidade. Cia do Banho 7,00 980,00 

TOTAL GERAL R$ 30.770,50 

Ata de Registro de preços n. 140/2018, assinada em 27 de Março de 2018 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL � ME., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.664.617/0001-86, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 140/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

53 800 Unidade Mamadeira frasco transparente New Baby 3,90 3.120,00 

54 500 Unidade Pomada proteção contra assaduras Baby Med 7,15 3.575,00 

TOTAL GERAL R$ 6.695,00 

Ata de Registro de preços n. 141/2018, assinada em 27 de Março de 2018 - RIO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E 
PROMOÇÃO DE EVENTOS EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.626.072/0001-98.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 
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01 15 Pacote Algodão hidrófilo pacote 500 grs. Apollo 11,80 177,00 

12 80 Unidade Condicionador para todos os tipos de cabelos 350 ml Skala 4,20 336,00 

13 20 Caixa Curativo adesivo para proteger pequenos ferimentos boa qualidade 
- 40 unidades 

Cremer 3,90 78,00 

14 80 Unidade Shampoo adulto para todos os tipos de cabelo, 350 ml aprox. Skala 5,00 400,00 

18 20 Unidade Fita micropore, alta aderência, super flexível, impermeável e de 
rasgo fácil - 100 mm x 4,5m 

3M 5,50 110,00 

26 10 Frasco Óleo de semente de uva e amêndoas 100 ml Farmax 10,00 100,00 

43 2.650 Unidade Sabonete infantil a base de glicerina. Ácido cítrico e hdp. 
Embalagem de 90 gramas. 

Johnson 2,18 5.777,00 

44 520 Unidade 

Shampoo infantil. Boa qualidade. Composição: cocoamidopropil, 
betaína, tridecil, éter sulfato de sódio, polietilenoglicol, laurato de 
sorbitano, imidazolina lauríca-mirística, glicerina, lauril, éter 
carbolixato de sódio, diestearato de polietikenoglicol, sal de 
amônio quaternário, polimérico, fragância edta tetrassódico, 
cloreto de 1-(3-cloroalil)- 3,5,7 � triazo � 1-azoniadamantano, 
d&c amarelo n10, d&c laranja n4. Ácido cítrico e água. 
Embalagem de 200 ml a 350 ml. 

Palmolive Kids 4,50 2.340,00 

47 80 Unidade Desodorante, antitranspirante, aerosol, sem álcool, sem perfume. 
90g/150ml 

Monange 6,40 512,00 

51 140 Pacote Toucas descartáveis resistentes registrada na anvisa. Pacote com 
100 unidades de cor branca. 

Taugim 5,00 700,00 

55 160 Unidade Termômetro clinico digital de haste flexível Incoterme 10,00 1.600,00 

56 15 Unidade Escova de cabelo adulto Rica 8,90 133,50 

57 120 Pacote Fralda descartável infantil tamanho xxg - 16 und Personalidades 9,75 1.170,00 

TOTAL GERAL R$ 13.433,50 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 27 de Dezembro 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 090/2018 � Processo Adm. N º 153/2018. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA O FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE LABORATÓRIO E EQUIPAMENTOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, 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. 531/2018, assinada em 05 de Outubro de 2018 - A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
LABORATÓRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.627.453/0001-85.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 
02 2 Caixa Lamínula de cristal para câmara neubauer, com 10 unidades. Global 10,00 20,00 
06 10 Unidade Camara de newbauer espelhada Newoptok 248,00 2.480,00 

24 10 Caixa 
Conjunto para corante rápido hematologia. Kit corante panótico para 
coloração diferencial de elementos figurados do sangue 3 x 500ml. 

Laborclin 30,50 305,00 

25 5 Caixa 
Conjunto para coloração para gram com 4 corantes (cristal violeta, 
fucsina, lugol e descorante) cada frasco com 500 ml. 

Laborclin 44,00 220,00 

26 4 Frasco 
Corante azul de cresil brilhante para coloração de reticulócitos. Frasco 
com 100 ml 

Laborclin 27,00 108,00 

27 20 Unidade Lâmpada halógena 6v 20w (para microscópio) Osram 18,00 360,00 

29 50 Unidade 

Teste para gravidez (beta hcg) teste imuno cromatográfico de etapa única, 
para determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (hcg), 
na urina e no soro. Utiliza dois tipos de anticorpos que identificam a 
presença do hormônio hcg, com sensibilidade de 25 ul/ml. Embalagem 
com no máximo 100 testes. Embalados individualmente. Contendo 
saquinho dessecante para conservação dos testes e instruções de uso, 
constando dados de identificação, lote, validade, controle interno do teste. 
Validade mínima de 12 meses após a emissão da nf de entrega. 

Ebram 55,00 2.750,00 

32 100 Pacote 

Compressa de gaze hidrófila tipo queijo (bobina), em algodão puro, 13 
fios/cm, 03 dobras e 08 camadas, medindo 91cm x 91cm, cor branca, 
isenta de amido, dextrina, corantes corretivos, azulados ópticos, álcalis e 
ácidos, fios uniformes e sem falhas ou fiapos, não estéril, com dados de 
identificação, data de fabricação e validade, nº do lote e registro no ms 

Ortofen 29,00 2.900,00 

34 50 Frasco Gluc up com 50 gr, limão Laborclin 4,50 225,00 
35 300 Frasco Gluc up com 75gr, limão Laborclin 4,50 1.350,00 
36 3 Frasco Óleo para microscopia de imersão com 100 ml. Laborclin 14,50 43,50 

37 15 Frasco 
Soro anti-a monoclonal 10ml. Soro para classificação do tipo sanguíneo a 
no sistema abo. Método por aglutinação. 

Ebram 16,00 240,00 

38 15 Frasco 
Soro anti b monoclonal 10ml. Soro para classificação do tipo b no 
sistema abo. Método por aglutinação. 

Ebram 16,00 240,00 

39 10 Frasco 

Soro anti d monoclonal 10 ml. Método por aglutinação. Anti d 
monoclonal humano igm + igb combinados é um reagente de baixa 
concentração protéica, formulado para uso em teste rápido em lâmina e 
em tubo. 

Ebram 34,00 340,00 

40 5 Frasco Soro coombs (anti igg monoespecífico) 10 ml. Prothemo 28,50 142,50 

41 30 Frasco 
Kit para vdrl. Suspensão antigênica estabilizada para realizar a prova vdrl 
modificada (usr) de detecção de sífilis. 

Laborclin 30,50 915,00 

42 40 Kits 
Kit para determinação de tap. Reagentes para determinação manual ou 
automatizada do tempo de protrombina (tp) em plasma citratado. 
Reagente líquido já preparado para uso. Kit com 100 testes. 

Clot 87,00 3.480,00 

43 30 Kits 

Kit para determinação de kptt. Reagentes para determinação manual ou 
automatizada do tempo de tromboplastina parcial ativada (kptt) em 
plasma citratado. Reagente líquido e já preparado para uso. Kit com 150 
testes. 

Clot 87,00 2.610,00 

46 30 Kits 
Kit para determinação de gama glutamil transferase (ygt). Volume 60ml. 
Método: cinético. Amostra: soro ou plasma. Reagente compatível com o 
equipamento smart 200+. 

Laborclin 100,00 3.000,00 

47 20 Kits 

Kit para determinação de amilase. Método: cinético-colorimétrico 
(cloronitrofenol - cnp). Volume 60 ml. Finalidade: dosagem da amilase. 
Amostra: soro, plasma, urina e outros líquidos biológicos. Monoreagente 
- líquido pronto para uso. Reagente compatível com o equipamento smart 
200+. 

Ebram 220,00 4.400,00 

50 20 Kits 

Kit para determinação de proteínas totais. Método: colorimétrico-biureto. 
Volume 250ml. Amostra: soro ou líquidos biológicos. Monoreagente -
líquido pronto para uso. Reagente compatível com o equipamento smart 
200+. 

Laborclin 35,00 700,00 

52 40 Kits 

Kit para determinação de creatinina. Método: cinético-colorimétrico. 
Amostra: soro, plasma, urina e outros líquidos biológicos. Bireagente 
contendo ácido pícrico e tampão, cada um com 100ml. Reagente 
compatível com o equipamento smart 200+. 

Laborclin 49,00 1.960,00 

54 2 Frasco Solução de lugol forte 2% de 500ml. Laborclin 27,00 54,00 

57 2 Frasco 
Reagente dpd em pó para 100 determinações de cloro livre - em frasco 
ambar com 10 gramas, acompanha pá dosadora e manual de instruções. 

Del lab 110,00 220,00 

61 10 Kits 
Método para determinação qualitativa e semi-quantitativa de 
estreptolisina o (aslo) em amostras de soro. Somente para uso diagnóstico 
in vitroa. Volume máximo 10ml. 

Ebram 38,00 380,00 

63 50 Kits 

Kit para determinação de glicose. Método: enzimático-colorimétrico. 
Finalidade: dosagem da glicose. Amostra: soro, plasma, líquor e outros 
líquidos biológicos. Monoreagente- líquido pronto para uso. Volume 500 
ml. Reagente compatível com o equipamento smart 200+ 

Laborclin 37,00 1.850,00 
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64 50 Kits 

Kit para determinação de colesterol total. Método: enzimático-
colorimétrico. Finalidade: dosagem do colesterol total. Amostra: soro. 
Monoreagente - líquido pronto para uso.  Volume 200ml. Reagente 
compatível com o equipamento smart 200+ 

Laborclin 70,00 3.500,00 

65 50 Kits 

Kit para determinação de hdl. Método enzimático-colorimétrico 
direto.finalidade: dosagem do colesterol hdl. Amostra: soro, plasma. 
Volume: 50 a 100ml. Reagente compatível com o equipamento smart 
200+ 

Laborclin 270,00 13.500,00 

66 50 Kits 

Kit para determinação de triglicérides. Método: enzimático-colorimétrico 
(trinder). Volume: 200ml. Finalidade: dosagem dos triglicérides. Amostra: 
soro, plasma. Monoreagente - líquido pronto para uso. Reagente 
compatível com o equipamento smart 200+ 

Laborclin 150,00 7.500,00 

68 20 Pacote 
Ponteira azul universal 200 a 1000 microlitros. Pacote com 1000 
unidades 

Cralplast 27,00 540,00 

TOTAL GERAL R$ 56.333,00 

Ata de Registro de preços n. 532/2018, assinada em 05 de Outubro de 2018 - CIRURGICA ONIX � EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 20.419.709/0001-33. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

08 1.000 Caixa 
Coletor de material perfurocortante 7 lts com 10 unidades - produto de uso não 
perecível, capacidade de 7 litros com 10 unidades. 

Descarbox  23,56 23.560,00 

16 100 Caixa 

Dispositivo para infusão intravenoso calibre 23 g - siliconizada, bisel 
trifacetado, com protetor, aleta de fixação colorida que identifique o tamanho 
do produto em vinil atóxico e não provoca reações alérgicas, tubo em vini 
transparente, atóxico e flexível, conector universal tipo luer lock, contendo na 
embalagem: registro da ANVISA, numeração lote, data da fabricação e 
esterilização, período de validade/vencimento, descrição processo usado para 
esterilização. Caixa com 50 unidades 

Labor Import 8,00 800,00 

17 100 Caixa 

Dispositivo para infusão intravenosa estéril (etox) c/ agulha trifacetada, asas 
leves e flexíveis, tubo vinílico, conector rígido (luer universal), protetor de 
agulha, 25g, 19,1 x 0,5 x 0,3 mm, embalagem individual em forma plástica 
"sleep". Nº reg. Min. Saúde. Caixa com 50 unidades 

Labor Import 8,00 800,00 

TOTAL GERAL R$ 25.160,00 

Ata de Registro de preços n. 533/2018, assinada em 05 de Outubro de 2018 - CQC � TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 46.962.122/0003-21. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

53 30.000 Unid. 

Reagentes e soluções suficientes para a realização de 30.000 testes/ano (lisante, 
sabão e diluentes; 6 reagentes para limpeza concentrada e 6 controles para 
hematologia, com valores alto, baixo e normal), que se sejam compatíveis com o 
referido Analisador Hematológico Automático Yumizen H500. Entrega 
programada dos referidos reagentes e soluções conforme a necessidade da 
demanda laboratorial, contendo o seguinte: 47 (quarenta e sete) unidades
DILUENT, 50 (cinqüenta) unidade de WHITEDIFF, 34 (trinta e quatro) unidade 
de CLEANER, 06 (seis) unidade de MINOCLAIR, 06 (seis) unidade de 
DIFFTROL, 02 (duas) unidades de MINOCAL. 

Horiba Medical 1,30 39.000,00 

Ata de Registro de preços n. 534/2018, assinada em 05 de Outubro de 2018 - EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.101.480/0001-01. 

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

01 100 Pacote 
Tubos para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio para 5,8 ml, 
pacotes com 100 unidades 

Cral  41,80 4.180,00 

04 20 Caixa 
Teste determinação de sangue oculto em fezes por imunocromatografia. 
Fornecer amostra para validação. 

Medlevensohn 60,00 1.200,00 

07 1.000 Caixa 
Coletor de material perfurocortante 3 lts com 10 unidades - produto de uso 
não perecível, capacidade de 3 litros com 10 unidades. 

Descarbox 16,10 16.100,00 

31 20 Unidade 

Garrote construído em tecido elástico medindo 45 cm de comprimento por  
de 2,5 cm largura, resistente e isento de látex; podendo ser lavável. Botão de 
auto-trava e regulagem de tensão. Embalagem individual em material que 
garanta a integridade do produto. 

G Tech 4,90 98,00 

62 700 Pacote 
Frasco transparente para coleta de urina, para 50ml de amostra, com 
graduação de no mínimo em 10 em 10 ml, com tampa rosqueável. Pacote 
com 100 unidades. 

J Prolab 22,00 15.400,00 

TOTAL GERAL R$ 36.978,00 

Ata de Registro de preços n. 535/2018, assinada em 05 de Outubro de 2018 - GIODESC � IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.144.181/0001-31. 

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

10 510 Pacote 
Tubos para coleta de sangue a vácuo com gel separador. Volume de 
aspiração de 04 ml. Pacotes com 100 unidades. 

Injex 44,50 22.695,00 

11 400 Pacote Tubos a vácuo com fluoreto 4ml, pacotes com 100 unidades Injex 29,37 11.748,00 

12 510 Pacote 
Tubo para coleta de sangue a vácuo com edta/k3. Volume de aspiração de 4 
ml. Caixa com 100 unidades 

Injex 30,30 15.453,00 

13 40 Pacote Coletor de urina infantil unissex. Pacote com 100 unidades. Kralplast 24,90 996,00 

18 5 Unidade 
Micropipeta, material plástico, tipo automática, volume fixo, capacidade 10 
ul, uso em laboratório Peguepet 47,90 239,50 

19 5 Unidade 
Micropipetas automática de volume fixo 20 ul, calibração de fábrica 

Peguepet 47,90 239,50 
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20 5 Unidade Micropipetas automática de volume fixo 50 ul, calibração de fábrica Peguepet 47,90 239,50 

21 5 Unidade 
Micropipetas automática de volume fixo 100 ul, calibração de fábrica 

Peguepet 47,90 239,50 

22 5 Unidade 
Micropipetas automática de volume fixo 500 ul, calibração de fábrica 

Peguepet 47,90 239,50 

23 5 Unidade 
Micropipetas automática de volume fixo 1000 ul, calibração de fábrica 

Peguepet 47,90 239,50 

28 200 Unidade 

Tiras de urina para determinação semiquantitativa de 10 parâmetros em 
urina: glicose, bilirrubina, cetona, densidade, sangue, ph, proteína, 
urobilinogênio, nitrito e leucócitos. Alta sensibilidade em baixas 
concentrações de leucócitos e sangue. Resistente à condições ambientais e 
umidade. Apresentação: frasco com 200 tiras 

Kralplast 51,00 10.200,00 

33 100 Caixa 

Curativo estéril, absorvente adesivo hipoalérgico. Cor bege ou branco. Para 
uso após punção venosa e aplicação de injeções (vacinas) no tamanho 
2,5cmx2,5cm. Composição: fibras de viscose, resina acrílica e massa 
adesiva, papel siliconado, poliéster. Caixa com 500 unidades 

Copertina 10,90 1.090,00 

TOTAL GERAL R$ 63.619,00 
Ata de Registro de preços n. 536/2018, assinada em 05 de Outubro de 2018 - MUNIZ & ROCHA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 03.919.932/0001-20. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

03 10 Caixa 
Lamínula comum para microscopia com 100 unidades,  tamanho 20x20mm

Labor Import 1,83 18,30 

09 10 Unidade Lixeira em inox com pedal 05 litros Mor 45,00 450,00 

55 2 Unidade 
Centrifuga para 24 tubos com caçapa grande c/ graduação marca inbras alb 
32t 

Daiki 3.630,00 7.260,00 

TOTAL GERAL R$ 7.728,30 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 05 de Janeiro 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 108/2018 � Processo Adm. N º 194/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL, EM 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. 573/2018, assinada em 25 de Setembro de 2018 - AUTO POSTO CATUAÍ LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 07.900.742/0004-65.

Item OBJETO 
Quantidade em litros estimada 
para consumo até 23/04/2019 

Preço Unitário Média ANP 
Valor total previsto para 

até 23/04/2019 

01 ETANOL 210.000 
Percentual de desconto é de 1,2% sobre o valor médio 
da tabela da ANP do Município de Arapongas-PR ou, o 
valor da bomba, o que for menor. 

R$601.860,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 25 de Dezembro 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 129/2018 � Processo Adm. N º 225/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER 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: 

ELO TEXTIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.844.636/0001-39, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 630/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

01 500 Und 
Lençol de baixo com elástico, confeccionado com tecido macio 100% 
algodão, com trama de no mínimo 150 fios, sistema de anti-pelling (sem 
bolinhas), para colchões até 071 x 132 x 13 cm, na cor verde claro. 

Elo 11,59 5.795,00 

02 250 Und 

Toalha de banho em tecido macio 
100% algodão, antialérgica sem estampa, felpuda, medindo 0,80 x 1,50, 
gramatura mínima de 450 g/m², cores claras variadas. Tolerância 
dimensional de 5% para mais ou para menos. 

Elo 15,90 3.975,00 

05 300 Und 
Cobertor infantil: manta especial microfibra, 100 % poliéster, delicadas, 
antialérgica, toque macio, cores claras variadas, medindo 
aproximadamente 1,50 x 1,10 m. 

Elo 14,75 4.425,00 

TOTAL GERAL R$ 14.195,00 

Valor Total: R$ 14.195,00 (quatorze mil, cento e noventa e cinco reais). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 11/12/2018. 
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 dezembro 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 115/2018 � Processo Adm. N º 204/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL, 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: 

VESTISUL INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.411.384/0001-00, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 631/2018. 

Item Qtd Und Descrição 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

01 13.500 Unidade 

Camiseta manga curta com decote "v" em malha, fio mistura intima 70% poliéster 30% 
modal, com gramatura de 170 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição). A 
camiseta deverá ter as mangas e o recorte reto nas duas laterais da frente, indo do ombro até 
a barra na lateral da camiseta em malha, fio mistura intima 70% poliéster 30% modal, com 
gramatura de 170 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição) na cor azul marinho 
pantone de referencia 19-3920 tpx. Entre o recorte e o corpo da peça deverá ter um filete 
embutido de 0,5 cm pronto costurado em máquina overloque. Esse filete será em malha, fio 
mistura intima 70% poliéster 30% modal, com gramatura de 170 g/m² (tolerância de 8% na 
gramatura e composição) na cor amarelo pantone de referencia14-0852 tpx. Fechar os 
ombros e as mangas em máquina overloque. A bainha da barra e das mangas deverá ter 
2,0cm pronta costurada em máquina cobertura 2 agulhas largas. Na camiseta deverá ter uma 
gola personalizada em "v" com a escrita arapongas duas vezes, uma em cada lateral, 
conforme desenho ilustrativo abaixo. Gola deverá ser com linha 100% poliéster, em 3 cores, 
branco, azul marinho pantone de referencia 19-3921 tpx e amarelo pantone de referencia 14-
0852 tpx. Sua construção deve respeitar a seguinte estrutura: quando a gola for 
confeccionada, antes de ser costurada na peça terá 3,8cm de largura conforme o desenho 
ilustrativo. Depois da gola costurada na peça em máquina overloque ela ficará com 3,0cm 
considerando a camiseta pronta. 
Na parte interna da gola deverá ter um reforço do mesmo tecido e cor do corpo com 1 cm de 
largura, costurada em máquina galoneira 1 agulha e pespontada em máquina reta 1 agulha. 
Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do 
tecido. A peça deve estar isento de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. 
Identificação: a peça deve ter etiqueta de identificação em tecido branco, afixada em caráter 
permanente e indelével, pregado no centro do degolo da camiseta. Os caracteres tipográficos 
dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, marca, 
composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem 
cumprir as obrigações descritas no regulamento técnico mercosul sobre etiquetagem de 
produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio de 2008. 
Logotipia: na camiseta deverá ser estampado em processo de serigrafia a logo da prefeitura 
de arapongas na medida de 7,0 cm para todos os tamanhos. Localização: centro da estampa 
rente ao final da cava e com o ponto mais alto do ombro, conforme imagem abaixo para 
todos os tamanhos. 
Nas costas parte superior deverá ter uma estampa em processo de serigrafia com a escrita 
educação em meia lua e logo abaixo desta escrita, centralizar a palavra arapongas - pr de 
forma reta. As escritas deverão ser na fonte arial black. Para os tamanhos de 02 a 08 a 
estampa deverá ser no tamanho de 21,0cm base e para os tamanhos de 10 a xg deverá ter 
26,0 cm de base. 
Localização: início da estampa a 7,0 cm do final da gola para todos os tamanhos. 
Demais especificações de acordo com termo de referência. 

11,91 160.785,00 

02 13.500 Unidade 

Camiseta manga longa com decote "v" em malha, fio mistura intima 50% poliéster 50% 
modal, com gramatura de 185 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição). A 
camiseta deverá ter as mangas e o recorte reto nas duas laterais da frente, indo do ombro até 
a barra na lateral da camiseta em malha, fio mistura intima 50% poliéster 50% modal, com 
gramatura de 185 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição) na cor azul marinho 
pantone de referencia 19-3920 tpx. Entre o recorte e o corpo da peça deverá ter um filete 
embutido de 0,5 cm pronto costurado em máquina overloque. Esse filete será em malha, fio 
mistura intima 50% poliéster 50% modal, com gramatura de 185 g/m² (tolerância de 8% na 
gramatura e composição) na cor amarelo pantone de referencia14-0852 tpx. Fechar os 
ombros e as mangas em máquina overloque. A bainha da barra e das mangas deverá ter 
2,0cm pronta costurada em máquina cobertura 2 agulhas largas. Na camiseta deverá ter uma 
gola personalizada em "v" com a escrita arapongas duas vezes, uma em cada lateral, 
conforme desenho ilustrativo abaixo. Gola deverá ser com linha 100% poliéster, em 3 cores, 
branco, azul marinho pantone de referencia 19-3921 tpx e amarelo pantone de referencia 14-
0852 tpx. Sua construção deve respeitar a seguinte estrutura: quando a gola for 
confeccionada, antes de ser costurada na peça terá 3,8cm de largura conforme o desenho 
ilustrativo. Depois da gola costurada na peça em máquina overloque ela ficará com 3,0cm 
considerando a camiseta pronta. 
Na parte interna da gola deverá ter um reforço do mesmo tecido e cor do corpo com 1 cm de 
largura, costurada em máquina galoneira 1 agulha e pespontada em máquina reta 1 agulha. 
Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do 
tecido. A peça deve estar isento de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. 
Identificação: a peça deve ter etiqueta de identificação em tecido branco, afixada em caráter 
permanente e indelével, pregado no centro do degolo da camiseta. Os caracteres tipográficos 
dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, marca, 
composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem 
cumprir as obrigações descritas no regulamento técnico mercosul sobre etiquetagem de 
produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio de 2008. 
Logotipia: na camiseta deverá ser estampado em processo de serigrafia a logo da prefeitura 
de arapongas na medida de 7,0 cm para todos os tamanhos. Localização: centro da estampa 
rente ao final da cava e com o ponto mais alto do ombro, conforme imagem abaixo para 
todos os tamanhos. 
Nas costas parte superior deverá ter uma estampa em processo de serigrafia com a escrita 
educação em meia lua e logo abaixo desta escrita, centralizar a palavra arapongas - pr de 
forma reta. As escritas deverão ser na fonte arial black. Para os tamanhos de 02 a 08 a 

14,00 189.000,00 
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estampa deverá ser no tamanho de 21,0cm base e para os tamanhos de 10 a xg deverá ter 
26,0 cm de base. 
Localização: início da estampa a 7,0 cm do final da gola para todos os tamanhos. 

03 6.500 Unidade 

Bermuda em confeccionada em tecido plano teci-tol, em losango constituído por vários 
desenhos geométricos. Como desenho principal do tecido temos um losango de 5mm por 
3mm onde à partir desse se constitui em sua extremidade superior duas linhas unidas 
formando-se um semi losango, repetindo isso na extremidade inferior com medidas de 3mm 
por 3mm, dando continuidade do desenho, formam-se duas linhas na extremidade superior 
5mm por 5mm dando origem a semi losango aberto, na parte inferior forma-se também uma 
linha de 5mm por 5mm formando um semi losango aberto. Cor azul marinho pantone 19-
3920 tpx. Características técnicas: losango trabalhado, corante dispenso (composição do 
tecido 100% poliéster, nbr 11914, espessura total iso-5084, 030 +/-3, gramatura nbr10591 
120+/- 5%, armação maquinetado, nbr 12546, titulo do fio-trama nbr 13216, 165/96, titulo 
do fio urdume nbr 13216, 75/36, quantidade de fios trama nbr10588, 35+/-3, quantidade de 
fios urdume nbr 10588, 40+/-3) 
Nas laterais devem ter dois frisos sobrepostos na mesmo tecido do corpo na cor amarelo 
pantone de referencia 14-0852 tpx. Os frisos deverão ter 1,0cm de largura com intervalo 
entre eles de 0,5 cm costurados nas laterais da bermuda. O gancho frente, costas e entre 
pernas costuradas em máquina interloque. Bainha da perna da bermuda deverá ser costurada 
em 2,0 cm na máquina de cobertura 2 agulhas bitola larga. Para confecção desta peça deverá 
ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. Na cintura da bermuda 
deverá ter elástico com 4,0 cm de largura costurado em máquina interloque e rebatido em 
máquina catraca 4 agulhas ponto corrente, para todos os tamanhos. Barra da bermuda deve 
ser feita em máquina cobertura 2 agulhas largas, com 2,0cm de largura. Para confecção 
desta peça deve ser utilizada linha 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. 
Logotipia: bordado na perna esquerda de quem veste, brasão da prefeitura e logo de 
arapongas. Com base de 7,5cm para todos os tamanhos. Localização: início do bordado a 
5,0 cm do final da barra. Demais especificações de acordo com termo de referência. 

17,67 114.855,00 

04 7.000 Unidade 

Short saia em confeccionada em tecido plano teci-tol, em losango constituído por vários 
desenhos geométricos. Como desenho principal do tecido temos um losango de 5mm por 
3mm onde à partir desse se constitui em sua extremidade superior duas linhas unidas 
formando-se um semi losango, repetindo isso na extremidade inferior com medidas de 3mm 
por 3mm, dando continuidade do desenho, formam-se duas linhas na extremidade superior 
5mm por 5mm dando origem a semi losango aberto, na parte inferior forma-se também uma 
linha de 5mm por 5mm formando um semi losango aberto. Cor azul marinho pantone 19-
3920 tpx. Características técnicas: losango trabalhado, corante dispenso (composição do 
tecido 100% poliéster, nbr 11914, espessura total iso-5084, 030 +/-3, gramatura nbr10591 
120+/- 5%, armação maquinetado, nbr 12546, titulo do fio-trama nbr 13216, 165/96, titulo 
do fio urdume nbr 13216, 75/36, quantidade de fios trama nbr10588, 35+/-3, quantidade de 
fios urdume nbr 10588, 40+/-3) 
Na frente da saia deverá ter um friso no mesmo material do corpo cor amarelo pantone de 
referencia 14-0852 tpx. O friso deverá ter 1,0cm de largura costurado em maquina cobertura 
2agulhas bitola estreita. O gancho frente, costas e entre pernas costuradas em máquina 
interloque. Ora a abertura da saia pode ser do lado direto e ora para o lado esquerdo. Bainha 
da barra do short saia deverá ser costurada em 2,0 cm na máquina de cobertura 2 agulhas 
bitola larga. Na cintura da frente deverá ser cós colocado, com elástico com 4,0 cm de 
largura costurado em máquina interloque. Na parte traseira deverá ser cós com elástico com 
4,0 cm de largura costurado em máquina interloque,e rebatido em máquina catraca 4 
agulhas ponto corrente, para todos os tamanhos. Barra do short saia deve ser feita em 
máquina cobertura 2 agulhas largas, com 2,0cm de largura. Para confecção desta peça deve 
ser utilizada linha 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. 
Identificação: a peça deve ter etiqueta de identificação em tecido branco, afixada em caráter 
permanente e indelével, aplicado na parte interna do gancho traseiro. Os caracteres 
tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, 
cnpj, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas 
devem cumprir as obrigações descritas no regulamento técnico mercosul sobre etiquetagem 
de produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio de 2008. 
Logotipia: bordado na perna no lado da abertura da saia, brasão da prefeitura e logo de 
arapongas. Com base de 7,5cm para todos os tamanhos. Localização: início do bordado a 
5,0 cm da barra e a 5,0cm da lateral da saia. Demais especificações de acordo com termo de 
referência. 

17,07 119.490,00 
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05 13.500 Unidade 

Jaqueta confeccionada em tecido plano teci-tol, em losango constituído por vários desenhos 
geométricos. Como desenho principal do tecido temos um losango de 5mm por 3mm onde à 
partir desse se constitui em sua extremidade superior duas linhas unidas formando-se um 
semi losango, repetindo isso na extremidade inferior com medidas de 3mm por 3mm, dando 
continuidade do desenho, formam-se duas linhas na extremidade superior 5mm por 5mm 
dando origem a semi losango aberto, na parte inferior forma-se também uma linha de 5mm 
por 5mm formando um semi losango aberto. Cor azul marinho pantone 19-3920 tpx. 
Características técnicas: losango trabalhado, corante dispenso, hidro-repelente 
(aatcc22spray teste nota 100+/-10, composição do tecido 100% poliéster, nbr 11914, 
espessura total iso-5084, 030 +/-3, gramatura nbr10591 120+/- 5%, armação maquinetado, 
nbr 12546, titulo do fio-trama nbr 13216, 165/96, titulo do fio urdume nbr 13216, 75/36, 
quantidade de fios trama nbr10588, 35+/-3, quantidade de fios urdume nbr 10588, 40+/-3) 
A jaqueta deverá ter bolso embutido, nas duas laterais do mesmo tecido do corpo 
pespontado em máquina reta 0,8 cm. No centro das mangas devem ter dois frisos 
sobrepostos no mesmo material do corpo na cor amarelo pantone de referencia 14-0852 tpx. 
Os frisos deverão ter 1,0cm de largura com intervalo entre eles de 0,5 cm costurados no 
centro das mangas das jaquetas, costurando partindo da gola até a bainha, nas duas mangas, 
em máquina ponto corrente. A bainha da barra deverá ser com limpeza na interloque e 
costurada em máquina reta 1 agulha, com largura de 2,0 cm na pronta. Bainha das mangas 
com costura embutida na interloque e costurada em máquina reta 1 agulha, com largura de 2 
cm pronta. Os ombros, mangas e laterais deverão ser costurados em máquina interloque. 
Zíper de nylon na cor azul marinho pantone de referencia 19-3920 tpx, pregado e 
pespontado em máquina reta 1 agulha do início da barra até o final do zíper. Para a 
confecção desta peça deve ser utilizada linha 100% poliéster, n° 120, na cor predominante. 
Jaqueta forrada em malha dupla circular (jacquard) na cor azul marinho pantone 19-3920 
tpx personalizada com o nome do município "arapongas" fio brilhante, composição da 
malha 100% poliéster com gramatura de 150 g/m2. A escrita "arapongas" em rapport sem pé 
alternado, com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura, conforme layout, a jaqueta 
deverá ser fechado em máquina interlock 5 linhas.
Identificação: a peça deve ter etiqueta de identificação em tecido branco, afixada em caráter 
permanente e indelével na parte interna do degolo da jaqueta. Os caracteres tipográficos dos 
indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, marca, 
composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem 
cumprir as obrigações descritas no regulamento técnico mercosul sobre etiquetagem de 
produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio de 2008. 
Logotipia: na jaqueta deverá ser bordado a logo de arapongas com 8,0 cm de base e altura 
proporcional para todos os tamanhos. Localização: centro do bordado rente ao final da cava 
e a 5cm do zíper para todos os tamanhos. Demais especificações de acordo com termo de 
referência 

48,05 648.675,00 

06 13.500 Unidade 

Calça confeccionada em tecido plano teci-tol, em losango constituído por vários desenhos 
geométricos. Como desenho principal do tecido temos um losango de 5mm por 3mm onde à 
partir desse se constitui em sua extremidade superior duas linhas unidas formando-se um 
semi losango, repetindo isso na extremidade inferior com medidas de 3mm por 3mm, dando 
continuidade do desenho, formam-se duas linhas na extremidade superior 5mm por 5mm 
dando origem a semi losango aberto, na parte inferior forma-se também uma linha de 5mm 
por 5mm formando um semi losango aberto. Cor azul marinho pantone 19-3920 tpx. 
Características técnicas: losango trabalhado, corante dispenso, hidro-repelente 
(aatcc22spray teste nota 100+/-10, composição do tecido 100% poliéster, nbr 11914, 
espessura total iso-5084, 030 +/-3, gramatura nbr10591 120+/- 5%, armação maquinetado, 
nbr 12546, titulo do fio-trama nbr 13216, 165/96, titulo do fio urdume nbr 13216, 75/36, 
quantidade de fios trama nbr10588, 35+/-3, quantidade de fios urdume nbr 10588, 40+/-3) 
Nas laterais devem ter dois frisos sobrepostos no mesmo material do corpo na amarelo 
pantone de referencia 14-0852 tpx. Os frisos deverão ter 1,0cm de largura com intervalo 
entre eles de 0,5 cm costurados nas laterais da calça.. O gancho frente, costas e entre pernas 
costuradas em máquina interloque. Bainha da perna da calça deverá ser costurada em 2,0 cm 
na máquina de cobertura 2 agulhas bitola larga. Para confecção desta peça deverá ser 
utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. Na cintura da calça deverá ter 
elástico com 4,0 cm de largura costurado em máquina interloque e rebatido em máquina 
catraca 4 agulhas ponto corrente, para todos os tamanhos. Identificação: a peça deve ter 
etiqueta de identificação em tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével, 
aplicado na parte interna do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na 
cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, marca, composição do 
tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações 
descritas no regulamento técnico mercosul sobre etiquetagem de produtos têxteis, 
determinadas pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio de 2008. 
Logotipia: bordado na perna direita de quem veste do brasão da prefeitura de arapongas com 
7,5 cm de base para todos os tamanhos. Localização: meio do bordado rente ao final do 
gancho e a 5,0cm da lateral. Demais especificações de acordo com termo de referência. 

21,27 287.145,00 

Valor Total: R$ 1.519.950,00 (um milhão, quinhentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta reais). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 12/12/2018. 
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 dezembro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: XI    Nº: 2304     PÁG:29TERÇA-FEIRA 08/01/2019



Licitação � Processo Administrativo nº 254/18 � Inex. nº 025/18 

Processo Administrativo nº. 254/2018 � Inexigibilidade nº. 025/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 010/2018 

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 010/2018:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

FONSECA ALVES SERVICOS MEDICOS 
LTDA - ME 

29.283.367/0001-41 
RUA IERECE, 94, CONJUNTO RESIDENCIAL 

PARIGOT DE SOUZA, MARINGÁ/PR 
HABILITADO 

      Arapongas, 07 de janeiro de 2019. 

Cristiane Franco 
Presidente 
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CNPJ: 07.890.935/0001-30 - Lei Municipal n.º 3225 de 03/08/2005 
Rua Arataiaçu, 331 - Vila São Vicente - CEP: 86.707-005 anexo ao Parque dos Pássaros 

Tel.: (43) 3902-1210 - e-mail: ippasa@arapongas.pr.gov.br 

IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE PPRREEVVIIDDÊÊNNCCIIAA
PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS 

ÓRGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO IPPASA 

 Em cumprimento ao art. 13º, do Regimento Interno do Conselho Municipal de Previdência do 
IPPASA, ficam os membros do Conselho Municipal de Previdência convocados para reunião 
ordinária, a se realizar no próximo dia 14 de janeiro de 2019, às 13h em primeira chamada ou às 
13h30min em segunda e última chamada, com exigência de presença da maioria simples de 
conselheiros. 

 Serão tratados os seguintes assuntos: 

1 � Eleição do Presidente do Conselho Municipal de Previdência - CMP; 

2 � Assuntos gerais. 

Contando com a presença de todos, pois a omissão implica na concordância com as decisões 
dos presentes. 

Atenciosamente, 

Maria do Carmo Paiano Nihei 
Presidente do IPPASA

IPPASA
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