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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

www.arapongas.pr.gov/diario

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - 

PR
AVISO DE LICITAÇÃO - REPETIÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 073/2019

Objeto: Aquisição de roletes para a esteira da 
usina de triagem e recicláveis e 01 (uma) peça 
de correia em borracha com 42.000 x 1.200 x04 
lonas instalados, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Agricultura, Serviços Públicos 
e Meio Ambiente – SEASPMA, conforme 
especificações e anexos constantes no respectivo 
Edital. Encerramento do recebimento dos 
envelopes até 09h15min do dia 17 de julho de 
2019 e abertos a partir das 09h30min, do mesmo 
dia, no mesmo local. O edital completo poderá 
ser obtido em sua integra no site: http://www.
arapongas.pr.gov.br/licitacao. 

Arapongas, 28 de junho de 2019.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - 
PR

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 081/2019

Objeto: Registro de preços para contratação 
de empresa para fornecimento e instalação de 
drywall (gesso acartonado) para construção 
de divisórias/paredes, em atendimento as 
Secretarias Municipais de Saúde, Administração 
e Obras, Transporte e Serviços Públicos, 
conforme especificações e anexos constantes no 
respectivo Edital. Encerramento do recebimento 
dos envelopes até 13h15min do dia 12 de julho 
de 2019 e abertos a partir das 13h30min, do 
mesmo dia, no mesmo local. O edital completo 
poderá ser obtido em sua integra no site: http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.
 

Arapongas, 28 de junho de 2019.
IVANA YUMI SAITO PEREIRA

Pregoeira Municipal

COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE nº 
018/2019

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob 
nº 76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 
750, nesta cidade, neste ato representado 
pelo Exmo. Prefeito, Sr. Sérgio Onofre da Silva, 
portador da carteira de identidade RG nº 
3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no 
477.980.099-49, residente e domiciliado neste 
Município, torna público nos termos do art. 
25, e inciso I da Lei nº 8666/93, o comunicado 
de inexigibilidade, que se refere a aquisição de 
dispositivos e acessórios, kit elite dispositivo 
elétrico incapacitante e dispositivos de coleta de 
dados Spark granada e epargidores para uso da 
Guarda Municipal, em atendimento a SESTRAN, 
com fulcro nas informações constantes da 
requisição ao compras nº 579/2019, emitida em 
17.04.2019. 

Arapongas, 28 de junho de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 157/2018.
Pregão: nº. 091/2018. 
Contratos: n. º 569/2019.
Partes: Município de Arapongas e FELIZARDO 
BASANA & CIA LTDA., CNPJ nº 82.237.298/0001-
12, neste ato representado por Homero Gustavo 
Basana CPF nº 488.655.839-91.
Objeto: registro de preços para futura e 
eventual aquisição de salgados, água, sucos 
e refrigerantes, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação.
Valor: R$ 6.120,00 (seis mil, cento e vinte reais)
Prazo de Vigência: até 31/12/2019, com início a 
partir da data de assinatura.

Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n. º 118/2019. 
Dispensa: n. º 020/2019. 
Contrato: n. º 494/2019.
Partes: Município de Arapongas e COMPANHIA 
BRASILEIRA DE CARTUCHOS, CNPJ nº 
57.494.031/0001-63, representada por João 
Carlos Sanchez de Oliveira Junior, CPF nº. 
269.148.988-47.
Objeto: aquisição de insumos (produtos 
controlados) pólvora para uso da guarda 
municipal, em atendimento a SESTRAN.
Valor: R$ 1.814,60 (um mil, oitocentos e quatorze 
reais e sessenta centavos)
Prazo de Vigência: 180 (cento e oitenta) dias 
contadas da data de assinatura.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a 
que se refere este EXTRATO, com base no Artigo 
n. º 24, II da Lei n 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
06/06/2019.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n. º 135/2019. 
Dispensa: n. º 025/2019. 
Contrato: n. º 580/2019.
Partes: Município de Arapongas e VAGNER 
ZANELA, CNPJ nº 22.836.086/0001-20, 
representada por Vagner Zanella, CPF nº. 
005.190.749- 63.
Objeto: Contratação de empresa especializada no 
conserto de equipamentos para o funcionamento 
da padaria da SESAN.
Valor: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
reais).
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Prazo de Vigência: 60 (sessenta) dias contadas da 
data de assinatura.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a 
que se refere este EXTRATO, com base no Artigo 
n. º 24, II da Lei n 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
26/06/2019.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n. º 133/2019. 
Dispensa: n. º 023/2019. 
Partes: Município de Arapongas e METALURGICA 
MARCONDES LTDA EPP, CNPJ sob o n.º 
71.478.242/0001-33.
Objeto: Aquisição de projétil para treinamento 
de qualificação da guarda municipal, em 
atendimento a SESTRAN. 
Valor:  R$ 7.540,00 (sete mil, quinhentos e 
quarenta reais).
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a 
que se refere este EXTRATO, com base no Artigo 
n. º 24, inciso II da Lei Federal n. º 8.666/93.
Ratificado pelo Prefeito na data de 26/06/2019.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n. º 117/2019. 
Inexigibilidade: n. º 016/2019. 
Contrato: n. º 493/2019.
Partes: Município de Arapongas e COMPANHIA 
BRASILEIRA DE CARTUCHOS, CNPJ nº 
57.494.031/0001-63, representada por João 
Carlos Sanchez de Oliveira Junior, CPF nº. 
269.148.988-47.
Objeto: aquisição de insumos (produtos 
controlados) espoleta para uso da guarda 
municipal, em atendimento a SESTRAN.
Valor: R$ 10.902,00 (dez mil, novecentos e dois 
reais)
Prazo de Vigência: 180 (cento e oitenta) dias 
contadas da data de assinatura.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a 
que se refere este EXTRATO, com base no Artigo 
n. º 25, inciso I da Lei Federal n. º 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
06/06/2019.

Data e Assinaturas.
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CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
ARAPONGAS – PR 

Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná 
Fone:  3902-1154 – e-mail: cmh@arapongas.pr.gov.br 

  

EDITAL Nº 003/2019, de 28 de JUNHO de 2019

A Comissão Eleitoral, nomeada pelo Conselho Municipal de Habitação 
através da Resolução 001/2019, de 10 de abril de 2019 com a finalidade de coordenar 
e realizar o processo eleitoral para eleição de entidades da sociedade civil, ou 
movimentos populares, para composição da gestão 2019/2021 do Conselho Municipal 
de Habitação – CMH – do Município de Arapongas, conforme dispõe o Art. 5°, VI, “b” 
da Lei Municipal 3.936/2011, de 08 de dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal 
4.571/2017, de 30 de junho de 2017, 

Art. 1° - DIVULGAR  o resultado da eleição prevista no Edital CMH 

001/2019, sendo que as 4 (quatro) entidades listadas abaixo, ocuparão as 4 (quatro) 

vagas destinadas a entidades da Sociedade Civil Organizada, ou Movimentos 

Populares, no Conselho Municipal de Habitação, mandato 2019/2021, quais sejam: 

NOME DA ENTIDADE VOTOS 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO 
HABITACIONAL PADRE CHICO 

2 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM 
BANDEIRANTES 

2 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO 
RESIDENCIAL ARAPONGAS 3 

2 

UAMMA – UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DO 
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 

2 

Art. 2º - A entidade abaixo relacionada fica eleita como suplente, nos 

termos do Edital CMH 001/2019: 

NOME DA ENTIDADE VOTOS 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO 
HABITACIONAL PALMARES 

2 

Art. 3° -  Publique-se. 

Arapongas, 28 de junho de 2019. 

______________________________
Gabriel Rocha Alves da Silva

Coordenador da Comissão Eleitoral 
Resolução CMH 001/2019
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CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 
ARAPONGAS – PARANÁ 

Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná 
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmc@arapongas.pr.gov.br 

(Digitado por Jacson M. R. de Moura) 

RESOLUÇÃO 001/2019 

O Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4.101 de 20/05/2013, e 
alterações, bem como seu Regimento Interno, considerando o deliberado 
pela Plenária em reunião realizada na data de 18/06/2019,  

RESOLVE: 

Art. 1º. NOMEAR, para constituir, a partir desta data, a Comissão 

Temática Específica intitulada “COMISSÃO DE ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO 

DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA”, os seguintes Conselheiros: 

NOME 
DANIEL STEFFEN BROCANELLI DE SOUZA
SERGIO FURLAN 
SORAYA LUCAS DO AMARAL 

Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser 

publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 18 de junho de 2019. 

_________________________________ 
Luciene Madeira Spadão Marcato 

Presidente 
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Licitação – Processo Administrativo nº 084/19 – Inex. nº 011/19 

Processo Administrativo nº. 084/2019 – Inexigibilidade nº. 011/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2019 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 402/18 de 01 de outubro de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 003/2019:  

I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

KB FISIOTERAPIA S/S LTDA 15.151.694/0001-35 RUA SUIRIRI, 260, CENTRO, ARAPONGAS-PR HABILITADO 

      Arapongas, 28 de junho de 2019.  

   
Cristiane Franco 

Presidente
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Licitação – Processo Administrativo nº 113/19 – Inex. nº 015/19 

Processo Administrativo nº. 113/2019 – Inexigibilidade nº. 015/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2019 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 402/18 de 01 de outubro de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 004/2019:  

I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

VICTOR HUGO PIZZAIA CLINICA MEDICA 32.736.960/0001-00 AV. INGLATERRA, 397, CENTRO, CAMBÉ - PR HABILITADO 

      Arapongas, 28 de junho de 2019. 

   
Cristiane Franco 

Presidente
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 019/2019 – Processo Adm. N º 031/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PÓ PARA CAFÉ, CHÁ MATE E AÇÚCAR, EM ATENDIMENTO A TODAS 
AS SECRETARIAS. 
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. 306/2019, assinada em 27 de Março de 2019 - CASA VILA REAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 78.586.617/0001-28.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$

Valor Total 
R$ 

01 11.250 Und 

Café torrado e moído de boa qualidade. Tipo extraforte. Tradicional, com padrão de 
qualidade global mínimo de 4,5 pontos, mediante laudo de verificação apresentado 
no momento da licitação para comprovação. Embalagem a vácuo com 500gr. Na 
embalagem deverá constar identificação do fabricante, data de fabricação e data de 
validade. 

Brasil 4,90 55.125,00 

02 3.500 Und 

Chá mate: chá de erva mate queimado, de primeira qualidade, constituídos de folhas 
novas, na cor verde amarronzada escura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 
isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 11 meses a contar da 
entrega. Embalagem primária: saco plástico, acondicionado em caixa de papelão 
cartonada contendo 200 gramas/cada com identificação do fabricante, data de 
fabricação e data de validade. O produto deverá ter registro no ministério da saúde 

União 1,99 6.965,00 

03 7.000 Und 

Açúcar cristal: característica(s): sacarose (99,3%, no mínimo) obtida de saccoharum 
officinarum, por processos industriais adequados de extração do caldo de cana, com 
posterior branqueamento, evaporação e cristalização. Forma de apresentação: sólido, 
cristalino, com cristais bem definidos, branco, de sabor doce e odor característico, 
isento de aromas estranhos e de contaminantes; sem aglomeração ou empedramento 
que dificulte o livre escoamento e isento de sujidades, parasitas e larvas, materiais 
terrosos, detritos, resíduos metálicos e outros. Acondicionamento: embalagem 
primária em saco plástico resistente, de 05 kg, reembalado em embalagem de papel 
kraft natural ou embalagem plástica reforçada, em fardo, de 30 kg. Prazo mínimo de 
validade:vinte e quatro meses, não podendo, no ato da entrega, ter decorrido 1/3 (um 
terço) do prazo de validade total. O produto deverá ter registro no ministério da saúde 
e atender à portaria 451/97 do ministério da saúde e resolução 12/78 da comissão 
nacional de normas e padrões para alimentos. 

Doce Sucar 7,45 52.150,00 

04 3.750 Und 

Café torrado e moído de boa qualidade. Tipo extraforte. Tradicional, com padrão de 
qualidade global mínimo de 4,5 pontos, mediante laudo de verificação apresentado no 
momento da licitação para comprovação. Embalagem a vácuo com 500gr. Na 
embalagem deverá constar identificação do fabricante, data de fabricação e data de 
validade. 

Brasil 4,90 18.375,00 

TOTAL GERAL R$ 132.615,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 27 de Junho de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  



SEGUNDA-FEIRA 01/07/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2423 PÁG: 8

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 022/2019 – Processo Adm. N º 034/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MACAS RETRÁTEIS PARA AMBULÂNCIAS, 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. 298/2019, assinada em 24 de Março de 2019 - R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 26.984.213/0001-99.

Item Qtd Und Descrição Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

01 2 Unidade 

Maca retrátil articuladas em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 
posições entre 20 e 90 graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras 
eletrônicas resistentes e espuma densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 
03 cintos de segurança tipo automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral 
basculante e 6 rodízios: 2 com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios 
com 5 polegadas e 2 rodízios de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. 
Compatível com o veículo peugeot/boxer rontana, ano 2012/ modelo 2013. Maca retrátil 
articuladas em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 posições entre 
20 e 90 graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras eletrônicas resistentes e 
espuma densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 03 cintos de segurança 
tipo automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral basculante e 6 rodízios: 
2 com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios com 5 polegadas e 2 
rodízios de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. Compatível com o 
veículo peugeot/boxer rontan, ano 2012/ modelo 2013. – essential

3.240,00 6.480,00 

02 1 Unidade 

Maca retrátil articuladas em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 
posições entre 20 e 90 graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras 
eletrônicas resistentes e espuma densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 
03 cintos de segurança tipo automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral 
basculante e 6 rodízios: 2 com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios 
com 5 polegadas e 2 rodízios de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. 
Compatível com o veículo fiat ducato mc rontan, ano 2010 / modelo 2011. Maca retrátil articuladas 
em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 posições entre 20 e 90 
graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras eletrônicas resistentes e espuma 
densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 03 cintos de segurança tipo 
automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral basculante e 6 rodízios: 2 
com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios com 5 polegadas e 2 rodízios 
de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. Compatível com o veículo fiat 
ducato mc rontan, ano 2010 / modelo 2011. – essential

3.240,00 3.240,00 

03 1 Unidade 

Maca retrátil articuladas em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 
posições entre 20 e 90 graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras 
eletrônicas resistentes e espuma densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 
03 cintos de segurança tipo automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral 
basculante e 6 rodízios: 2 com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios 
com 5 polegadas e 2 rodízios de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. 
Compatível com o veículo fiat ducato, ano 2010 / modelo 2010. Maca retrátil articuladas em 
alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 posições entre 20 e 90 graus, 
com colchonete em material lavável, impermeável, costuras eletrônicas resistentes e espuma 
densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 03 cintos de segurança tipo 
automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral basculante e 6 rodízios: 2 
com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios com 5 polegadas e 2 rodízios 
de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. Compatível com o veículo fiat 
ducato, ano 2010 / modelo 2010. – essential

3.240,00 3.240,00 

04 1 Unidade 

Maca retrátil articuladas em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 
posições entre 20 e 90 graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras 
eletrônicas resistentes e espuma densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 
03 cintos de segurança tipo automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral 
basculante e 6 rodízios: 2 com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios 
com 5 polegadas e 2 rodízios de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. 
Compatível com o veículo renaut master, ano 2015 / modelo 2016. Maca retrátil articuladas em 
alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 posições entre 20 e 90 graus, 
com colchonete em material lavável, impermeável, costuras eletrônicas resistentes e espuma 
densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 03 cintos de segurança tipo 
automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral basculante e 6 rodízios: 2 
com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios com 5 polegadas e 2 rodízios 
de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. Compatível com o veículo renout 
master, ano 2015 / modelo 2016. – essential

3.240,00 3.240,00 

05 1 Unidade 

Maca retrátil articuladas em alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 
posições entre 20 e 90 graus, com colchonete em material lavável, impermeável, costuras 
eletrônicas resistentes e espuma densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 
03 cintos de segurança tipo automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral 
basculante e 6 rodízios: 2 com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios 
com 5 polegadas e 2 rodízios de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. 
Compatível com o veículo renout master, ano 2004 / modelo 2004. Maca retrátil articuladas em 
alumínio duro leve e resistente, que possua cabeceira ajustável em 6 posições entre 20 e 90 graus, 
com colchonete em material lavável, impermeável, costuras eletrônicas resistentes e espuma 
densidade 33 ou superior compatível com a estrutura da maca, com 03 cintos de segurança tipo 
automotivos e apresilhamento conforme normas da abnt e alça lateral basculante e 6 rodízios: 2 
com sistema giratório e de freios, 2 giratórios e sem sistema de freios com 5 polegadas e 2 rodízios 
de 4 polegadas. Com capacidade para paciente superior a 200 kg. Compatível com o veículo renout 
master, ano 2004 / modelo 2004. – essential  

3.240,00 3.240,00 

TOTAL GERAL R$ 19.440,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 25 de Junho de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 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 Valor Total R$
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R$ 

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 

Neo Advance/ Danone 215,00 21.500,00 
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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 
(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 Junho de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 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 Junho de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 118/2018 – Processo Adm. N º 208/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TÊNIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL, 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. 305/2019, assinada em 25 de março de 2019 - PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 55.541.130/0001-23.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
unitário R$ Valor total R$ 

01 500 Pares 

Tênis escolar infantil numeração 15 ao 19. O tênis deverá ser fabricado no 
processo de palmilhado (waster) com as seguintes características mínimas: 
gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim resinada 110g/m², 
na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira, enfeite lateral e pontas da 
gáspea em material sintético laminado de 1.5mm de espessura, na cor azul 
marinho; fechamento com duas pontas de gáspea com velcro preto, com 
etiqueta de ponta em material emborrachado em banho químico de corrosão, 
personalizada com a inscrição "prefeitura de arapongas"; pala em nylon 100% 
poliéster dublado com manta bidim resinada 110g/m², na cor azul marinho, 
espuma de pu de 3mm de espessura e densidade mínima de 33 e forro favo de 
120g/m² 100% poliéster, na cor amarela;  colarinho interno confeccionado em 
tecido de poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura e 
densidade mínima de 33 e forro favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor 
amarela; aplique na gáspea (lado externo) em bordado confeccionado  com 
máquina eletrônica, em linha 100% poliéster trilobal alto brilho, na cor 
amarela; palmilhado em material sintético bidim resinado ae 200 na cor 
grafite; palmilha de acabamento em eva 3mm de espessura, dublada com 
jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor antiderrapante, 
completo em sua numeração (numeração francesa), injetado em tr 
emborrachado, com fragrância de talco, dureza 50, na cor azul marinho, 
personalizado com a logomarca do fabricante em transfer; 

Pé com pé 42,95 21.475,00 

02 1.600 Pares 

Tênis escolar infantil numeração 20 a0 24. O tênis deverá ser fabricado no 
processo de palmilhado (waster) com as seguintes características mínimas: 
gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim resinada 110g/m², 
na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira, pontas da gáspea e enfeites 
laterais da gáspea em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul 
marinho; espelho dos enfeites laterais em material sintético de 1.0mm de 
espessura, na cor amarela; fechamento com duas pontas de gáspea em velcro 
preto, com etiqueta de ponta em material emborrachado em banho químico de 
corrosão, personalizada com a inscrição "prefeitura de arapongas"; pala em 
nylon 100% poliéster dublado com manta bidim resinada 110g/m², na cor 
azul marinho, espuma de pu de 3mm de espessura e densidade mínima de 33 
e forro favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela;  colarinho interno 
confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm 
de espessura e densidade mínima de 33 e forro favo de 120g/m² 100% 
poliéster, na cor amarela; entretela ns51/cl 1540; palmilhado em material 
sintético bidim resinado ae 200 na cor grafite; palmilha de acabamento em 
eva de 3mm de espessura, dublada com jacard 100% algodão pcp na cor 
amarela; solado monocolor antiderrapante, completo em sua numeração 
(numeração francesa), injetado em tr emborrachado, com fragrância de tutti-
frutti, sendo dureza 60, personalizado com a logomarca do licitante; 

Pé com pé 42,96 68.736,00 

03 6.900 Pares 

Tênis escolar para fundamental numeração 25 ao 32 O tênis deverá ser 
fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes características 
mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim resinada 
200g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira e enfeites laterais 
da gáspea em material sintético 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; 
espelho dos enfeites laterais da gáspea em material sintético de 1.0mm de 
espessura, na cor amarela; puxador de gorgurão em fita de 8mm de espessura 
na cor amarela e prata refletivo; fechamento com atacador 100% poliéster, na 
cor azul marinho, sobre ilhoses de metal, na cor azul marinho; pala em nylon 
100% poliéster dublado com manta bidim resinada 200g/m², na cor azul 
marinho;  espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 
dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 
3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela e com etiqueta de pala em 
material emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a 
inscrição "prefeitura de arapongas"; colarinho interno confeccionado em 
tecido de poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura e 
densidade mínima de 33 dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, 
dublado com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela; 
contraforte fr 200, entretela ns 51/cl 1540 jc e palmilhado em sintético bidim 
resinado ae 200 na cor grafite; palmilha em eva de 4mm de espessura dublada 
com jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor 
antiderrapante, completo em sua numeração (numeração francesa), injetado 
em tr emborrachado, de dureza 60, com fragrância de tutti-frutti, 
personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho (os calçados 
deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua numeração). 

Pé com pé 42,96 296.424,00 

04 3.600 Pares 

Tênis escolar para fundamental numeração 33 ao 36 O tênis deverá ser 
fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes características 
mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim resinada 
200g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira e enfeites laterais 
da gáspea em material sintético 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; 
espelho dos enfeites laterais da gáspea em material sintético de 1.0mm de 
espessura, na cor amarela; puxador de gorgurão em fita de 8mm de espessura 
na cor amarela e prata refletivo; fechamento com atacador 100% poliéster, na 
cor azul marinho, sobre ilhoses de metal, na cor azul marinho; pala em nylon 
100% poliéster dublado com manta bidim resinada 200g/m², na cor azul 
marinho;  espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 
dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 
3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela e com etiqueta de pala em 
material emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a 
inscrição "prefeitura de arapongas"; colarinho interno confeccionado em 
tecido de poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura e 
densidade mínima de 33 dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, 
dublado com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela; 
contraforte fr 200, entretela ns 51/cl 1540 jc e palmilhado em sintético bidim 
resinado ae 200 na cor grafite; palmilha em eva de 4mm de espessura dublada 

Pé com pé 42,97 154.692,00 
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com jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor 
antiderrapante, completo em sua numeração (numeração francesa), injetado 
em tr emborrachado, de dureza 60, com fragrância de tutti-frutti, 
personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho (os calçados 
deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua numeração). 

05 900 Pares 

Tênis escolar para fundamental numeração 37 ao 44 O tênis deverá ser 
fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes características 
mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim resinada 
200g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira e enfeites laterais 
da gáspea em material sintético 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; 
espelho dos enfeites laterais da gáspea em material sintético de 1.0mm de 
espessura, na cor amarela; puxador de gorgurão em fita de 8mm de espessura 
na cor amarela e prata refletivo; fechamento com atacador 100% poliéster, na 
cor azul marinho, sobre ilhoses de metal, na cor azul marinho; pala em nylon 
100% poliéster dublado com manta bidim resinada 200g/m², na cor azul 
marinho;  espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 
dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 
3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela e com etiqueta de pala em 
material emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a 
inscrição "prefeitura de arapongas"; colarinho interno confeccionado em 
tecido de poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura e 
densidade mínima de 33 dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, 
dublado com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela; 
contraforte fr 200, entretela ns 51/cl 1540 jc e palmilhado em sintético bidim 
resinado ae 200 na cor grafite; palmilha em eva de 4mm de espessura dublada 
com jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor 
antiderrapante, completo em sua numeração (numeração francesa), injetado 
em tr emborrachado, de dureza 60, com fragrância de tutti-frutti, 
personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho (os calçados 
deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua numeração 

Pé com pé 42,97 38.673,00 

TOTAL GERAL R$ 580.000,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 25 de Junho de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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