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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 452/19, DE 10 DE JULHO DE 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando o contido 
no processo de Averbação, protocolado sob nº 
19866, de 08.07.2019;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de ENILDA MARA 
MAKIYAMA, matrícula nº 15890-01, ocupante do 
cargo de Professor, Classe C, Nível 30, do Quadro 
Próprio do Magistério, de provimento efetivo, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, 
o tempo de contribuição vinculado ao Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS, conforme 
Certidão nº 14022070.1.00198/19-5, expedida 
pelo INSS em 02.07.2019, referente ao período 
de 01.06.1987 a 30.04.1992, perfazendo o total 
de 1.790 dias, correspondentes a 04 anos, 11 
meses e 00 dias, na forma do disposto no art. 
201, § 9º, da Constituição Federal; art. 40 e 
ss., do Capítulo I, Título IV, da Lei nº 3.225/05 
(Sistema de Seguridade Social), considerados 
para todos os efeitos legais, conforme art.184, 
da Lei nº 4.451/16.

Arapongas, 10 de julho de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário de Administração

DECRETO Nº 453/19, DE 10 DE JULHO DE 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, à vista do contido no Processo 
de Rescisão de Contrato, protocolado sob o nº 
20316, de 10/07/2019;

R E S O L V E:
Art. 1º - Rescindir, a pedido, aos 09 de julho 
de 2019, o Contrato de Trabalho por Prazo 
Indeterminado, sob regime celetista, firmado 

na data de 12/04/2010, conforme Decreto nº 
536/10, com ROGERSON PORELI MOURA BUENO, 
matrícula nº 104035/1, ocupante do emprego 
público de Odontólogo/Cirurgião Dentista - PSF, 
do Programa Saúde da Família - PSF, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Arapongas, 10 de julho de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

MOACIR PALUDETTO JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 306/19, DE 09 DE JULHO DE 
2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando:
- O contido na petição protocolada sob o nº. 
19000 de 27/06/2019;

R E S O L V E:
CONCEDER, AUXÍLIO FUNERAL a LUIZ CARLOS 
GRANADO CHACON, na condição de filho 
do servidor aposentado PEDRO GRANADO 
CHACON, falecido aos 27/05/2019, conforme 
Certidão de Óbito, nº. 081695 01 55 2019 4 
00045 469 00294041 91, correspondente ao 
valor da referência inicial Classe A, do Grupo 
Profissional Básico I, de conformidade com o art. 
193 e parágrafos da Lei nº. 4.451, de 25/01/16 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).
 

Arapongas, 09 de julho de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 312/19, DE 11 DE JULHO DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os dispostos 
no artigo 35, inciso V, alínea g) da Lei Federal nº. 
13019/14. 

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar a servidora pública municipal 
Fernanda Golas Trombini, ocupante do cargo 
de Chefe de Divisão Assistência em Vigilância 
Epidemiológica, de provimento efetivo, 
matrícula nº. 80659/1, lotada no Departamento 
de Epidemiologia, para exercer a função de 
Gestora das parcerias celebradas pela Secretaria 
de Saúde com as organizações da sociedade civil 
mediante convênios, termo de colaboração ou 
termo de fomento.

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

Arapongas, 11 de julho de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

MOACIR PALUDETTO JÚNIOR
Secretário de Saúde
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ERRATA

DECRETO Nº 440/19, de 02 de julho de 2019

Onde se lê:

NOMEAR, a partir de 01 de julho de 2019, 
REINALDO GUSSI, para exercer em comissão o 
cargo de Diretor de Segurança Pública – símbolo 
CC2, da Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Trânsito,

Leia-se:

NOMEAR, a partir de 01 de julho de 2019, 
REINALDO GUSSI, para exercer em comissão o 
cargo de Diretor de Trânsito – símbolo CC2, da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Trânsito,

Arapongas, 10 de julho de 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO

A Prefeitura Municipal de Arapongas, em 
atendimento ao disposto no artigo 32, §1° 
da Lei Federal nº. 13.019/14, informa que 
foi autorizada com fundamento no Processo 
n°.15.994/19, a dispensa do chamamento 
púbico prevista no inciso VI do artigo 30 da Lei 
Federal nº. 13.019/14, à instituição: Irmandade 
Santa Casa de Arapongas, para a formalização 
direta de Termo de Fomento, tornando público o 
extrato da justificativa, consoante artigo 32 §1º 
da Lei Federal n°. 13.019/14, a qual fundamenta 
a celebração direta de parceria com a referida 
entidade considerando o interesse recíproco no 
projeto que visa aprimorar a assistência à saúde, 
eliminando falhas e preenchendo eventuais 
lacunas que inviabilizam o correto atendimento à 
população Araponguense, a instituição apresenta 
um conjunto integrado de ações em benefício 
da saúde da comunidade, focando na atenção 
à rede de urgência e emergência a pacientes 
de baixa e média complexidade, em especial às 
gestantes e recém nascidos. Na forma do § 2° 
do artigo 32 da Lei Federal nº. 13.019/14, fica 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias para eventual 

impugnação, que deverá ser protocolada aos 
cuidados da Secretaria de Saúde, no protocolo 
geral da Prefeitura Municipal de Arapongas, 
localizado a Rua Garças n.º. 750, Centro. O 
inteiro teor do processo pode ser consultado 
junto a Secretaria Municipal de Saúde. INTEIRO 
TEOR JUSTIFICATIVA - PROCESSO: nº. 15.994/19.
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ARAPONGAS

         Secretaria Municipal de Administração 
       Diretoria de Recursos Humanos

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná

                         

 
 

PORTARIA nº 307/19, de 10 de julho de 2019. 
 

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI, Secretário de Administração, do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, à vista do contido nos respectivos 
processos protocolados ou perícia médicas oficiais do Município, e considerando: 

 
- o disposto na Lei nº. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 
- o disposto na Lei nº. 10.741/03 (Estatuto do Idoso); 
- a decisão administrativa contida no Processo nº. 0013199, de 01.08.13;  
- analogia ao contido no art. 154, da Lei Municipal nº 4.451/16 (Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município); 
 
R E S O L V E: 
 
DECLARAR, que as empregadas públicas abaixo relacionadas, afastaram-se de suas 

atividades laborais, para acompanharem tratamento de saúde em pessoa da família, conforme 
segue: 

 

Processo/ 
Perícia Matr. nº Nome Emprego Grau de 

Parentesco 
Período(s) de 
 Afastamento 

17711, de 
13/06/19; 
19084, de 
28/06/19 

105619/2 ANDRÉIA DE SOUZA Agente Comunitário 
de Saúde 

Filhos 
Menores 

12 a 16/06/19; 
28/06 a 04/07/19. 

13/06/19 113395/1 CINTIA DE CAMPOS 
BUZUTTI SOUZA 

Agente Comunitário 
de Saúde Mãe Idosa 13 a 19/06/19. 

18448, de 
24/06/19 102865/1 DEBORA APARECIDA DE 

SOUZA DA CRUZ 
Agente Comunitário 
de Saúde Pai Idoso 08 a 18/06/19. 

14/06/19 109398/1 JOSIANE DOS SANTOS 
PEREIRA 

Agente Comunitário 
de Saúde Filho Menor 09 a 15/06/19. 

19241, de 
01/07/19 1197391/2 LILIAN REGATIERI DE SENA 

DURAES 
Agente de Combate 
às Endemias Filho Menor 24/06 a 03/07/19. 

17103, de 
10/06/19 1197318/2 TALITA VICENTE DA COSTA Agente de Combate 

às Endemias Filha Menor 05 a 14/06/19. 
    

      
  

Arapongas, 10 de julho de 2019. 

 
 

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI 
  Secretário Municipal de Administração 
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ARAPONGAS  

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

 

PORTARIA nº. 313/19 de 11 de julho de 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 2º inciso XI da Lei Federal 
nº.13019/14.  

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º- NOMEAR, com as atribuições constantes nos artigos 59 §§1º e 2º e 66 do 

mesmo diploma legal a Comissão de Monitoramento e Avaliação para acompanhar e avaliar 
as parcerias celebradas pela Secretaria de Saúde com as Organizações da Sociedade Civil 
mediante convênios, termo de colaboração ou termo de fomento, composta pelos seguintes 
membros: 
 

MATRÍCULA                         NOME Cargo                
111015-01 Juliana Parazzi Michelato Enfermeira Presidente 
109851/1 Adriano Porfírio Piza Enfermeiro Membro 
83160/2 Cleusa Lonardoni Sanches Ouvidora Membro 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Arapongas, 11 de julho de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
 

MOACIR PALUDETTO JÚNIOR  
Secretário Municipal de Saúde 
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ARAPONGAS

Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS 
Estado do Paraná

                         

 
PORTARIA nº 316/19, de 11 de julho de 2019. 

 
 

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI, Secretário de Administração do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;  

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1° - CONCEDER aos empregados públicos abaixo relacionados, a conversão de 1/3 

(um terço) de suas férias em ABONO PECUNIÁRIO, nos termos do art. 143, § 1º, da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, Decreto-Lei nº. 5.452, de 1° de maio de 1943, referente aos períodos 
aquisitivos, conforme segue: 
 

MATR. CONTR. NOME EMPREGO PERÍODO 
AQUISITIVO 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

1197554 1 MARCUS VINICIUS FLANDERSON 
ROSA 

Agente de Combate às 
Endemias 2018/2019 09/07/19 

1197647 1 SANDRA LEONEL DA SILVA Auxiliar de Consultório 
Dentário - PSF 2018/2019 03/07/19 

 
 

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

 
Arapongas, 11 de julho de 2019. 

 
 
 

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI  
Secretário Municipal de Administração 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 069/2019 – Processo Adm. N 105/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS E AR 
CONDICIONADO INCLUSO INSTALAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

A. G. S. COMERCIAL – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.435.379/0001-20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
547/2019. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

54 100 Und 

Aparelho de telefonico fixo, posições de mesa ou parede, com fio, modo discagem tom e 
pulso. Modo tom e pulso, espera musical, minimo 03 tipos de volume e 03 memórias de 
discagem rápida, teclas mute, pause, redial e flash, compatível com centrais públicas e 
pabx. Garantia de 12 meses. Homologado pela anatel.

Elgin 41,00 4.100,00 

A. STEFANO EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.521.089/0001-08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 548/2019. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

02 2 Und 

Fogão industrial 6 bocas com forno, modelo de centro, para uso  sobre piso, com estrutura 
em aço, dimensões aproximadas (110l x 85 p x 80 a)cm, revestido em aço carbono com 
pintura eletrostática;alimentação a gás glp, com 06 (seis) queimadores duplos com ajuste 
gradual de chamas, queimador em ferro fundido com pintura termo resistente, manipulos 
em baquelite individuais, grelha em ferro fundido termo resistente, medindo 30x30 cm, 
com forno pintado em esmalte preto, com 01 (uma) prateleira removível e regulável, porta 
do forno em vidro panorâmico, em paredes e fundo duplos isolados com lã de vidro chapa 
n° 18 (1,25mm), sendo aceita outra de maior resistência, acendimento manual, registro de 
gás com manípulos expostos, travamento mecânico na porta do forno, 04 (quatro) pés 
fixos, fabricado de acordo com a abnt nbr-10148/2011. Garantia mínima 12 meses. 

Invicto 
Fogoes 1.630,00 3.260,00 

16 2 Und Suporte  metálico para tv led/ smart 24": articulado em aço carbono, cor preta, parafusos e 
peças de fixação incluídos. 

Multivera 
Plug 40,00 80,00 

17 4 Und Suporte  metálico para tv led/smart 43": articulado em aço carbono, cor preta, parafusos e 
peças de fixação incluídos. 

Multivera 
Plug 40,00 160,00 

32 6 Und 

Kit estante  gaveteiro organizador : kit com estantes em aço para encaixar gavetas 
plásticas, possibilitando diversos tipos de armazenagem;  estrutura em aço estrutura em 
aço com tratamento químico antiferruginoso fosfatizante e pintura eletrostática a pó,
largura: 530mm, altura: 1500mm,  rofundidae: 270mm. Peso: 10,6kg, que suporte carga 
máxima: 81 kg distribuídos,  espessura: 1,2mm;
gavetas plásticas podem ser removidas da estrutura; composto por gavetas que encaixam e 
empilham; gavetas plásticas podem ser removidas da estrutura; 

Vonder 355,00 2.130,00 

TOTAL GERAL R$ 5.630,00 

ALÍRIO FERREIRA BARBOSA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 77.578.524/0001-99, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
549/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

56 100 Und 

Ventilador de parede. Na cor preta, com grade, material/composição: aço cromado c/ 
tratamento Anti Ferrugem, inclui dimmer, área de ventilação mínima de 40m2, com 
inclinação, 3 hélices em polipropileno natural, voltagem 110Volts, potência mínima de 
140kW/h, dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 52X27X52, peso 
aproximado: 5kg, garantia de 24 meses.. 

Ventisol 148,90 14.890,00 

CABULON & SANTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.708.226/0001-68, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
550/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

25 12 Und 

Armário de aço  para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45mm, possui 8 portas com 
venezianas para ventilação, compartimento de tamanho médio independentes sem 
divisórias internas.características- quantidade de portas: 8
- cor: cinza padrão - chapa: 26 / 0,45mm - medida das portas/ vãos: 046alt x 027larg
- sistema de ventilação: veneziana - fechamento: pitão para cadeado- pintura: epóxi pó -
alt.: 198cm  x larg.: 64cm  x prof.: 42cm - peso: 30kg- garantia: 6 meses 

Prisma 379,90 4.558,80 

39 45 Und 
Arquivos em aço com 4 gavetas, para pasta suspensa, chapa 26, sistema de deslizamento 
das gavetas com trilho telescópio. Medidas mínimas: 133,5 cm de altura; 47,0 cm de 
largura e 68,5 cm de profundidade... 

Prisma 439,90 19.795,50 

42 60 Und 
Armário em aço com altura: 1980 mm X largura: 1200 mm X profundidade: 450 mm. 
Duas portas com chave, travamento e duas cópias de chave. Chapa 24, puxador frontal 
tipo alça, 04 prateleiras internas removíveis. Cor: Cinza. Garantia mínima de 01 ano. 

Prisma 509,90 30.594,00 

47 20 Und 

Fichário com 8 gavetas de aço sob medida para prontuários recepção.
Fichas de 25 x 19 cor: a ser definida posteriormente, arquivo de aço
reforçado confeccionado em chapa "22" (0,75 mm) corpo:  estrutura interna em chapa 
"16" (1,50 mm), (calhas, carrinhos e cantoneiras das gavetas).
Gavetas com  carrinho telescópico, com 8 rolamentos esféricos de aço; 
chapa tratada contra oxidação com fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó; puxadores 
e portas-etiquetas cromados; fechadura tipo "yale"; dimensionais aproximados. Altura: 
1,33 m; largura: 0,54 m; profundidade: 0,71 m. 

Prisma 1.199,00 23.980,00 

51 325 M² Persiana horizontal em alumínio 25 mm; cor a escolher; instalada Persianas 
Slim 99,00 32.175,00 

TOTAL GERAL R$ 111.103,30 
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CAROL COMERCIAL – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.867.300/0001-26, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
551/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

33 50 Und 

Lixeira para detritos com pedal 50 litros  com cesto plástico, tampa  com abertura 
utilizando pedal, haste em metal acoplada na parte externa, suporte em aço 
galvanizado,produzida conforme norma abnt e normas da vigilância sanitária e proteção 
contra raios ultravioletas. 

Jaguar 121,72 6.086,00 

48 10 Und 

Lousa quadro branco de alumínio 100x70cm linha free - aplicação : universal -
informações adicional : > tela chapa de fibra > pintura uv branca > porta caneta em 
alumínio deslizante e removével > moldura 18mm > acompanha kit de fixação > 
tamanho: 120x150cm . 

Wmill 
LBA 140,00 1.400,00 

TOTAL GERAL R$ 7.486,00 

CASTOFAR-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 80.521.883/0001-14, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 552/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

28 100 Und 

Cadeira estofada giratória com apoio para braços:  dimensões do produto: alt. 101 cm, 
larg. 61 cm, prof. 52 cm aproximados; encosto: larg. 40 cm, alt 43 cm aproximados;  
assento: larg. 50 cm, prof. 47 cm aproximados e espuma injetada  mínimo 35mm.; 
estrutura de ferro; regulagem de altura com pistão à gás; com braços fixos; peso mínimo 
de  suportado 110 kg, revestimento  couro sintético e cor a ser definida posteriormente. 

Castofar 229,80 22.980,00 

43 40 Und 

Armário vitrine. Estrutura metálica, com fundo e teto em chapa de aço com tratamento 
anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática à pó, com resina epóxi poliéster e 
polimerizada em estufa. Portas e laterais em vidro de 3,0 mm e quatro prateleiras em vidro 
de 4,0 mm de espessura. Fechaduras com chave. Dimensões: 0,63 x 0,42 x 1,68 m. Cor 
branca. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.     Esta medida 
poderá variar 5% para mais ou menos. 

Castofar 680,00 27.200,00 

TOTAL GERAL R$ 50.180,00 

DEIZELAINE XAVIER DIAS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 25.043.791/0001-68, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
553/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

23 15 Und 

Armários baixo 02 (duas) portas, caixaria elaborada em mdp bp de 15mm encabeçada 
com fita de borda de pvc de 05mm, colada pelo sistema hotmelt, com fixação entre as 
partes pelo sistema minifix ancorado em buchas metálicas com rosca m6, que facilita 
montagens e desmontagens sem danificar o produto. Portas são confeccionadas em mdp-
bp e são de giro com dobradiças de 110ºc, a fechadura é de lingueta com chave 
escamoteável e também possui trinco metálico e puxadores em alumínio escovado. Fundo 
em mdp bp de 15mm. Com uma prateleira móvel, fita de acabamento de 05mm, colada 
pelo sistema hotmelt somente em um dos topos. É fixada por 5 suportes de prateleira em 
zamac, sendo dois em cada lateral e um no fundo. Estes suportes unem-se a prateleira 
através de furos que não permitem que o móvel se mova. A carga suportada pela 
prateleira é de no máximo 30 kg/. Na base do armário estão fixadas quatro sapatas 
niveladoras com regulagem interna, facilitando o seu nivelamento sem precisar levantar o 
produto.  
O tampo é confeccionado em mdp bp de 25mm, colada pelo sistema hotmelt, com 
acabamento em fita de borda de 2mm, sendo fixado a caixaria pelo sistema minifix 
buchas metálicas com rosca m6 e cavilhas. Cor a ser definida na cartela do vencedor. 
Dimensões:  
800x500x750mm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano. 

Unimoveis 230,00 3.450,00 

37 50 Und 

Mesa para escritório com 03 gavetas  120 cm; com tampo em mdf de 15mm; acabamento  
de bordas em pvc; sistema de montagem : parafusos , girofix, bucha metálica e parafuso 
com rosca milimétrica; dimensão: altura 75 cm x largura 120 cm e profundidade 60 cm , 
estrutura em pés metálicos confeccionado na parte inferior em tubo , lateral em chapa de 
aço  e  ferragens em pintura eletrostática, puxador tipo alça. Cor a ser definida 
posteriormente. 

Unimoveis 169,50 8.475,00 

44 30 Und 

Banqueta giratória/Mocho - Assento/ Encosto: Confeccionado com compensado multi-
laminado moldado automaticamente com 12 mm de espessura. É estofado com espuma 
injetada de densidade 45kg/m3 flexível de alta resistência, espessura de 95mm no assento 
e 35mm no encosto, revestido por vinil na parte posterior, bordas protegidas por PVC tipo 
"S", e por final é revestido com tecido.
Base: A base possui 3 partes sendo cada uma delas: - Cabeça: Confeccionado com chapa 
de aço de 3 mm (chapa 11) e ferro liso redondo 5/16 com um puxador na extremidade. A 
chapa é estampada para dar resistência e soldada pelo sistema MIG ( Metal Inerte Gás). 
Possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura 
eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150 C. - Pistão: acionado 
através de um "botão" localizado na parte superior da aranha, os pistões possui o sistema 
de regulagem a gás (pneumático). São confeccionados com tubos, molas, arruelas de aço,
para maior resistência. Possui telescópio de 01estagio para melhor acabamento. - Aranha: 
Confeccionado com tubo quadrado 25 X 25 chapa 18 (1,2 milímetros de espessura) e tubo 
redondo 2" chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), também são soldados pelo sistema de 
solda MIG. Possui 5 "patas" e em cada extremidade, são fixadas buchas 25 x 25 e 
rodízios. Rodízios PU. Sua estrutura metálica possui tratamento anti-ferrugem a base de 
imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada 
a estufa a 150 C e para melhor acabamento, é utilizado capa para aranha confeccionados 
em polipropileno. Dimensões: 450 x 420mm. Encosto: 400 x 300mm. Cor: Couríssimo 
PVC Preto. NR-17 Norma Regulamentadora - Ergonomia Assinada por Engenheiro de 
Segurança do Trabalho ou Assinada por Médico do Trabalho. 

Unimoveis 175,50 5.265,00 

52 2 Cjt 

Conjunto de mesa  retangular em aço com tampo de granito com 06 cadeiras : tampo em 
granito  comprimento  1,20cm, largura 75cm,  espessura de 2cm aproximados; estrutura 
da mesa em aço tubular ou retangular  em pintura eletrostática e altura  75cm aproximado 
; cadeiras altura 92cm,largura 36cm, comprimento 49cm aproximado , assento em 
madeira pinus ou compensado, espuma, courino, estrutura em aço tubular ou retangular 
em pintura eletrostática e suporte mínimo de 100 kg, cor a ser definida posteriormente 

Metalmix 669,00 1.338,00 
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TOTAL GERAL R$ 18.528,00 

FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.613.341/0001-35, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
554/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

57 7 Und 

Ar condicionado com capacidade de 12.000 btus, tipo split, ciclo frio, 220/110 volts, com 
controle remoto, baixo consumo de energia, selo procel a. Empresa fornecedora deverá 
apresentar garantia mínima de 01 ano, deverá fornecer suporte de fixação para instalação 
da condensadora, canos de cobre, cabo pp, isolantes e ligações das evaporadoras nos 
drenos incluindo a interlidação de energia da evaporadora com a condensadora, e demais 
itens necessáios para a sua completa instalação, inclusive dererá fornecer mão-de-obra 
para fixação. 

Elgin 1.495,00 10.465,00 

G. V. C. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.844.056/0001-19, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 555/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

08 6 Und Relógio de parede analógico 
Relógio de parede, cor neutra, redondo, material plastico, de ponteiro, analógico, à pilha. Bells 13,60 81,60 

61 3 Und 

Conjunto Lixeira Coleta Seletiva, Capacidade 50L 
Descrição:  
Kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área 
externa, sendo:
_ 1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), com capacidade de 50 litros;
_ 1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), com capacidade de 50 litros;
_ 1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), com capacidade de 50 litros;
_ 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 50
litros; 
_ 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros;
Características gerais:
?Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e 
tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.
Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 
que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.
Superfícies internas polidas e cantos arredondados.
Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da 
CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo.
Eixo em aço com tratamento anticorrosão.
?Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

Lar 
Plásticos 263,00 789,00 

TOTAL GERAL R$ 870,60 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LACHI EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 75.395.665/0001-40, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 556/2019.

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

19 20 Und 

Mesa para escritório em " l" angular 1,20m; com tampo em mdf de 15mm; acabamento  
de bordas em pvc; sistema de montagem : parafusos , girofix, bucha metálica e parafuso 
com rosca milimétrica; dimensão aproximadas: altura 75 cm x largura 120 cm  e 
profundidade 60 cm , estrutura em pés metálicos confeccionado na parte inferior em tubo , 
lateral em chapa de aço  e  ferragens em pintura eletrostática. 

Lachi 199,00 3.980,00 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS STIVARI LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.662.572/0001-36, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 557/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

21 3 Und 
Armário alto em mdf, cor branca, com 5 prateleiras em mdf 18 mm com fundo 7 mm 
recuado da parede e 2 portas em mdf 18 mm, puxador metálico por toda sua extensão, 
dobradiçasem aço inox 304, medindo 800 x 340 x 2171 (larg. X prof. X alt.). 

Stivari 469,00 1.407,00 

22 25 Und 

Armário alto 02 (duas) portas caixaria elaborada em mdp bp de 15mm encabeçada com 
fita de borda de pvc de 05mm, colada pelo sistema hotmelt, com fixação entre as partes 
pelo sistema minifix ancorado em buchas metálicas com rosca m6, que facilita montagens 
e desmontagens sem danificar o produto. As portas são confeccionadas com o mesmo 
material da caixaria e são de giro com dobradiças de 110ºc, a fechadura é de lingueta com 
chave escamoteável e também possui trinco metálico. 
Fundo em mdp bp de 15mm e puxadores em alumínio escovado. Com duas prateleiras 
móveis e uma fixa. As prateleiras possuem fita de acabamento de 05mm, colada pelo 
sistema hotmelt somente em um dos topos, prateleira fixa é conectada a caixaria pelo 
sistema minifix, enquanto, as prateleiras móveis são fixadas por 5 suportes de prateleira 
em zamac, sendo dois em cada lateral e um no fundo. Estes suportes unem-se a prateleira 
através de furos que não permitem que o móvel se mova. A carga distribuída que cada 
prateleira suporta é de no máximo 30 kg/. Na base do armário estão fixadas quatro sapatas 
niveladoras com regulagem interna, facilitando o seu nivelamento sem precisar levantar o 
produto.  
O tampo é confeccionado em mdp bp de 25mm com acabamento em fita de borda de 
2mm, colada pelo sistema hotmelt, sendo fixado a caixaria pelo sistema minifix buchas 
metálicas com rosca m6 e cavilhas.  Cor a ser definida na cartela do vencedor. Dimensões: 
800x500x1600mm,  podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no 
mínimo 12 meses. 

Stivari 350,00 8.750,00 

24 6 Und 

Armário suspenso com porta para cozinha 4 portas.especificação:material: mdf 15mm 
com revestimento bp estrutura, tampo e fundo com mdf 18mm fundo: mdf 3mm peso 
suportado: 15kg.cor: branco, cinza dimensionais aprox. : ( alt. X larg.x prof. ) 55 x 1,60 x 
30 ( cm )  4 portas com dobradiças metálicas. Prateleira interna
puxadores em pvc, ou similar 

Stivari 205,00 1.230,00 
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41 20 Und 

Descanso para pés 
Descanso para pés: descanso ergonômico para pés, dimensões 45x30cm, com 
revestimento emborrachado antiderrapante, com 03 níveis  de regulação que se adéqüe a 
necessidade do usuário, base da plataforma antiderrapante e anti?risco. 

Stivari 59,00 1.180,00 

49 3 Und 

Guiches para 2 lugares 
Guiches p/2 lugares l:2245mm p:1150mm a:1175mm
bancada de atendimento em mdp 15mm, 2 lugares
sistema de montagem através de parafuso mini-fix
 dimensões: largura2245mm -   profundidade1150mm  
altura 1175mm 

Stivari 540,00 1.620,00 

50 3 Und 

Guiches para 3 lugares 
Guiches p/3lugares l:3360mm p:1150mm a:1175mm
bancada de atendimento em mdp 15mm, 3 lugares
sistema de montagem através de parafuso mini-fix
 dimensões: largura3360mm -  profundidade1150mm 
altura 1175mm 

Stivari 900,00 2.700,00 

53 3 Und 

Mesa para 8 cadeiras para reunião 
Mesa para 8 cadeiras p/ reunião. Constituída de tampo em forma de canoa, retaguarda 
dupla e dois pedestais. Com as seguintes características: tampo: em peça única (inteiro), 
confeccionado em mdf (medium density fiberboard), de 25 mm de espessura revestido, 
nas duas faces, com laminado melamínico de baixa pressão (bp), com encabeçamento de 
bordas reto em material polimérico liso de 2,0mm de espessura n a cor do laminado, e 
bordas arredondadas conforme a abnt (raio de 2,5mm nas junções borda com superfície de 
trabalho). Na parte central do tampo, um recorte de 900x110mm, com tampa tipo espelho 
em aço com furo(s) para passagem de fios e cabos, com acabamento em material 
polimérico na cor do espelho. Fixação do tampo por meio de parafusos com rosca 
milimétrica em buchas metálicas em zamak. Estrutura (pedestais): com as seguintes 
características: corpo/coluna em alumínio extrudado ou em aço estampado (espessura 
mínima 0,9mm, chapa#20), com calha para passagem de fios e cabos, bem como 
armazenagem do excesso desses, com tampa removível de saque frontal. Com suporte 
para apoio e fixação ao tampo e solução para fixação das retaguardas. Weloze ou similar 
compatível; base em aço estampado (espessura mínima 1,9mm, chapa #14) tipo pedestal 
welloze ou similar compatível. Com sapatas niveladoras reguláveis. Retaguarda (saia): 
retaguarda dupla, constituída de 02 peças paralelas afastadas entre si, confeccionadas em 
mdf (medium density fiberboard) de 18mm de espessura revestido, nas duas faces, em 
laminado melamínico bp no padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento de 
bordas reto em material polimérico (1mm de espessura) na cor do laminado. Tem função 
estrutural, sendo as duas peças que a compõem fixadas nos pedestais, espaçadas entre si, 
fazendo a união desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm. Calha 
central (passa-cabo): espelho em aço, tipo peça única ou seccionada, medindo, em seu 
total,900x110mm (compr. X larg.), com 01 furo em cada extremidade, para passagem de 
cabos e fios, com diâmetro aproximado de 55mm e acabamento em material polimérico. 
Suporte para fios: tipo calha fabricada em aço sae 1020 0,9mm, com 01 ou 02 níveis, para 
passagem e alojamento de fios e cabos excedentes, e apoio de filtros para tomadas. Deve 
ter, no mínimo, 60mm de profundidade e 50mm de altura na aba. Fixado sob o tampo, no 
lado interno das retaguardas, devendo atender toda a extensão da mesma. Fixação por 
meio de parafusos com rosca milimétrica em buchas metálicas em zamak. Padrão do 
melamínico: similar, conforme conveniência administrativa da contratante. Acabamento 
das partes metálicas: pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 
2000x1200x730mm.emadeirado padrão cinza argila da duratex ou similar, conforme 
conveniência administrativa da contratante. Acabamento das partes metálicas: pintura 
eletrostática cinza prata. Dimensões: 2000x1200x730mm.  Esta medida poderá variar 5% 
para mais ou menos. 

Stivari 529,00 1.587,00 

TOTAL GERAL R$ 18.474,00 

LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.010.869/0001-36, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 558/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$

Valor Total 
R$ 

46 10 Und Escada de alumínio com 7 degraus, dobrável, sistema antiderrapante, peso suportado: 120 
kg. Botafogo 149,00 1.490,00 

M. PICIANI PAZINATO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
31.455.241/0001-59, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 559/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

18 2 Cjt 

Conjunto de mesa  retangular em aço com tampo de granito com 06 cadeiras : tampo em 
granito  comprimento  1,40cm, largura 75cm,  espessura de 2cm aproximado; estrutura da 
mesa em aço tubular ou retangular  em pintura eletrostática e altura  75cm aproximado ; 
cadeiras altura 92cm,largura 36cm, comprimento 49cm aproximado , assento em madeira 
pinus ou compensado, espuma, courino, estrutura em aço tubular ou retangular em pintura 
eletrostática e suporte mínimo de 100 kg, cor a ser definida posteriormente 

Marchelli 695,00 1.390,00 

MISTER MICRO PARANÁ LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.518.425/0001-50, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
560/2019. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

10 2 Und 

Smart tv 24 ", wifi integrado, display led - full hd, com recursos smart em pleno 
funcionamento, com conversor digital, widescreen (16:9), velocidade mínima do 
painel:120hz, áudio de pelo menos 20 w, entrada ethernet, mínimo de 2 hdmi, mínimo de 
2 conexões usb, furação padrão vesa, alimentação bivolt. Fabricação nacional, selo 
procel a de eficiência energética. Garantia  mínima de 12 meses. 

Philco 850,00 1.700,00 

55 60 Und Aparelho eletrônico: telefone sem fio. Frequência mínima de 1.6ghz, agenda mínima de 
20 contatos, identificador de chamada, com viva voz, bivolt Intel E7500 94,50 5.670,00 

TOTAL GERAL R$ 7.370,00 
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PAPIROS MÓVEIS E ELETRO – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 25.325.301/0001-16, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 561/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

34 90 Und 

Lixeira para detritos com pedal 15 l 
Lixeira plástica com pedal capacidade 15 l. Dimensão aproximadas comprimento: 32 
cm/largura: 24,5 cm/altura: 36 cm. Feita em polipropileno. Com suporte para fixação do 
saco de lixo 

Arquiplast 26,20 2.358,00 

35 50 Und 
Lixeira para detritos com pedal 100 l 
Lixeira plástica reforçada, com pedal fixado na lixeira e na tampa. Capacidade 100 litros, 
cor branca, com altura de 1,04m e diâmetro de 68cm, com rodas. 

Arquiplast 175,00 8.750,00 

59 20 Und 

Dispenser de parede para copo plástico, base em material aço inoxidável com tubo em 
pvc, uso copos descartáveis de 180 ml ou 200 ml, capacidade 100 copos, diâmetro 75 mm, 
comprimento 490 mm, características adicionais: na cor cinza, com tampa removível e 
fixado com parafuso/bucha. Acompanhado de kit com buchas e parafusos para instalação.

JSN 44,00 880,00 

TOTAL GERAL R$ 11.988,00 

PERAS & ROSSI LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.563.324/0001-99, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 562/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

11 4 Und 

Smart tv 43", wifi integrado, display led - full hd, com recursos smart em pleno 
funcionamento, com conversor digital, widescreen (16:9), velocidade mínima do 
painel:120hz, áudio de pelo menos 20 w, entrada ethernet, mínimo de 2 hdmi, mínimo de 
2 conexões usb, furação padrão vesa, alimentação bivolt. Fabricação nacional, selo procel 
a de eficiência energética. Garantia de 12 meses 

Samsung 2.415,00 9.660,00 

PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 85.515.542/0001-50, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 563/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

13 6 Und 
Caixa térmica 20 litros. Polipropileno. Isolamento térmico com espuma de poliuterano. 
Matéria prima virgem e atóxica. Alça com dupla opção: para transportar na mão ou a 
tiracolo. 

Mor 110,00 660,00 

14 10 Und Cronometro digital de mão com relógio, precisão de 1/100 de segundo; calendário; 
alarme; contagem regressiva e bateria lítio, à prova d'água tipo botão Ax esportes 38,00 380,00 

26 92 Und 

Cadeira   modelo : iso fixa, material do acento e encosto: polipropileno, material da 
estrutura: aço, pintura: eletrostática preta, largura: 0,48m
altura: 81 cm, largura: 48 cm, acento: 44 cm, profundidade: 54 cm,peso suportado: 130 
kg ( cadeira empilhável ). Cor a ser definida posteriormente. 

Primax 71,00 6.532,00 

27 170 Und 

Cadeira estofada fixa sem braço. Assento e encosto: Confeccionado com compensado 
multilaminado de no mínimo 12 milímetros de espessura moldado anatomicamente. É 
estofado com espuma injetada de densidade 45kg/m³ flexível de alta resistência e por 
final revestido com tecido courvin. A borda frontal do assento deverá ser curvada para 
melhor circulação sanguínea seguindo assim normas ergonômicas. Deverão nas bordas 
ser utilizados perfil de PVC extrusado tipo "S" de no mínimo 17 mm para total proteção. 
Junção: Deverá ser confeccionado em chapas de aço de no mínimo 3/16, possui formato 
em "L" com nervura de reforço. Estrutura: deverá ser confeccionado com tubo redondo 
de no mínimo 7/8 chapa 18. Cor: a cor será escolhida na cartela de cores do licitante 
vencedor. Medida aproximada de assento: 47 x 42 (cm). Medida aproximada de encosto: 
36 x 42 (cm). 

Primax 94,80 16.116,00 

36 100 Und Cesto para lixo com pedal e tampa, 30 litros: cesto para lixo com pedal e tampa, 
capacidade de 30 litros, em plástico pp resistente, cor branca Sd 42,99 4.299,00 

38 40 Und 

Cadeira estofada giratória baixa sem  braços:  dimensões do produto: alt. 101 cm, larg. 61 
cm, prof. 52 cm aproximados; encosto: larg. 40 cm, alt 43 cm aproximados;  assento: 
larg. 50 cm, prof. 47 cm aproximados e espuma injetada  mínimo 35mm.; estrutura de 
ferro; regulagem de altura com pistão à gás; com braços fixos; peso mínimo de  suporte 
110 kg, revestimento  couro sintético e cor a ser definida posteriormente. 

Primax 200,00 8.000,00 

60 10 Und 

Cadeira caixa giratória com descanso pés e braços: cadeira produzida em tubo de aço 
carbono 
pintura em epoxi; revestimento em corano ou courvin; cor: preto; 5 rodízios em nylon
base em aço encapada com nylon; arco para descanso dos pés; pistão a gás; regulagem de 
altural 
assento e encosto estofado; garantia miníma de  03 meses; peso suportado
120 kg com dimensões aproximadas peso: 9,500 kg; altura: 120 cm; largura: 48 cm
profundidade: 45 cm. 

Primax 174,00 1.740,00 

TOTAL GERAL R$ 37.727,00 

R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.984.213/0001-99, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
564/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

45 10 Und Comadre em aço inox tipo pá com capacidade para 2,5l. Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro. Art Inox 90,00 900,00 

TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.634.736/0001-01, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 565/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 
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01 5 Und 

Fogão à gás, tipo doméstico, com 4 bocas, mesa inox sobreposta, tampa em vidro 
temperado, cor  branca, com acendimento automático nos queimadores e no forno, 
queimadores em alumínio com capa esmaltada, grades da mesa removíveis em aço com 
tratamento anticorrosivo, botões removíveis com no mínimo quatro níveis de 
temperatura, com indicação das bocas no painel, forno em material autolimpante, porta 
do forno com janela de vidro temperado, porta do forno com sistema de molas que 
permitem abertura parcial, bivolt, com válvula de segurança no forno, puxadores do 
forno em metal, forno com no mínimo 01 prateleira em aço inoxidável, capacidade 
mínima do forno 58 litros, suporte mínimo de 8 kg nas prateleiras do forno, com pés 
metálicos, altura mínima dos pés 05 cm. Garantia mínima de 12 meses. Acompanha 
manual de instruções. Normas técnicas selo inmetro, categoria a. 

Braslar 400,00 2.000,00 

03 1 Und 

FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 293L, COR BRANCA, 01 
PORTA, VOLTAGEM 110/220 V;  TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA 
APROXIMADAS: DE -18º ATÉ -25º, CONGELAMENTO RÁPIDO, DRENO 
FRONTAL, PÉS COM RODÍZIOS; TERMOSTATO: PERMITE REGULAGEM DE 
TEMPERATURA, COM CHAVE PARA TRAVAR A PORTA. SELO PROCEL 
CLASSIFICAÇÃO A,  GARANTIA MÍNIMA DE  12 MESES. 

Electrolux 1.500,00 1.500,00 

04 1 Und 

Refrigerador frigobar capacidade mínima 120 litros. Bandeja de degelo aproveitável em 
material resistente e que sirva como compartimento extra-frio, gaveta multiuso com 
tampa aproveitável para armazenagem, grade retrátil para melhor aproveitamento do 
espaço interno, porta reversível, porta-latas e prateleiras modulares, capacidade total de 
120 litros. Na cor branca, 110/220v. Consumo médio aproximado de energia mensal: 19.0 
kwh/mês; dimensões aproximadas: 85x50x52,6cm (axlxp). Possui classificação a pelo 
inmetro de produto que consome menos energia.. Garantia  mínima de 12 meses. 

Electrolux 848,00 848,00 

05 3 Und 

Refrigerador geladeira 
Geladeira tipo doméstica, capacidade mínima de 310 litros, frost free duplex, cor branca, 
prateleira no congelador removível, classe a em consumo de energia, porta reversível, 
capacidade mínima total de armazenamento: 310 litros, classificação de consumo: selo 
procel, recipiente para guardar gelo, prateleiras na porta, iluminação interna, gavetão de 
legumes, porta garrafas: capacidade mínima para 4, porta latas: capacidade mínima para 
6, degelo do freezer automático, controle de temperatura do refrigerador: painel de 
controle interno, pés com rodas niveladoras, prateleiras/cestos, temperatura uniforme, 
tensão 110/220 volts, tamanho aproximado: a 1,70m x l61,6cm x p69,1cm - peso (kg) 
aproximado de 53 kg, garantia de 12 meses. 

Electrolux 1.800,00 5.400,00 

06 6 Und 

Lavadora de roupas, capacidade de 15kg, cor branca, 110v/220v, automática: abertura 
superior, alta eficiência, selo procel a, possui sistema totalmente automático, lava, 
enxágua e centrifuga até 15 kg de roupa. Possui no mínimo 3 níveis de água e no mínimo 
de  10 programas de lavagem, dispenser para sabão, alvejante e amaciante. Função turbo 
para lavagem e secagem,  duplo enxague, centrifugação, sistema de lavagem por 
turboagitação, filtro para fiapos no agitador central, pés reguláveis,   selo procel 
classificação a pelo inmetro. Garantia miníma de 12 meses. 

Electrolux 1.628,00 9.768,00 

07 10 Und 
Forno microondas com capacidade de no mínimo 30 litros, classificação energética a, 
frequência 60 hz, tensão 127v/220 v. Certificado pelo inmetro. Cor: branca. Garantia: 
mínimo de 12 meses. 

Midea 420,00 4.200,00 

12 8 Und 

Bebedouro Coluna de pressão, confeccionado em aço inox, torneira (copo e jato) em 
latão cromado, com regulagem de jato, controle automático da temperatura da água. 
Voltagem 127V. Filtro de Água com carvão ativado impregnado com prata. Medidas 
Aproximadas: Altura:
1080mm/ Largura: 350mm/Profundidade: 310mm/ Peso: 17 Kg. As medidas poderão 
variar 5% para mais ou menos. Garantia mínima de 12 meses.. 

Libell 550,00 4.400,00 

15 5 Und 

Ar condicionado 30.000 btus 
Aparelho de ar condicionado, tipo split, com capacidade de 30.000 btus, ciclo frio, 220 
volts, com controle remoto, baixo consumo de energia, selo procel a. A empresa 
vencedora deverá apresentar garantia mínima de 01 (um) ano ou de acordo com o 
fabricante, deverá fornecer suporte de fixação para instalação da condensadora, canos de 
cobre, cabo pp, isolantes e ligação das evaporadoras nos drenos incluindo a interligação 
de energia da evaporadora com a condensadora, e demais itens necessários para sua 
completa instalação inclusive mão de obra. 

Ecoblu 3.389,00 16.945,00 

58 54 Und 

Ar condicionado com capacidade de 9.000 btus, tipo split, ciclo frio, 220/110 volts, com 
controle remoto, baixo consumo de energia, selo procel a. Empresa fornecedora deverá
apresentar garantia mínima de 01 ano, deverá fornecer suporte de fixação para instalação 
da condensadora, canos de cobre, cabo pp, isolantes e ligações das evaporadoras nos 
drenos incluindo a interlidação de energia da evaporadora com a condensadora, e demais 
itens necessáios para a sua completa instalação, inclusive dererá fornecer mão-de-obra 
para fixação. 

Elgin 1.335,00 72.090,00 

62 18 Und 

Ar condicionado com capacidade de 9.000 btus, tipo split, ciclo frio, 220/110 volts, com 
controle remoto, baixo consumo de energia, selo procel a. Empresa fornecedora deverá 
apresentar garantia mínima de 01 ano, deverá fornecer suporte de fixação para instalação 
da condensadora, canos de cobre, cabo pp, isolantes e ligações das evaporadoras nos 
drenos incluindo a interlidação de energia da evaporadora com a condensadora, e demais 
itens necessáios para a sua completa instalação, inclusive dererá fornecer mão-de-obra 
para fixação. 

Elgin 1.335,00 24.030,00 

TOTAL GERAL R$ 141.181,00 

Valor Total: R$457.412,90 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 19 de junho de 2019.  
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, 11 de julho de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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