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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 465/19, DE 12 DE JULHO DE 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o processo 
protocolado sob nº 19264/2019

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica Revogado o Decreto sob nº 
700/05, de 08 de novembro de 2005 (referente 
a UNIFICAÇÃO das Datas de terras situadas 
na quadra 135/A, no Centro, neste Município 
e Comarca, de propriedade de ESPOLIO DE 
LONGUINHOS FERREIRA FRADE, conforme 
Transmissão das Transcrições sob nº 2.026, do 
2º Serviço Registral desta Comarca), em todos os 
seus termos.

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

Arapongas, 12 de julho de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. De Obras Transportes

E Desenvolvimento Urbano

PORTARIA Nº 320/19, DE 12 DE JULHO 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas - Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o processo 
protocolado sob nº 22755/2018,

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

- Área de terras medindo 29.684,15 m²; 

Situada na Gleba Patrimônio Arapongas, neste 
Município e Comarca de Arapongas - Estado 
do Paraná, de propriedade de ALVOTEQ 
METALURGICA E ARAMEFICIO ALVORADA LTDA 
- ME, matriculado sob nº 17.590, do 2º Serviço 
Registral desta Comarca, para fins de abertura de 
via pública para ligação de bairros.

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

Arapongas, 12 de julho de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. De Obras Transportes

E Desenvolvimento Urbano

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
027/2019

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. 24, 
inciso XIII da Lei nº 8666/93, a contratação de 
empresa para manutenção e troca do banco 
de baterias em 06 nobreaks dos dos 02 data 
centers da Prefeitura Municipal de Arapongas, 
em atendimento a SEMAD, com fulcro nas 
informações constantes na ordem de compras 
nº 1000/2019 emitida em 24/06/2019.

Arapongas, 12 de julho de 2019.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA

Prefeito Municipal

COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE nº 
022/2019

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 
periódicos através das deliberação nº 095/17 
AFAI CEDCA/PR, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS, 
com fulcro nas informações constantes das 
requisição  ao compras nº 1048/2019 emitida 
em 03/07/2019. 

Arapongas, 12 de julho de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE nº 
023/2019

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, 
caput e inciso I da Lei nº 8666/93, o comunicado 
de inexigibilidade, que se refere a contratação 
da empresa Brasil Sul Linhas Rodoviárias Ltda., 
para aquisição de passagens em atendimento a 
pacientes em tratamento de especialidades fora 
do domicílio de Arapongas - PR, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro 
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nas informações constantes da Requisição ao 
Compras nº 970/2019, emitida pela Secretaria 
municipal de Saúde em 18.06.2019. 

Arapongas, 12 de julho de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Fica autorizada a concessão de 03 (três) diárias, 
para o Prefeito do Município de Arapongas/
PR, SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, inscrito no CPF 
sob nº 477.980.099-49, para deslocamento da 
sede deste Município até a cidade de Curitiba-
Paraná, para tratar de assuntos de interesse do 
Município de Arapongas em diversos setores da 
Administração Estadual, com ida no dia 14/07/19 
e retorno previsto para 17/07/19, nos termos do 
disposto no Art. 8º, parágrafo único da Lei nº 
4.648/18, de 20/02/2018. 
(  X   ) com pernoite – Valor da diária R$ 913,93
(       ) sem pernoite
Valor total a ser creditado: R$ 2.741,79

Arapongas, 12 de junho de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

ERRATA

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO REFERENTE AO 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
DO CHAMAMENTO PÚBLICO 009/2018, 
INEXIGIBILIDADE 024/2018 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 249/2018.

Ante o erro de digitação no extrato de termo 
de descredenciamento, publicado no dia 
11/06/2019 no Diário Oficial do Município de 
Arapongas, no jornal Tribuna do Norte, no Diário 
Oficial do Estado do Paraná e no Diário Oficial da 
União, seção 3 e pg. 205.

Onde se lê: (...) fica descredenciada a partir de 
28/05/2018 (...).

Leia-se: (...) fica descredenciada a partir de 
28/05/2019 (...).

Data e Assinaturas.

ERRATA

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO E TERMO CONTRATUAL 
DO CHAMAMENTO PÚBLICO 009/2018, 
INEXIGIBILIDADE 024/2018 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 249/2018.

Ante o erro de digitação no extrato de 
inexigibilidade de licitação e termo contratual, 
publicado no dia 07/06/2019 no Diário Oficial 
do Município de Arapongas, no jornal Tribuna do 
Norte, no Diário Oficial do Estado do Paraná e no 
Diário Oficial da União, seção 3 e pg. 224.

Onde se lê: Prazo de Vigência: Até 31/12/2018.

Leia-se: Prazo de Vigência: Até 31/12/2019.

Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 023/2017.
Contrato: nº.329/2017 – 8º Termo Aditivo.
Tomada de Preços: nº. 002/2017.
Partes: Município de Arapongas e RECONSTRUL 
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – EPP, CNPJ nº 
78.917.242/0001-31, representada por Donizetti 
Batista de Rezende, CPF n° 234.522.939-04.
Objeto: contratação de empresa especializada 
para a reforma do bloco da secretaria municipal 
de esporte, conforme contrato do repasse n.° 
826665/2016, do ministério de esporte, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Esporte.
Objeto do Termo Aditivo: prorrogar o prazo 
de vigência até 28/08/2019, com fundamento 
no processo administrativo 18975/2019 e nos 
termos do artigo 58, I e 57, § 1º, VI da Lei Federal 
n° 8.666/93. Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 199/2018.
Contrato: nº. 623/2018 – 2º Termo Aditivo.
Tomada de Preços: nº. 014/2018.
Partes: Município de Arapongas e J.A 
PEREIRA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., CNPJ nº 
19.687.137/0001-94, representada por José 

Alexandre Pereira, CPF nº. 005.721.919-28.
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para reforma da Unidade Básica de Saúde 
“Araponguinha”, conforme resolução SESA 
n° 249/2018, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo:  prorrogar o prazo final 
de vigência por 90 (noventa) dias, a partir de 22 
de junho de 2019, com fundamento no processo 
administrativo nº 18203/2019 e nos termos 
do artigo 58, I e 57, § 1º, VI da Lei Federal n° 
8.666/93.  Data e assinaturas.
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 070/2019 – Processo Adm. N 106/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 
INSTRUMENTAIS, 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: 

AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.836.350/0001-02, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 528/2019. 

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

03 15 Cjt 

Conjunto de pás eletrodo descartável para dea infantil - contém conjunto de 
dois eletrodos multifunções pré-conectados. Rápida conexão ao dea, excelente 
condutividade, sem risco de queimaduras acidentais, livre de látex. Apresentar 
registro na anvisa.garantia de 12  meses. Este item deverá ser compatível com 
o equipamento do item 1. 

Cmos drake 337,00 5.055,00 

20 10 Und 

Termo-higrômetro digital temperatura e umidade  interna. Mede temperatura 
externa e interna; função máxima e mínima;umidade interna; possui botão 
seletor de unidade de medição: °c ou °f; possui botão temperatura 
interna/externa;cabo de aproximadamente 2 metros;controle de temperatura e 
umidade de armazenamento de medicamentos; temperatura e umidade 
ambiente; faixa de temperatura interna: 0°c à 50°c (32°f à 122°f);faixa de 
temperatura externa: -50° à +70°c (-58°f à 158°f); resolução: 0,1°c / °f; 
exatidão int/ext: ± 1°c de 0ºc a 50ºc, ± 2ºc para o restante da faixa;  faixa da 
umidade: 15% à 95% ur; resolução: 1% ur;exatidão: ±5% ur; fonte de 
alimentação: pilhas 1,5v - aaa;  dimensões aproximadas 86x64x22mm; peso 
aproximado: 85g;atende as portarias rdc 21/2004 (serviço de alimentação) e 
rdc 44/2009 (farmacias drogarias e outros).certificado de calibração com 
rastreabilidade inmetro/rb. Garantia de 12 meses. 

Incoterme 64,50 645,00 

25 5 Und 

Sistema de iluminação para especulo vaginal. Com fonte led wireless, diâmetro 
25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 lux, confeccionado em alumínio e 
poliacetal. Carregador de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115- 230 
v e freqüência de operação de 50/60 hz. Bateria interna de 1200 mah / 3,7v, 
lithium. 

Kolplast 570,00 2.850,00 

38 4 Und 

Inalador nebulizador portátil  com suporte e rodízios: bivolt 127/220 (vca);  
taxa máx. De nebulização: 0,40ml/min aproximadamente;-sistema: 
pistão;máscara adulto e infantil; copo nebulizador, proteção antibacteriana;   
garantia de 24 meses 

Daru 125,90 503,60 

TOTAL GERAL R$ 9.053,60 

CHS – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.127.739/0001-82, 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2019. 

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

07 9 Und 

Hamper hospitalar com saco 200l solda contínua, homogênea e uniforme.suporte 
de hamper hospitalar em inox, pintura epóxi, estrutura tubular em aço inox 304 
3/4 x 1,2 mm, com tratamento anti manchas com 03 rodízios giratórios; 
dimensões aproximadas 0,5x0,8 cm (cxa). Saco em tecido de brim leve , cinto 
solto, na cor azul, coz preso por torçal. 

Chs 119,00 1.071,00 

11 3 Und 

Mesa de exame clínico infantil de estrutura tubular metálica esmaltada na cor 
branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de 
poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, cabeceira reclinável 
manualmente através de cremalheira com 04 posições, pés com ponteira de 
borracha. Dimensões aproximadas de 1,40m de comprimento x 0,80m de largura 
x 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com padrões 
internacionais de qualidade, normas da abnt, apresentar registro no ms/anvisa 

Chs 295,00 885,00 

16 23 Und 
Biombo duplo articulado, estrutura tubular em aço, cortina em plástico branco, 
pés com ponteiras plástica e pintura eletrostática a pó epox. Dimensões aprox: 
1,25 m largura aberto x 1,77 m altura e 0,66 m de largura fechado. 

CHS 225,90 5.195,70 

27 5 Und 

Carro de curativo. Modelo, com tampo, pés, varandas e suportes laterais em aço 
inoxidável, uma prateleira, varanda, rodízios de 3", suporte para balde e bacia. 
Medidas aproximadas: 0,40 cm x 0,80 m x 0,80 m. Garantia mínima de 12 
meses.   Apresentar registro na ANVISA ou Certificado de Isenção de Registro. 

CHS 797,00 3.985,00 

35 73 Und 
Mesa auxiliar em inox com rodízio, mesa auxiliar inox 40x40x80 com rodízios 
c/prateleira, com tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo de 1 
x 1.25mm com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40x0.40x0.80 com rodas. 

Chs 261,00 19.053,00 

36 13 Und 

Maca ginecológica estofada courvin: maca ginecológica para coleta de 
preventivo capacidade para suportar até 180 kgs de carga estática; estrutura 
confeccionada em tubo de aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura 
eletrostática a pó e pés com ponteiras de borracha; estofado confeccionado em 
espuma de no mínimo 5 cm, densidade d28, revestido em courvin na cor preta; 
leito com estrutura confeccionado em tubo de aço carbono, dividido em 3 
secções: dorso, assento e pernas, com elevação de altura através de cremalheira 
e suporte de lençol (rolo descartável); base para colocação de cuba; acessórios 
inclusos: perneira porta coxa revestido em espuma, perneira porta calcanhar
revestido em espuma e cuba em aço inox; dimensões mínimo 1800 mm x 550 
mm de largura x 850mm de altura aproximadamente; apresentar registro na 
anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

Chs 700,90 9.111,70 

46 16 Und 

Poltrona reclinável com banqueta para repouso: com 02 conchas laterais para 
apoio de braços , removíveis e ajustáveis na altura e inclinação ; encosto, braço, 
assento e apoio de pés com acionamento simultâneos, com trava, sob assento, 
assento, descansa pés  e braços em courvim azul escuro, encosto reclinável  com 
3 posições; pés com ponteira plástica, capacidade de suporte de 150 kg , 

Chs 712,90 11.406,40 
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conforme norma abnt . 

TOTAL GERAL R$ 50.707,80 

CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.328.535/0001-59, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 530/2019.

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

13 60 Kits 

Kit inalação adulto com máscara para nebulização em silicone flexível ; 
copo reservatório com capacidade de 10 ml ou mais e extensão com 
conector para ar comprimido ou oxigênio com 1,50 metros. Garantia 
mínima de 12 meses. 

Daru 5,24 314,40 

14 60 Kits 

Kit inalação infantil com máscara para nebulização em silicone flexível ; 
copo reservatório com capacidade de 10 ml ou mais e extensão com 
conector para ar comprimido ou oxigênio com 1,50 metros. Garantia 
mínima de 12 meses. 

Daru 5,24 314,40 

42 20 Kits 

Kit máscara facial venturi 
Kit máscara facial venturi
kit máscara facial para oxigenoterapia tipo venturi para uso em adulto, 
conjunto composto por: máscara em material siliconizado transparente com 
elástico para ajuste facial e orifícios superiores, traquéia com conectores 
coloridos para determinacão da fração de oxigênio regulável que permita 
diferentes concentrações de gases e prolongamento de oxigênio de no 
mínimo 2 metros. 

Foyomed 9,39 187,80 

56 320 Und 

Pinça anatômica dente de rato 14 cm
produto confeccionado aço inoxidável aisi 420
 embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade; 

Weldon 8,87 2.838,40 

57 160 Und Pinca anatomica 18cm Weldon 13,28 2.124,80 
TOTAL GERAL R$ 5.779,80 

FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.633.441/0001-84, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 531/2019. 

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

43 20 Und Kit completo de máscara de alto fluxo , máscara, reservatório, 
prolongamento de o2 em pvc e/ou similar Advantive 9,00 180,00 

HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.192.559/0001-
87, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 532/2019.

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

12 3 Und 

Mesa de exame clínico para obeso de estrutura tubular metálica esmaltada 
na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma 
de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin,, cabeceira reclinável 
manualmente através de cremalheira com quantidade mínima de 04 
posições, pés com ponteira de borracha. Dimensões aproximadas de 1,85m 
de comprimento x 0,80m de largura x 0,80 de altura. Peso de suporte  de 
200 kg, garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com padrões 
internacionais de qualidade, normas da abnt, apresentar registro no 
ms/anvisa. 

Levita 457,90 1.373,70 

15 25 Und 

Refletor parabólico de luz fria:foco de luz auxiliar deve conter espelho para 
exames clínicos e ginecológicos; haste superior flexível e cromada e 
pedestal com haste inferior pintada;  pintura em epóxi a 250° c de alta 
resistência; altura aproximadamente entre 90 a 164 cm;  base do pedestal 
com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao 
equipamento;  alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 hz;  
lâmpada de led (luz fria e branca); intensidade luminosa de 8.000 lux à 50 
cm do campo observado. Peso aproximado de 5 kg;  projetado de acordo 
com as normas: nbr-iec 60.601-1 e nbr-iec 60.601-1-2. Certificado inmetro. 
Garantia 12 meses. 

Medpej 286,90 7.172,50 

34 37 Und 

Mesa para exame clinico adulto: estrutura em tubo de aço redondo de 31,75 
x 1,2mm - leito estofado revestido em courvim na cor preta, com cabeceira 
regulável através de cremalheira - pés com ponteiras. Dimensões: 1,90 x 
0,60 x 0,80m. Cor preta. Apresentar registro na anvisa ou certificado de 
isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

Levita 395,90 14.648,30 

37 10 Und 
Mesa de mayo com bandeja inox e  rodízios e altura regulável; pintura 
epóxi;  bandeja: medidas aproximadas 0,48mx0,32m; dimensões 
aproximadas 0,80mx0,52mx0,84m(c x l x a); garantia mínima de 3 meses 

Levita 264,90 2.649,00 

TOTAL GERAL R$ 25.843,50 

HOSPITRONICA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
17.737.428/0001-14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 533/2019.

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

09 3 Kits 

Kit  saúde reprodutiva - contém: - 1 álbum grande de planejamento familiar 
e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor 
feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, 
métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser 
apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas 
seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. 
Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando 
métodos de barreira (diafragma, diu, preservativo masculino, preservativo 

Semina 
Educativa 
Kt 

2.930,00 8.790,00 
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feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e 
contraceptivo de emergência) e métodos definitivos (laqueadura e 
vasectomia). Opção: sacola para transporte. - kit reprodutor feminino e 
masculino - vulva de silicone e pênis de 13,5 cm com escroto. Para o ensino 
da colocação da camisinha feminina e masculina e demonstração da relação 
sexual. Para o auto-conhecimento, cuidado com a higiene pessoal e 
prevenção de dst's. Acondicionado em estojo especial. Medidas do estojo: 
18,5 cm x 12 cm. Peso: 0,400 g (com pênis de 13,5 cm) - modelo pélvico de 
acrílico - tridimensional, fabricado em acrílico com uma lâmina móvel que 
permite visualizar o endométrio e os órgãos que compõem o aparelho 
reprodutor feminino. Utilizado também para demonstração da colocação de 
diafragma, do diu e da camisinha feminina. Acompanha manual de instrução. 
Acondicionado em caixa especial para transporte. Medidas: 24 cm x 22 cm . 
Peso: 0,550 kg - modelo pélvico de borracha - modelo pélvico do aparelho 
reprodutor feminino, tridimensional, em espuma de borracha para 
demonstração de colocação do diafragma, camisinha feminina e para ensinar 
a mulher a conhecer o seu próprio corpo através do toque no colo do útero e 
demonstrar a relação sexual. Medidas: 12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm peso: 
0,100 kg - pênis de borracha - modelos penianos com formato natural (com 
bolsa escrotal), apresentados nas cores morena e negra com tamanho de 15 
cm para fins educativos. Medidas: 15 cm peso: 0,300 kg. - quadro imantado 
com imagens na frente e verso do aparelho reprodutor masculino e feminino 
contendo 37 figuras imantadas para mostrar sobre: sexualidade, 
menstruação, métodos contraceptivos e definitivos, reprodução e gestação. 
Deve acompanhar suporte de madeira, caderno sobre orientação 
contraceptiva, manual de instrução e sacola para transporte. Medidas: 50 cm 
x 37 cm peso: 2,650 kg - quadro de métodos contraceptivos moldurado com 
contraceptivos contendo 1 diafragma, 1 diu, 1 preservativo masculino e 1 
feminino, 1 anticoncepcional oral e 1 injetável e 1 contracepção de 
emergência, para compreensão e conhecimento destes métodos, de forma 
real. Deverá acompanhar 1 caderno sobre orientação contraceptiva bem 
como suporte de madeira. Medidas: 50 cm x 35 cm peso: 1,700 kg - sacola 
para transporte e acondicionamento dos materiais educativos, confeccionada 
em nylon com alça tiracolo e fechamento com zíper de dois cursores. 
Medidas: 66 cm x 46 cm peso: 0,400 kg. 

J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 84.972.926/0001-39, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 534/2019.

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

01 4 Und 

Desfibrilador externo automático - desfibrilador externo automático capaz de 
avaliar, por meio de sensores sofisticados, o estado do paciente, considerar as 
variáveis clínicas e aplica, automaticamente, a terapia de choque mais indicada; 
fácil de usar, permite que um indivíduo com treinamento básico possa realizar o 
atendimento de uma vítima em parada cardíaca, facilitando e multiplicando as 
possibilidades de salvamento; atua em casos de parada cardíaca (fibrilação
ventricular e taquicardia ventricular), orientando por voz, realizando o 
diagnóstico e aplicando o tratamento por choque de forma automática e segura, 
por meio do acionamento de apenas um botão; possui tela para analise do ritmo 
cardíaco; possui inteligência artificial para diagnóstico acurado das condições do 
paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental; 
capacidade de no mínimo 200 choques (200 joules, carga plena, bateria em boas 
condições); orientação por voz e por traçado de ecg; display lcd colorido com 
indicador de bpm; utilização horizontal ou vertical; gravação de eventos para 
posterior análise; conexão com pc via usb; choque bifásico; autodiagnostico de 
funções e bateria; software de conexão, download e gerenciamento de dados via 
pc; acesso fácil às pás para uso e reposição; bateria recarregável com fonte de 
alimentação bivolt; acessórios: acompanha 02 jogo de pás adulto; 01 jogo de pás 
infantil; 01 kit de primeiro socorro; 01 bolsa para transporte; possuir certificado 
de bpf; registro anvisa; apresentar carta de autorização para comercialização do 
produto, emitido pelo fabricante; garantia de no mínimo 12 meses. 

Cmos drake 7.550,00 30.200,00 

23 50 Und 

Braçadeira para injeção estofada - suporte para injeção punção venosa.  Base em 
tripé de tubo de aço carbono; coluna em tubo de aço carbono redondo; haste em 
tubo de aço inox redondo; concha em chapa de aço inox - aisi304, - altura 
regulável por meio de manípulo; pés com ponteiras plásticas; acabamento em 
pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso; acompanha capa estofada para 
apoio do braço na cor preta; dimensão mínimo: 800 mm. Registro anvisa. 
Mínimo 06 meses de garantia. 

Renascer rn 
13001 95,90 4.795,00 

29 2 Und 

Carro para transporte de material de limpeza 
Carro para transporte de material de limpeza, funcional; confeccionado em 
polipropileno contendo uma bolsa de vinil com zíper com capacidade mínima de 
90 litros. Possuindo três prateleiras e suporte para vassouras; com rodízios. 
Garantia mínima de 12 meses. 

Bralimpa 349,90 699,80 

32 100 Und 

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

Mache 77,90 7.790,00 

58 160 Und Tesoura spencer retirada de ponto 11cm 6b 19,89 3.182,40 
TOTAL GERAL R$ 46.667,20 

JARAGUA MERCANTIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.390.706/0001-59, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
535/2019.

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

48 100 Caixa 

Caixa de instrumental cirúrgico para sutura 
Caixa de instrumental cirúrgico para sutura (01 pinça kelly reta 16 cm, 01 
kelly curva 16 cm, 01 porta-agulha 14 cm, 01 tesoura mayo 15 cm, 01 
pinça anatômica 14 cm, 01 pinça dente-de-rato 14 cm, 01 cuba rim ou 
redonda, cabo de bisturi nº 03) 

ABC 
Instrumentos 209,00 20.900,00 
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M.H.M. DO COUTO – COMERCIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 97.533.241/0001-38, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
536/2019.

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

06 1 Cjt 

Conjunto retinoscópio,  oftalmoscópio e cabo 3,5v. Retinoscópio 3,5v contendo 
sistema de foco externo com rotação contínua; filtro polarizador linear cruzado que 
elimina reflexos das lentes de triagem; cartões de alvo magnéticos para 
retinoscopia; fácil operação com uma só mão para focalização e rotação de 360º da 
fenda; pode ser convertido de retinoscópio de fenda para retinoscópio de ponto 
pela troca de lâmpada; iluminação halógena hpx de 3,5v. Compatível com cabos de 
3,5v a bateria ou elétrico. Cor: preto. Oftalmoscópio 3,5v  lâmpada led - sistema de 
visão coaxial facilita a oftalmoscopia- lâmpada led com vida útil média de 20.000 
horas; led com tecnologia ; ótica coaxiais produz um ponto sem sombras, mais 
fácil entrada em pupilas sem dilatação, e um maior campo de visão em relação aos 
oftalmoscópios padrões; detecta abrasões da córnea com filtro azul cobalto; filtro 
polarizador;  ópticas seladas para proteger contra a poeira e sujeira; 18 
combinações originais de abertura/filtro;  filtro isento de vermelho; 28 lentes de 
focagem com um intervalo de -25 a +40 dioptrias. Controle reostato que varia a 
potência de iluminação com a volta suave de um mostrador; disco de seleção da 
abertura alterna facilmente entre 6 aberturas através de um disco na cabeça; com 
seis aberturas; dois filtros filtro red-free, ou polarizante pode ser usado em 
conjunto com qualquer abertura. Cabo recarregável 3,5v  com bateria recarregável 
que pode ser recarregado diretamente na tomada; convertível para uso alternativo 
de pilhas médias comuns (tipo c); com reostato para controle da intensidade da 
iluminação; construção em metal e acabamento estriado. Recarregador 110 v. 
Garatina de  1 ano e registro na anvisa. 

Riester  2.900,00 2.900,00 

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.421.421/0001-82, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 537/2019.

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

02 30 Cjt 

Conjunto de pás eletrodo descartável para dea adulto - contém conjunto de dois 
eletrodos multifunções pré-conectados. Rápida conexão ao dea, excelente 
condutividade, sem risco de queimaduras acidentais, livre de látex. Apresentar 
registro na anvisa.garantia de 12  meses. Este item deverá ser compatível com o 
equipamento do item 1. 

Cmos drake 335,00 10.050,00 

28 4 Und 

Carro de urgência 
Carro de urgência
características gerais: fabricada em aço carbono com tratamento anti-corrosão e 
pintura epóxi de alta resistência, com acabamento liso. Quatro rodízios 4", sendo 
dois com freios; quatro gavetas com chaves e divisórias para medicamentos na 
primeira gaveta, bandeja inferior para materiais de rotina e descartáveis; tampo 
para manipulação de medicamentos. Especificações mecânicas: dimensões 
aproximadas: altura: 1050mm; largura: 500mm; comprimento: 700 mm; peso 
aproximado: 40 quilos. Acompanhar: suporte para cilindro de oxigênio, cilindro 
de dois tamanho d  e válvula reguladora; suporte giratório para monitores e 
cardioversores; tábua acrílica para massagem cardíaca; suporte para soro com 
altura ajustável; quatro tomadas auxiliares com cabo aproximado de 2,5 mt tipo 
2p + t, com cabo destacável e fusível de proteção. O produto deverá ter os 
certificados de: boas práticas de fabricação e autorização de funcionamento, 
ambos expedidos pela anvisa. O produto ofertado deverá em conformidade com 
o manual da anvisa. 

Renascer 1.947,00 7.788,00 

49 120 CAIXA 
Caixa de instrumental cirúrgico para retirada de pontos 
Caixa de instrumental cirúrgico para retirada de pontos (pinça anatômica 14 cm, 
tesoura spencer 12 cm) 

Golgram 42,60 5.112,00 

50 20 CAIXA 

Caixa básica de instrumental cirurgico contendo: 1 caixa de inox 26x12x06 cm 
caixa básica de instrumental cirúrgico: 1 caixa de inox 26x12x06 cm, contendo: 
1 cabo de bisturi nº 4, 10 lâmina de bisturi para cabo nº04, 1 par de afastador 
farabeuf, 1 pinça anatômica com dente de rato 16 cm, 1 pinça anatômica com 
serrilha 16 cm, 4 pinça backaus 13 cm, 2 pinça allis 15 cm, 1 pinça para 
antissepsia foester, 2 pinça halsted mosquito reta 12 cm, 2 pinça halsted 
mosquito curva 12 cm, 2 pinça kelly reta 16 cm, 2 pinça kelly curva 16 cm, 1 
pinça rochester reta 18 cm, 1 pinça rochester curva 18 cm, 2 pinça kocher reta 
16 cm, 2 pinça kocher curva 16 cm, 1 tesoura cirurgica romba/romba/reta 15 cm, 
1 tesoura cirurgica fina/fina/reta 15 cm, 1 tesoura cirurgica romba/fina/curva 15 
cm, - 1 tesoura spencer para retirada pontos 9 cm reta. Fabricada em aço inox. -
1 porta agulha mayo hegar 16cm, confeccionado em aço inox de primeira 
qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência. Fabricação nacional com registro no 
ministério da saúde. 

Golgram 739,90 14.798,00 

TOTAL GERAL R$ 37.748,00 

NARKA COMERCIAL EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 84.949.668/0001-70, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
538/2019.

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

21 2 Und 

Carro cuba com tampa 700 litros, carro para transporte de resíduos em 
polietileno de média ou alta densidade, aditivado com anti-oxidante e anti-
uv (contra as ações dos raios uv) e de alta resistência. Com tampa e 4 
(quatro) rodas anti-derrapantes de, no mínimo, 5 polegadas; sendo 2 (duas) 
rodas giratórias e 2 (duas) rodas fixas. Com dreno para escoamento de 
líquidos. Sistema de rotomoldagem sem soldas ou emendas, com a 
superfície interna lisa e de fácil limpeza. Capacidade mínima: 700litros. 
Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega. 

Naturalimp  1.890,00 3.780,00 
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NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.095.582/0001-16, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 539/2019.

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

05 1 Und 

Autoclave horizontal  analógica   bivolt capacidade mínima 21 litros : 
painel analógico  e controle  termodinâmico de temperatura  e pressão 
automático para visualização através de manômetro/termômetro e 
indicadores luminosos,  câmara de esterilização em aço inoxidável, sistema 
eletrônico de segurança  que controlam todo ciclo e previne falhas de 
operação e/ou funcionamento e  desligamento automático caso a 
temperatura , pressão e falta de água , opção de ciclos extras,  bandejas, 
secagem com porta fechada, garantia minima de 12 meses, registro na 
anvisa e certificado de boas práticas, manual técnico em português, 
instalação e treinamento básico, uma vez, sem implicações de custos. 

Stermax  2.842,00 2.842,00 

39 15 Und 

Negatoscópio de 1 corpo 
Negatoscópio de 1 corpo é ideal para a visualização adequada de exames de 
imagem, ocupando pouco espaço por poder ser fixado na parede. Foi 
desenvolvido pelo fabricante em chapa de aço, pintura epóxi, com frente de 
acrílico leitoso e fixação de rx por roletes, sendo que a ilumincação se dá 
por duas lâmpadas fluorescentes de 15w, negatoscópio de 1 corpo; estrutura 
em chapa de aço, pintura esmaltada com frente em acrílico leitoso, fixação 
de raio x por roletes. Dimensões aproximadas 0,37 m larg x 0,47 m de alt. 
Bivolt. 

Gg 
equipamento
s 

227,90 3.418,50 

52 15 Und 

Negatoscópio de 1 corpo visualizador de raio x de parede - bivolt -
construído em chapa de aço, pintura eletrostática a pó epóxi, visor em 
chapa de acrílico leitoso, prendedor de radiografia, ponte de luz de uma 
lâmpada fluorescente de 15w, em 110 ou 220 volts (bivolt),  30cm largura x 
40cm altura. 

Gg 
equipamento
s 

218,90 3.283,50 

53 2 Und 

Aparelho de laser terapeutico  sem fio com luz laser vermelha e 
infravermelha com finalidade anti-inflamatória, cicatrizantes e analgésicas; 
com luz no comprimentos aproximados  de onda vermelho de 600 nm -
potência útil emissor laser vermelho: 100 mw ± 20 % e infravermelho de 
808 nm ou 810 nm - potência útil emissor laser infravermelho: 100 mw ± 
20 %; deve conter 01 peça de mão
- 01 suporte da peça de mão - 01 fonte de alimentação - 01 cabo de 
alimentação - 01 espaçador - 01 mídia eletrônica - 03 óculos de proteção-
bateria: li-íon; 01 manual do usuário- 01 maleta para transporte e garantia 
mínima de 12 meses. 

Mm optics 3.889,90 7.779,80 

55 160 Und Pinca kelly curva 14cm Abc 19,89 3.182,40 
TOTAL GERAL R$ 20.506,20 

PHOENIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
44.239.382/0001-86, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 540/2019.

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

04 3 Und 

Autoclave horizontal, com sistema de comando microprocessado, 
capacidade da câmara interna de no mínimo 100 litros. Dimensões 
externas do equipamento não superiores a 950 x 1600 x 1050 mm (l x 
a x p). Deverá funcionar por meio de vapor saturado de alta 
temperatura e apresentar estrutura em material anti-corrosivo e 
revestimento externo por chapa de aço inoxidável. Comando 
microprocessado programável com no mínimo 10 programas, com 
painel e comando com botão liga/ desliga e display em lcd (touch 
screen de no mínimo 5,5") para visualização dos ciclos programados, 
manômetro e manovacuômetro. Deverá ser com dupla câmara, sendo 
câmaras externa em aço inox aisi 304 ou superior e interna 
confeccionadas em aço inox aisi 316-l com isolação térmica, câmara 
interna com acabamento jateado, a câmara interna deve possuir dreno. 
Deve possuir uma porta de fechamento manual tipo volante central e 
sistema de emergência com protecao para não ser acionado 
acidentalmente. 
Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico 
devem ser de material anti-corrosivo e resistente (aço inox aisi-316); 
conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor deve ser em 
aço inox ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo tipo 
anel líquido e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente 
para o gerador de vapor. Entrada de validação, permitindo a 
introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do 
processo, sistema de segurança que deve impossibilitar o 
funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, 
descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes 
audiovisuais. Botão de emergência próximo a porta, com proteção 
para evitar que seja acionado sem intenção o ruído não poderá 
exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá 
acompanhar o equipamento, no mínimo: 01 carro interno para 
acondicionamento da carga com pelo menos 02 prateleiras, fabricados 
em aço inox aisi 304 ou material de qualidade superior; 01 conjunto 
de cestos com quantidade equivalente 01 carga completa, fabricado 
em aço inox aisi 304 ou material de qualidade superior; 01 sistema de 
purificador de água por osmose reversa de capacidade de produção de 
pelo menos 15 litros/hora e contemplar também um tanque 
reservatório de 100 litros ; 1 impressora matricial.alimentação elétrica 
a ser definida pela entidade solicitante. Manual em português; 
apresentar catálogo e registro do produto na anvisa.o equipamento 
deverá atender as seguintes normas : rdc 16/2013 anvisa -
regulamento técnico para boas práticas de fabricação;rdc 15/2012 
anvisa - processo de esterilização em hospitais; diretriz emc: 
2004/108/ec, 93/68/eec, 92/31/eec,89/336/eec; diretriz de baixa 
tensão: 2006/95/ec, 93/68/eec, 72/23/eec; diretriz de máquinas (md): 
2006/42/ec, 98/37/eec,93/68/eec,91/368/eec, 89/392/eec; diretriz de 
equipamento de pressão(ped): 97/23/ec. Garantia de 12 meses. 

Luferco  69.500,00 208.500,00 
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Entrega no local solicitado pela secretaria e instalação e treinamento  
incluso. 

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° 541/2019.

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

26 2 Und 

Cadeira para coleta 
Cadeira para coleta: poltrona reclinável, material pintura esmalte 
poliuretano alta resistência, componentes coleta de sangue c/concha apoio 
removível,estofad a, características adicionais aciona por cilindro 
pneumático, acabamento assento,encosto,pés e braços estofados, dimensões 
normal 1x0,70,0,46m;reclinada 1,56x0,70x0,46m, estrutura leito tubo 
quadrado 25x25mm,base tb redondos 32mm 

Renascer 757,00 1.514,00 

QUICKBUM E-COMMERCE – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 30.323.616/0001-64, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 542/2019.

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

40 5 Und 

Prancha longa prancha de resgate rígida em polietileno com imobilizador de 
cabeça impermeável e cinto tipo aranha. Projetada para o transporte manual de 
vitimas de acidentes. Dimensionada para suportar vítimas com peso ate 180 kg. 
Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso com 
luvas. Design em ângulo para melhor acomodação do paciente. Translúcida, para 
o uso em raio-x e ressonância magnética. Possui aberturas especificas para 
facilitar a imobilização da vítima. Possibilita o resgate na água e em alturas. 
Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. Disponível nas cores 
amarelo e vermelha. Observação: a prancha de imobilização deve possui 
aberturas específicas para utilização do cinto de segurança estilo aranha, 
imobilizador de cabeça (coxins) como acessórios. Dimensões: comprimento 
aberta 1830 mm largura aberta 440 mm altura máxima 65 mm peso líquido 6,5 
kg peso bruto com embalagem 7,0 kg capacidade de carga 180 kg dimensão da 
embalagem 1,85 x 0,46 x 0,08 m volume da embalagem 0,07 m³ deve 
acompanhar cinto aranha e imobilizador de cabeça. 

Resgate sp 347,90 1.739,50 

44 20 Und 

Fluxômetro para oxigênio, com 139mm, corpo em latão cromado. Conexões de 
entrada e saída, conforme norma da abnt, visor em policarbonato cristal, 
flutuador esférico em aço inoxidável, pressão de trabalho 3,5 kgf/cm2, escala de 
fluxômetro 0-15l/min. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de 
registro. Garantia mínima 12 meses. 

Jg moryia 52,75 1.055,00 

TOTAL GERAL R$ 2.794,50 

Valor Total: R$446.664,60 (quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 18 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, 12 de julho 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 137/2018 – Processo Adm. N º 240/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E 
DESRATIZAÇÃO) NAS DIVERSAS INSTALAÇÕES (ÁREA INTERNA E EXTERNA) DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 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. 647/2018, assinada em 15 de Janeiro de 2019 - BORSATO GOMES E CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 13.324.237/0001-70.

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

01 150.000 m² 
Prestação de serviço de controle pragas (desinsetização, dedetização e 
desratização) nas diversas instalações (área interna e externa) nos próprios 
públicos. 

0,12 18.000,00 

Valor Total: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 15 de Julho 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 144/2018 – Processo Adm. N º 251/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES E VANS, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA O SAMU, 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. 650/2019, assinada em 15 de Janeiro de 2019 - ARACENTER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 82.498.759/0001-00.

LOTE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual de 
desconto ofertado 

Valor total (R$) 
ofertado 

Valor do desconto do lote após 
aplicação da fórmula: 

01 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais leves (carros, camionetes, kombis, vans), 
relacionados a seguir: 

38,5% 133,33 
38,5% 

02 
Peças originais, genuínas ou outras de reposição, necessárias à 
execução dos serviços do Lote 01 38,5% - 

Arapongas, 15 de Julho de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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