
        ATOS DO PODER EXECUTIVO
SEGUNDA-FEIRA 09/05/2016TERÇA-FEIRA 10/05/2016

                                                                                                                            De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007

          www.arapongas.pr.gov.br/diario

     DIÁRIO OFICIAL
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

ANO: XI     Nº: 2384    PÁG: 01SEXTA-FEIRA 03/05/2019  EDIÇÃO  DE HOJE: 35 PÁGINAS

LEI Nº. 4.758, DE 29 DE ABRIL DE 2019

Dispõe sobre autorização para dar em comodato e
desafetar terreno de propriedade do Município à Igreja
Evangélica Assembleia de Deus – Ministério
Restauração em Cristo de Arapongas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica desafetado do uso comum do povo, o lote
de terras nº 01, com área de 1.708,00 m², da quadra nº 06,
situado no Jardim Novo Centauro III, principiando num
marco cravado na divisa do lote nº01/A, com a rua
Juruva Verde; desse ponto segue confrontando com a
dita rua Juruva Verde, no rumo NE89º34’02"SW, com
distância de 76,87 metros, mais um desenvolvimento de
6,84 metros e raio de 6,00 metros; desse ponto segue
confrontando com parte do lote nº 112, no rumo
NW67º36’22"SE. Com distância de 89,30 metros; desse
ponto segue confrontando com o lote nº 01/A, no rumo
SE0º26’44"NW, com distância de 38,13 metros, até
encontrar o ponto de partida onde se deu início a
presente descrição, destacado da matricula nº 27.106,
registrado no 2º Serviço de Registro de Imóveis de
Arapongas – Paraná.

Art. 2º. Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar
com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus – ministério
Restauração em Cristo de Arapongas, pessoa jurídica,
inscrita no CNPJ sob nº 22.768.185/0001-11, situada a
rua Amandina, nº 124, Conjunto Centauro, Arapongas -
PR, Contrato de Comodato de lote de terras nº 01 com
área de 1.708,00 m² da quadra nº 06, situado no Jardim
Novo Centauro III.

Art. 3º. A Comodatária, utilizando de seus recursos
edificará uma área de 600,00 metros quadrados, num
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da
publicação desta lei.

Art. 4º. O prazo do Comodato será por tempo
determinado de 20 (vinte) anos, a contar da publicação
desta Lei, podendo ser prorrogado, havendo interesse
das partes, por meio de nova autorização legislativa.

Art. 5º. A Comodatária não poderá alterar a finalidade
da edificação implantada, alienar ou ceder a terceiros
sob qualquer hipótese, seja a que título for, o qual

implicará na imediata rescisão do contrato, mediante
notificação do poder Público e reversão da posse do
imóvel e benfeitorias existentes ao Patrimônio Público
Municipal, sem direito a donatária de indenização,
ressarcimento, a qualquer título, pretexto ou alegação.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 29 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR TUDINO
Secretário Mun. da Indústria, Comércio e Turismo

LEI Nº. 4.759, DE 29 DE ABRIL DE 2019

Dispõe sobre a criação dos Jogos Escolares Categoria
C no Município de Arapongas e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Cria e institui no Calendário Oficial de Eventos
Esportivos do Município de Arapongas, os Jogos da
Escolares Categoria C.

Art. 2º. Os jogos que trata o artigo anterior acontecerão
anualmente, de preferência no mês onde ocorre no
segundo semestre.

Art. 3º. Os participantes deverão ter idade mínima de
dez anos e idade máxima de doze anos.

Art. 4º. A competição será realizada conforme os critérios
e regulamento elaborados pela Secretaria Municipal de
Esporte.

Parágrafo Único. A programação, bem como a definição
das modalidades a serem disputadas ficarão a critério
da Secretaria Municipal de Esporte.

Art. 5º. Os Jogos Escolares Categoria C devem incentivar
a participação das crianças e adolescentes do município,
de modo a incluir a faixa etária referida no calendário
esportivo de competições municipais.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 29 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº. 4.760, DE 29 DE ABRIL DE 2019

Torna pública a lista de espera dos inscritos para vagas
nos Centros Municipais de Educação Infantil do
Município de Arapongas – Pr e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. O Poder Executivo Municipal fica obrigado a
tornar pública a lista de espera para vagas nos Centros
Municipais de Educação Infantil do Município de
Arapongas – PR.

Art. 2º. A formalização desta publicidade será no sítio
eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Arapongas
– PR, com replicação no Portal da Transparência.

Art. 3º. As listas de espera deverão ser classificadas por
Centros Municipais de Educação Infantil do Município
(CMEI) e deverão conter:

I – o nome do responsável pelos menores a quem se
destinam as vagas;
II – a posição do responsável na fila de espera, com a
devida inscrição na data de entrada no cadastro.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 29 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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DECRETO Nº 261/19, DE 30 DE ABRIL DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, e a vista da C.I. nº 189/
19, de 26 de abril de 2019, da Secretaria Municipal de
Segurança Pública e Trânsito,

                                    R E S O L V E:

 Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 957/18, de 10 de
dezembro de 2019, em todos os seus termos.

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

Arapongas, 30 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 262/19, DE 30 DE ABRIL DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e conforme orientações Técnicas do
Programa Família Paranaense,

                                     R E S O L V E:

Art. 1º - Designar, Regina Demele de Carvalho Valério,
representante da Secretaria Municipal de Educação e
Luiz Carlos Vissoci, representante da Secretaria
Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio
Ambiente, para compor o Comitê Municipal do Programa
Família Paranaense no Município de Arapongas, em
substituição aos designados no Decreto nº 082/18, de
09 de fevereiro de 2018.

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

Arapongas, 30 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N. º 203/19, de 02 de maio de 2019

MOACIR PALUDETTO JUNIOR, Secretário Municipal
de Saúde de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com o art.

245, caput da Lei nº. 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas,

R E S O L V E:

Art. 1º. Prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo para
conclusão da Sindicância Administrativa nº. 07/2019,
instaurada por meio da Portaria nº. 163/19, de 05 de abril
de 2019, em razão da necessidade de realização de novas
diligências.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 02 de maio de 2019.

MOACIR PALUDETTO JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Extrato de Dispensa de Licitação
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: n. º 080/2019.
Dispensa: n. º 010/2019.
Partes: Município de Arapongas e MARINGA
CAIXAS CONVERTEDORA DE PAPELAO EIELI -
ME., CNPJ sob o n.º 20.330.653/0001-46.
Objeto: aquisição de caixas para a campanha do
agasalho, em atendimento a Secretaria Municipal de
Assistência Social - SEMAS.
Valor:  R$ 2.370,00 (dois mil trezentos e setenta 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 29/04/2019.
Data e Assinaturas.

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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DECRETO Nº 263/19, DE 02 DE MAIO DE 2019 

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

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

legais, 

 D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 

exercício de 2019, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.721, de 03 de dezembro de 2018, Crédito Adicional Suplementar no 

valor de R$ 9.990,00 (nove mil novecentos e noventa reais).  

12.00 � SECRETARIA MUNIC. AGRIC., SERV. PUBLICOS E MEIO AMBIENTE 

12.01 � Manutenção dos Serviços da Secr. Mun. Agric., Serv. Públ. Meio Ambiente  

154520003.2.067/33.3.90.93.00 � Indenizações e Restituições................................... .............................. ................... R$     9.990,00 

 Fonte de Recurso 000 

  

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma 

do disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação parcial da dotação orçamentária, a saber: 

  

12.00 � SECRETARIA MUNIC. AGRIC., SERV. PUBLICOS E MEIO AMBIENTE 

12.01 � Manutenção dos Serviços da Secr. Mun. Agric., Serv. Públ. Meio Ambiente  

154520003.2.067/33.3.90.35.00 � Serviços de Consultoria.............................................. .............................. ............... R$     9.990,00 

 Fonte de Recurso 000 

  

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

abertura do crédito adicional suplementar a que se refere o art.1º deste decreto tem como fonte de recurso a anulação parcial das 

dotações da mesma atividade orçamentária, os ajustes efetuados não alteram os objetivos e as metas estabelecidos no Anexo IV 

da Lei nº. 4.722, de 04/12/2018 do Plano Plurianual 2018 a 2021 e no Anexo V da Lei 4.692, de 26/06/2018 - Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2019. 

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

Arapongas, 02 de maio de 2019. 

    LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
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DECRETO Nº 264/19, DE 02 DE MAIO DE 2019 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do 

Município de Arapongas, para o exercício de 2019 e a ajustar as programações 

estabelecidas no Plano Plurianual 2018 a 2021 no Anexo IV da Lei nº. 4.722, de 

04/12/2018 e no Anexo V da Lei 4.692, de 26/06/2018 - Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2019. 

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

D  E  C  R  E  T  A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 

exercício de 2019, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.721, de 03 de dezembro de 2018, Crédito Adicional Suplementar no 

valor de R$ 129.661,03 (cento e vinte nove mil, seiscentos e sessenta e um reais e três centavos). 

  

 12.00 � SECRETARIA MUN. AGRIC. SERV. PUBLICOS E MEIO AMBIENTE 

 12.01 � Manutenção dos Serv. Secr. Mun. Agric. Serv. Públicos e Meio Ambiente 

155410028.2.068/33.3.90.39.00 � Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica...................................................R$         129.661,03 

 Fonte de Recurso 511 

                                

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 

disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, o superávit financeiro do exercício de 2018 da 

fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR
511 Taxas - Prestação de Serviços 129.661,03 

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 

provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 

físicas programadas para o exercício de 2019 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo IV da Lei nº. 4.722, de 04/12/2018 

do Plano Plurianual 2018 a 2021, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 12.00 � SECRETARIA MUN. AGRIC. SERV. PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

PRINCIPAIS METAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021

01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS DA SECRETARIA DE 
AGRIC.,SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO 
AMBIENTE 

15 FUNÇÃO: URBANISMO
541 SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
0028 PROGRAMA: GESTÃO AMBIENTAL
2.068 Atividade: Manutenção dos Serviços de 

Coleta de Lixo, Coleta Seletiva e Varrição  
Fonte de Recurso 511 � Valor Suplem.
33.3.90.39.00 � Outros serviços de terceiros 

- pessoa jurídica

R$ 1,00 - 129.661,03 - -

Principais serviços e ou produtos
0001 Manter os Serviços de Coleta de Lixo, 

Coleta Seletiva e Varrição 
Outros 
Produto 

- 01 - - 

Houve aumento da meta física 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 

superávit financeiro constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o montante 

das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2019 nas atividades orçamentárias estabelecida no 

Anexo V da Lei nº. 4.692, de 26/06/2018, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, ficam re-programadas na forma abaixo 

descrita: 

ORGÃO:  12.00 � SECRETARIA MUN. AGRIC. SERV. PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

PRINCIPAIS METAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2019

01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE
AGRIC.,SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE 

15 FUNÇÃO: URBANISMO
541 SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
0028 PROGRAMA: GESTÃO AMBIENTAL
2.068 Atividade: Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo, Coleta 

Seletiva e Varrição  
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Fonte de Recurso 511 � Valor Suplem.
33.3.90.39.00 � Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica R$ 1,00 129.661,03
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os Serviços de Coleta de Lixo, Coleta Seletiva e Varrição Outros Produto 01 

Houve aumento da meta física 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 02 de maio de 2019. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 025/2019 � Processo Adm. N º 039/2019. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE BERÇOS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AS 
CMEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

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° 395/2019. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

01 100 Und 

Berço com colchão infantil com quadro do estrado em madeira maciça reforçado 
(1,5mm). 
Estrado em chapa inteiriça de mdf, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em 
laminado melamínico de baixa pressão - bp na cor branca, topos encabeçados em todo 
perímetro com fita de bordo de 2mm, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. 
Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de 
ferramentas. 
Grades laterais fixas confeccionadas em mdf , com espessura de 18mm nas partes 
horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado 
melamínico de baixa pressão - bp na cor branca, topos encabeçados em todo perímetro 
(inclusive nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, atóxica, na mesma cor e tonalidade 
do laminado. Cinco (05) aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos da 
norma abnt nbr 15860 (parte 1).
Cabeceiras em mdf, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado 
melamínico de baixa pressão-bp na cor branca, topos encabeçados em todo perímetro com 
fita de bordo de , atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado.
Possui quatro rodízios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, injetados em nylon 
reforçado , com eixos de aço, rodas duplas, injetadas em polipropileno, com capacidade de 
20kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Cor rodas pretas.
Fixação dos componentes através de porca cilíndrica e parafusos allen.
Elementos metálicos pintados com tinta em pó, eletrostática, hibrida epóxi/ poliéster, lisa 
e brilhante, atóxica, polimerizada em estufa, na cor cinza (referência ral 7040).
Apresentar certificado de conformidade nbr 15860-1 e 2 inmetro.
Dimensões: 
- comprimento total incluindo cabeceiras: 1360 mm (+ou- 10mm)
- largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm)
- altura das cabeceiras: 960mm (+ou- 10mm);-
 extensão vertical das grades: 750 (+ou- 10mm)
medidas: comprimento:1360 mm (+ou-10mm), largura total 670mm (+ou-10mm) e altura 
960mm (+ou-10mm)
 colchão 
colchão infantil para berço:
espuma de poliuretano flexível com densidade d18, integral (tipo "simples"), revestido em 
uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), 
com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão 
plastificado. Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos. O comprimento e a largura 
do colchão a ser fornecido com o berço, devem ser tais que o espaço entre o colchão e as 
laterais, e,entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30mm. Altura: 120 mm (-
5/+15mm). Certificado do inmetro. 

QMovi 454,00 45.400,00 

Valor Total: R$ 45.400,00 (quarenta e cinco mil e quatrocentos reais). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 23 de abril 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, 30 de abril de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: XI    Nº: 2384    PÁG:16SEXTA-FEIRA 03/05/2019



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 038/2019 � Processo Adm. N º 052/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA PARA AS UNIDADES DE 
SAÚDE, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR N° 3650004/2018, PROPOSTA N° 09267.309000/1180.02, 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: 

ARCHILLA & ARCHILLA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.545.317/0001-92, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
382/2019. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$

02 10 Unidade 

Impressora laser monocromática - classificação  ii 
1  funções: 
 1.1  o equipamento ofertado deve permitir:
 1.1.1  impressão; 
 1.1.2  cópia; 
 1.1.3  digitalização para usb;
 1.1.4  digitalização para e-mail;
 1.1.5  digitalização para rede;
 1.1.6  manipulação avançada de papel.
 1.2  o equipamento deve admitir multitarefa.
 2  impressão: 
 2.1  velocidade de impressão preto (normal, a4): mínimo 38 (quarenta) 
ppm; 
 2.2  ciclo de trabalho (mensal, a4): mínimo de 80.000 (oitenta mil) páginas;
 2.3  volume mensal de páginas recomendado: 750 (setecentos e cinquenta) 
até 4.000 (quatro mil) páginas;
 2.4  tecnologia de impressão: laser;
 2.5  qualidade de impressão mínima em preto: 600x600 (seiscentos por 
seiscentos) dpi.
 3  manuseamento de papel:
 3.1  manuseio de entrada de papel padrão:
 3.1.1  01 (uma) bandeja multipropósito com capacidade mínima de 100 
(cem) folhas;
 3.1.2  01 (uma) bandeja com capacidade mínima de 250 (duzentos e 
cinquenta) folhas;
 3.1.3  duplexador automático para impressão em frente e verso.
 3.2  manuseio de saída de papel padrão: 
 3.2.1  01 (uma) bandeja de saída com capacidade mínima 150 (cento e 
cinquenta) folhas.
 3.3  impressão frente e verso: 
 3.3.1  automática (padrão).
 3.4  manuseio de impressões acabada: 
 3.4.1  folha solta.
 3.5  tamanhos de mídia suportados: 
 3.5.1  a4, a5, a6, b5 (jis).
 3.6  pesos de mídia suportados: 
 3.6.1  bandeja 1: 60 a 175 g/m²; 
 3.6.2  bandeja 2: 60 a 120 g/m².
 4  outras especificações:
 4.1  o equipamento proposto deve possuir monitor com tela de lcd, sensível 
ao toque de no máximo 9 (nove) cm, para configuração e operação do equipamento.
 4.2  velocidade do processador: 
 4.2.1  1200mhz (mil e duzentos mega-hertz).
 4.3  memória padrão: 
 4.3.1  256mb (duzentos e cinquenta e seis megabytes).
 4.4  idiomas de impressão: 
 4.4.1  pcl5; 
 4.4.2  pcl6; 
 4.4.3  emulação postscript nível 3;
 4.4.4  impressão direta de pdf (versões 1.7);
 4.4.5  office nativo.
  5  conectividade: 
 5.1  o equipamento deve possuir conectividade ethernet padrão gigabit 
10/100/1000t. 
 5.2  o equipamento deve possuir entrada usb direta;
 5.3  o equipamento deve possuir wi-fi incorporado padrão 802.11b/g/n com 
autenticação via wep, wpa/wpa2, wpa enterprise, criptografia via aes ou tkip, wps, 
wi-fi direct.
 6  especificações do scanner:
 6.1  tipo de scanner:
 6.1.1  base plana, alimentador automático de documentos;
 6.1.2  permitir digitalização direta para dispositivo usb;
 6.1.3  permitir digitalização para uma pasta na rede pelo painel frontal nos 
formatos,jpg e pdf.
 6.2  formatos dos arquivos digitalizados:
 6.2.1  pdf, pdf com busca, jpeg, tiff, bmp, png.
 6.3  resolução de digitalização óptica:
 6.3.1  no mínimo 1200 (um mil e duzentos) dpi.
 6.4  tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo:
 6.4.1  216 x 297 mm.
 6.5  tamanho da digitalização (adf), máximo:
 6.5.1  216 x 355 mm.

HP 2.898,00 28.980,00 
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 6.6  velocidade de digitalização (normal, a4):
 6.6.1  mínimo 26 (vinte) ppm (preto e branco);
 6.6.2  mínimo 21 (nove) ppm (colorido).
 6.7  digitalização adf duplex:
 6.7.1  sim. 
 6.8  capacidade do alimentador automático de documentos:
 6.8.1  mínimo de 50 (cinquenta) folhas.
 6.9  características do padrão de transmissão digital:
 6.9.1  o equipamento proposto deve permitir:
 6.9.1.1  digitalizar para e-mail; 
 6.9.1.2  digitalizar para pasta "salvar na rede"; 
 6.9.1.3  digitalização para nuvem;
 6.9.1.4  digitalização para usb "salvar em usb".
 7  especificações da fotocopiadora:
 7.1  velocidade de cópia (normal, a4):
 7.1.1  mínima de 38cpm (quarenta cópias por minuto).
 7.2  resolução de cópia (texto em preto):
 7.2.1  mínimo 600x600dpi.
 7.3  configurações de redução/ampliação de cópia:
 7.3.1  25% até 400%.
 7.4  cópias: 
 7.4.1  até 99 cópias.
 8  compatibilidade com sistemas operacionais:
 8.1  o equipamento ofertado deve ser compatível com:
 8.1.1  microsoft® windows® 10 (x86 e x64);
 8.1.2  microsoft® windows® 7 (x86 e x64);
 8.1.3  microsoft® windows® server 2003;
 8.1.4  microsoft® windows® server 2008 (x86 e x64);
 8.1.5  microsoft® windows® server 2008 r2 edition (x64).
 9  requisitos de energia e operação:
 9.1  alimentação:  
 9.1.1  tensão de entrada:
 9.1.1.1  110 a 127 vca (+/- 10%): 50/60 hz (+/- 2 hz);
 9.2  deve possuir certificação energy star®. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item.
 10  serviços obrigatórios:
 10.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 
750 - centro.
 10.2  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet 
com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas, se 
necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado documento que 
comprove este item;
 10.3  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas.
 11  garantia: 
 11.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima 
de 12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que comprove quem 
prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado 
pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o 
serviço e se o mesmo é devidamente autorizado.
 12  observações: 
 12.1  acondicionamento: 
 12.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança.
 12.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 12.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110v;
 12.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 12.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet);
 12.6  o equipamento proposto deverá ser entregue com cartucho(s) de tonner 
original(is) do fabricante do equipamento totalmente carregado. Não será aceito 
suprimento que tenha passado por qualquer tipo de remanufaturamento. 

03 50 Unidade 

Impressora laser monocromática - classificação  iv 
1  funções: 
 1.1  o equipamento ofertado deve permitir:
 1.1.1  impressão; 
 1  impressão: 
 1.1  velocidade de impressão preto (normal, a4): mínimo 23 (vinte e três) 
ppm; 
 1.2  ciclo de trabalho (mensal, a4 e carta): mínimo de 10.000 (dez mil) 
páginas; 
 1.3  volume mensal de páginas recomendado: 150 (cento e cinquenta) até 
1.500 (um mil e quinhentas) páginas;
 1.4  tecnologia de impressão: laser;
 1.5  qualidade de impressão preto (melhor): mínimo 600x600
 2  manuseamento de papel:
 2.1  manuseio de entrada de papel padrão:
 2.1.2  01 (uma) bandeja multipropósito com capacidade mínima de 150 
(cento e cinquenta) folhas.
 2.1.3  01 (uma) bandeja de saída com capacidade mínima de 100 (cem) 

HP 875,00 43.750,00 
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folhas. 
 2.2  tipos de mídia suportados: 
 2.2.2  papel (laser, sulfite, fotográfico, áspero, vellum), envelopes, etiquetas, 
cartolina, cartões-postais.
 2.3  tamanhos de mídia suportados;
 2.3.2  a4, a5, a6, b5, envelope.
 3  outras especificações:
 3.1  velocidade do processador: 
 3.1.2  600mhz (seiscentos mega-hertz).
 3.2  memória padrão: 
 3.2.2  128 mb (cento e vinte e oito megabytes).
 4  conectividade: 
 4.1  porta usb 2.0 de alta velocidade.
 5  compatibilidade com sistemas operacionais:
 5.1  o equipamento ofertado deve ser compatível com:
 5.1.2  microsoft® windows® 7 (x86 e x64);
 5.1.3  microsoft® windows® 10 (x86 e x64);
 6  requisitos de energia e operação:
 6.1  alimentação:  
 6.1.2  tensão de entrada:
 6.1.2.1  115 a 127 vca (+/- 10%): 60 hz (+/- 2 hz), 12 a;
 6.2  deve possuir certificação energy star®. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item.
 7  serviços obrigatórios:
 7.1  o equipamento proposto deverá ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação;
 7.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e 
demais acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e 
utilização;  
 7.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet 
com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas, se 
necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado documento que 
comprove este item;
 7.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas.
 8  garantia: 
 8.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima 
de 12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que comprove quem 
prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado 
pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o 
serviço e se o mesmo é devidamente autorizado.
 9  observações: 
 9.1  documentação: 
 9.1.2  a empresa licitante deverá anexar à sua proposta comercial 
documentação oficial do fabricante (catálogo técnico ou impressão da página do 
produto na internet com a indicação de seu endereço eletrônico) do equipamento 
proposto e de todos os dispositivos ofertados para comprovação de cada item da 
especificação solicitada.
 9.2  acondicionamento: 
 9.2.2  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança.
 9.3  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 9.4  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110v;
 9.5  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 9.6  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet);
 9.7  o equipamento proposto deverá ser entregue com cartucho(s) de tonner 
original(is) do fabricante do equipamento totalmente carregado. Não será aceito 
suprimento que tenha passado por qualquer tipo de remanufaturamento. 

TOTAL GERAL R$ 72.730,00 

C. L. A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.042.705/0001-03, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 383/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$

01 37,5 UNIDADE 

Microcomputador all-in-one 
1  processador: 
 1.1  o processador deve ser compatível com as duas últimas versões 
lançada no mercado até a data deste edital;
 1.2  01 (um) processador com núcleo duplo (02 núcleos de processamento) 
instalados; 
 1.3  microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte a 
sistemas operacionais de 32 e 64 bits;
 1.4  frequência interna (clock) de cada microprocessador: mínima de 
3,9ghz; 
 1.5  velocidade do barramento do sistema (bus speed): 8gt/s;
 1.6  memória cache de no mínimo 3mb (três megabytes);
 1.7  deve possuir 02 (dois) canais de memória;
 1.8  deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x;
 1.9  deve possui suporte a processamento gráfico.

Daten 4.320,00 159.840,00 
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 2  placa mãe (motherboard):
 2.1  deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no 
mercado; 
 2.2  bios: 
 2.2.1  deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento, ou este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados por 
meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É vedada 
qualquer solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou 
inicialização; 
 2.2.2  deve possuir recursos de senha de acesso para configuração do setup e 
usuário, recursos para habilitar/desabilitar portas seriais e usb's;
 2.2.3  deve ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, implementada 
em memória flash, atualizável por software;
 2.2.4  deve disponibilizar o número identificador do equipamento, único para 
seu fabricante.
 2.3  controladoras de rede:
 2.3.1  o equipamento proposto deve possuir 01 (uma) interface gigabit 
ethernet de rede nativa no padrão rj45, devendo atender aos seguintes requisitos:
 2.3.1.1  capacidade de operar no full-duplex em todas as velocidades 
(10/100/1000mbps); 
                       2.3.2            o equipamento deve possuir wifi integrado compatível 
com padrão 802.11 b/g/n. 
  2.4  controladora gráfica:
 2.4.1  placa de vídeo on board com memória compartilhada de 128 mb (cento 
e vinte e oito megabytes);
 2.4.2  deve permitir resolução de 1600x900;
 2.5  interfaces: 
 2.5.1  deve possuir interfaces de áudio com entrada para microfone e saída 
estéreo amplificada para fones de ouvido ou alto-falantes externos;
 2.5.2  mínimo 04 (quatro) interfaces usb 2.0;
 2.5.2.1  não serão aceitos hubs usb para a contagem de interfaces usb livres;
 3  discos rígidos:
 3.1  01 (uma) unidade mínimo sata iii de 6gb/s devidamente instalada. A 
unidade de disco deve ter capacidade mínima de 500gb e velocidade mínima de 
5.400 rpm (cinco mil e quatrocentas rotações por minuto) e tecnologia s.m.a.r.t.;
 3.2  a unidade de disco rígido ofertada deve oferecer o mesmo nível de 
suporte e garantia do equipamento proposto, prestados pelo fabricante do mesmo.
 4  memória ram:
 4.1  mínimo de 04gb (quatro gigabytes) ddr4;
 4.2  capacidade de expansão de no mínimo 8gb (oito gigabytes);
 4.3  as memórias devem ser do tipo 2.133hz ou superior;
 4.4  os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo 
fabricante do equipamento;
 5  gabinete: 
 5.1  deve ser na cor preta (predominância);
 5.2  deve ser integrado e acoplado ao monitor lcd formando um único 
volume. Não será aceito adaptações ou adaptadores como gabinete acoplado na 
furação vesa do monitor;
 5.3  deve possuir interface de áudio estéreo integrada a placa-mãe com 
alto-falante interno; 
 5.4  deve possuir peso máximo (do conjunto) de 10 kg (dez quilogramas); 
 5.5  deve possuir fonte de alimentação operando em 110 (±10%) e 220 
(±10%) vac, com pfc e comutação 110/220 automática com máximo de 180 watts.
 6  teclado/mouse: 
 6.1  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) teclado de 
104 (cento e quatro) teclas auto repetitivas no padrão abnt2 com conector padrão 
usb sem o uso de adaptador;
 6.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) mouse óptico 
(tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), 02 (dois) botões e 
conector usb sem o uso de adaptador;
 6.2.1  deve ser fornecido juntamente com o mouse, um mouse pad com 
formato ergonômico, constituído de material apropriado para uso com mouses 
ópticos e base almofadada com gel para apoio do punho do usuário, 
proporcionando conforto no manuseio do mouse.
 6.3  o teclado e o mouse ofertados devem ser da mesma cor do gabinete do 
equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do 
fabricante nos mesmos.
 7  sistema operacional:
 7.1  deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 
(uma) licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou versão superior 
equivalente, em português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento.
  8  monitor: 
 8.1  deve ser do tipo lcd de 21" widescreen;
 8.2  deve permitir resolução de 1600x900;
 8.3  deve possuir câmera de vídeo de até 0.3 megapixel, integrada ao 
monitor. 
 9  certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser 
apresentados documentos que comprovem cada item):
 9.1  certificação ppb (processo produtivo básico - lei de informática), 
poderá ser verificado em 
http://www.mctic.gov.br/sisepin/leideinformatica/empresashabilitadas.  
 9.2  certificação energy star do equipamento ofertado. Esta certificação 
deve ser comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração 
ou através da impressão da informação obtida do website 
http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou 
família do equipamento. Serão aceitos equipamentos que estejam em conformidade 
com a portaria 170 do inmetro juntamente com a certificação 80 plus, desde que 
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comprovada pela licitante através de declaração ou através de impressão da 
informação. 
 9.3  certificação epeat em nome do fabricante do equipamento. Esta 
certificação deve ser comprovada através da impressão da informação obtida do 
website http://www.epeat.net, ou através do documento oficial the eco declaration 
(encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) ou a fabricante possuir a 
certificação iso 140001 obtida pelo website 
http://certifiq.inmetro.gov.br/consulta/consultaempresas, ou através de documento 
oficial (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo necessário 
identificação da marca do equipamento;
 9.4  o equipamento deve constar na hcl - hardware compatibility list 
mantida pela microsoft para utilização do sistema operacional windows 10 
professional 64 bits, para o modelo do equipamento ofertado. Deve ser apresentado 
documento que comprove a homologação (poderá ser verificado em 
https://sysdev.microsoft.com/pt-br/hardware/lpl/); 
  10  serviços obrigatórios:
 10.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 
750 - centro;
 10.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e 
demais acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e 
utilização; 
 10.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet 
com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas e 
atualizações de drivers e de todos os componentes internos do equipamento, 
inclusive a bios. Deve ser apresentado documento que comprove este item;
 10.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas;
  11  garantia: 
 11.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima 
de 36 (trinta e seis) meses em regime de balcão, para o computador e para o 
monitor.  
 11.2  deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os 
serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio 
fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o 
mesmo é devidamente autorizado;
 11.3  durante a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser 
reparado na prefeitura municipal de arapongas no local onde estiver instalado, sem 
qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas;
 11.4  a abertura de chamados junto ao fabricante do equipamento proposto 
deve ser disponibilizada também através de "0800" ou sistema similar que não 
onere a contratante, devendo ser informado o número completo para o qual deve ser 
realizada a ligação em português (brasil).
 12  observações: 
 12.1  acondicionamento: 
 12.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança;
 12.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 12.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110/220v; 
 12.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 12.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet). 

04 12 UNIDADE 

Microcomputador all-in-one 
1  processador: 
 1.1  o processador deve ser compatível com as duas últimas versões 
lançada no mercado até a data deste edital;
 1.2  01 (um) processador com núcleo duplo (02 núcleos de processamento) 
instalados; 
 1.3  microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte a 
sistemas operacionais de 32 e 64 bits;
 1.4  frequência interna (clock) de cada microprocessador: mínima de 
3,9ghz; 
 1.5  velocidade do barramento do sistema (bus speed): 8gt/s;
 1.6  memória cache de no mínimo 3mb (três megabytes);
 1.7  deve possuir 02 (dois) canais de memória;
 1.8  deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x;
 1.9  deve possui suporte a processamento gráfico.
 2  placa mãe (motherboard):
 2.1  deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no 
mercado; 
 2.2  bios: 
 2.2.1  deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento, ou este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados por 
meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É vedada 
qualquer solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou 
inicialização; 
 2.2.2  deve possuir recursos de senha de acesso para configuração do setup e 
usuário, recursos para habilitar/desabilitar portas seriais e usb's;
 2.2.3  deve ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, implementada 
em memória flash, atualizável por software;

Daten 4.320,00 51.840,00 
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 2.2.4  deve disponibilizar o número identificador do equipamento, único para 
seu fabricante.
 2.3  controladoras de rede:
 2.3.1  o equipamento proposto deve possuir 01 (uma) interface gigabit 
ethernet de rede nativa no padrão rj45, devendo atender aos seguintes requisitos:
 2.3.1.1  capacidade de operar no full-duplex em todas as velocidades 
(10/100/1000mbps); 
                       2.3.2            o equipamento deve possuir wifi integrado compatível 
com padrão 802.11 b/g/n. 
  2.4  controladora gráfica:
 2.4.1  placa de vídeo on board com memória compartilhada de 128 mb (cento 
e vinte e oito megabytes);
 2.4.2  deve permitir resolução de 1600x900;
 2.5  interfaces: 
 2.5.1  deve possuir interfaces de áudio com entrada para microfone e saída 
estéreo amplificada para fones de ouvido ou alto-falantes externos;
 2.5.2  mínimo 04 (quatro) interfaces usb 2.0;
 2.5.2.1  não serão aceitos hubs usb para a contagem de interfaces usb livres;
 3  discos rígidos:
 3.1  01 (uma) unidade mínimo sata iii de 6gb/s devidamente instalada. A 
unidade de disco deve ter capacidade mínima de 500gb e velocidade mínima de 
5.400 rpm (cinco mil e quatrocentas rotações por minuto) e tecnologia s.m.a.r.t.;
 3.2  a unidade de disco rígido ofertada deve oferecer o mesmo nível de 
suporte e garantia do equipamento proposto, prestados pelo fabricante do mesmo.
 4  memória ram:
 4.1  mínimo de 04gb (quatro gigabytes) ddr4;
 4.2  capacidade de expansão de no mínimo 8gb (oito gigabytes);
 4.3  as memórias devem ser do tipo 2.133hz ou superior;
 4.4  os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo 
fabricante do equipamento;
 5  gabinete: 
 5.1  deve ser na cor preta (predominância);
 5.2  deve ser integrado e acoplado ao monitor lcd formando um único 
volume. Não será aceito adaptações ou adaptadores como gabinete acoplado na 
furação vesa do monitor;
 5.3  deve possuir interface de áudio estéreo integrada a placa-mãe com 
alto-falante interno; 
 5.4  deve possuir peso máximo (do conjunto) de 10 kg (dez quilogramas); 
 5.5  deve possuir fonte de alimentação operando em 110 (±10%) e 220 
(±10%) vac, com pfc e comutação 110/220 automática com máximo de 180 watts.
 6  teclado/mouse: 
 6.1  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) teclado de 
104 (cento e quatro) teclas auto repetitivas no padrão abnt2 com conector padrão 
usb sem o uso de adaptador;
 6.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) mouse óptico 
(tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), 02 (dois) botões e 
conector usb sem o uso de adaptador;
 6.2.1  deve ser fornecido juntamente com o mouse, um mouse pad com 
formato ergonômico, constituído de material apropriado para uso com mouses 
ópticos e base almofadada com gel para apoio do punho do usuário, 
proporcionando conforto no manuseio do mouse.
 6.3  o teclado e o mouse ofertados devem ser da mesma cor do gabinete do 
equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do 
fabricante nos mesmos.
 7  sistema operacional:
 7.1  deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 
(uma) licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou versão superior 
equivalente, em português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento.
  8  monitor: 
 8.1  deve ser do tipo lcd de 21" widescreen;
 8.2  deve permitir resolução de 1600x900;
 8.3  deve possuir câmera de vídeo de até 0.3 megapixel, integrada ao 
monitor. 
 9  certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser 
apresentados documentos que comprovem cada item):
 9.1  certificação ppb (processo produtivo básico - lei de informática), 
poderá ser verificado em 
http://www.mctic.gov.br/sisepin/leideinformatica/empresashabilitadas.  
 9.2  certificação energy star do equipamento ofertado. Esta certificação 
deve ser comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração 
ou através da impressão da informação obtida do website 
http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou 
família do equipamento. Serão aceitos equipamentos que estejam em conformidade 
com a portaria 170 do inmetro juntamente com a certificação 80 plus, desde que 
comprovada pela licitante através de declaração ou através de impressão da 
informação. 
 9.3  certificação epeat em nome do fabricante do equipamento. Esta 
certificação deve ser comprovada através da impressão da informação obtida do 
website http://www.epeat.net, ou através do documento oficial the eco declaration 
(encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) ou a fabricante possuir a 
certificação iso 140001 obtida pelo website 
http://certifiq.inmetro.gov.br/consulta/consultaempresas, ou através de documento 
oficial (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo necessário 
identificação da marca do equipamento;
 9.4  o equipamento deve constar na hcl - hardware compatibility list 
mantida pela microsoft para utilização do sistema operacional windows 10 
professional 64 bits, para o modelo do equipamento ofertado. Deve ser apresentado 
documento que comprove a homologação (poderá ser verificado em 
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https://sysdev.microsoft.com/pt-br/hardware/lpl/); 
  10  serviços obrigatórios:
 10.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 
750 - centro;
 10.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e 
demais acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e 
utilização; 
 10.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet 
com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas e 
atualizações de drivers e de todos os componentes internos do equipamento, 
inclusive a bios. Deve ser apresentado documento que comprove este item;
 10.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas;
  11  garantia: 
 11.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima 
de 36 (trinta e seis) meses em regime de balcão, para o computador e para o 
monitor.  
 11.2  deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os 
serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio 
fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o 
mesmo é devidamente autorizado;
 11.3  durante a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser 
reparado na prefeitura municipal de arapongas no local onde estiver instalado, sem 
qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas;
 11.4  a abertura de chamados junto ao fabricante do equipamento proposto 
deve ser disponibilizada também através de "0800" ou sistema similar que não 
onere a contratante, devendo ser informado o número completo para o qual deve ser 
realizada a ligação em português (brasil).
 12  observações: 
 12.1  acondicionamento: 
 12.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança;
 12.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 12.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110/220v; 
 12.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 12.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet). 
Cota referente ao item 1. 

TOTAL GERAL R$ 211.680,00 

Valor Total: R$ 284.410,00 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 17 de abril 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, 30 de abril 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 015/2019 � Processo Adm. N º 022/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALAR E REPETIÇÃO DOS ITENS 
FRACASSADOS DO PREGÃO 117/2018, 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° 352/2019. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

07 5 UND Alicate de corte  diagonal 4 Abc 49,00 245,00 

09 7.000 UND 

Escova dental adulto - macia, com 04 fileiras de cerdas em sua maior área.  Cores 
diferentes para facilitar a distribuição em uma mesma família. Cabeça da escova 
compacta com cantos arredondados que alcancem os dentes posteriores com mais 
eficiência. Com protetor de cerdas, embalado juntamente com cada escova. 
Personalizada com os dizeres "prefeitura do município de arapongas" gravados 
no cabo
da escova, na cor dourada, perfeitamente legível (sem borrões). Separadas uma a 
uma por blister e acondicionadas em embalagem com 100 unidades, compatível 
com o tamanho do produto final. Deverá ser apresentado no envelope proposta 
original ou cópia autenticada do registro na abo das cerdas utilizadas na 
confecção das escovas. 

Ultra 0,81 5.670,00 

10 8.000 UND 

Escova dental infantil - macia, com 03 a 04 fileiras de cerdas em sua maior área.  
Cores diferentes para facilitar a distribuição em uma mesma família. Cabeça da 
escova compacta com cantos arredondados que alcancem os dentes posteriores 
com mais eficiência. Com protetor de cerdas, embalado juntamente com cada 
escova. Personalizada com os dizeres "prefeitura do município de arapongas" 
gravados no cabo da escova, na cor dourada, perfeitamente legível (sem borrões). 
Separadas uma a uma por blister e acondicionadas em embalagem com 100 
unidades, compatível com o tamanho do produto final. Deverá ser apresentado no 
envelope proposta original ou cópia
autenticada do registro na abo das cerdas utilizadas na confecção das escovas. 

Ultra 0,79 6.320,00 

TOTAL GERAL R$ 12.235,00 

BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.175.908/0001-12, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 353/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

13 10 Caixa Dentes em acrílico dupla prensagem a25 anterior inferior caixa com 16 placas Blue dent 36,86 368,60 

22 40 Ml 
Digluconato de clorexidine 0,12%  embalagem de 500 ml 
Solução a base de clorexidine  0,12% para enxague bucal aromatizada sabor 
menta  embalagem de 500 ml 

Fbm 15,50 620,00 

24 30 Und Broca cirúrgica  carbide  haste longa esférica  nº 06  autoclavável Kavo 5,10 153,00 

26 35 Und 

Incubadora  para indicador biológico 
Incubadora para leitura de ampolas de indicador biológico;bivolt;  temperatura 
aproximada  de 57%; acondicionar no mínimo 04 ampolas de indicadores 
biológicos; material resistente a impacto e que não sofra oxidação; resultado 
dado pela mudança da cor no meio de cultura da ampola; indicador de luz de led;  
ciclo ampola de 24 a 48 horas; certificação de boas práticas de fabricação . 
Garantia de  no minimo 06 meses para o equipamento, além de fornecer por no 
minimo 5 anos para peças de reposição disponíveis no mercado, caso o licitante 
não seja o fabricante (cr) deverá haver a carta de solidariedade do fabricante  do 
equipamento em relação a disponibilização de assistência técnica; treinamento e 
fornecimento de peças de reposição; 

2i 126,24 4.418,40 

28 2.100 UND 

Indicador biológico 
Indicador biológico auto-contido para monitorização de ciclos de esterilização a 
vapor, para esterilização por calor úmido, deve conter no minimo uma ampola 
termoplástica de cultura, impregnado com uma  população de esporos 
bacillusstearothermophilus, com ampola de vidro , com meio de cultura 
apropriado na cor púrpura que muda para  amarelo se houver crescimento dos 
esporos durante a incubação, indicando um ciclo falho de esterilização, deve 
conter número de lote, prazo de validade, procedência de fabricação, indicador  
químico de processo, tempo de incubação de 24 horas. 

2i 2,85 5.985,00 

TOTAL GERAL R$ 11.545,00 

CIRURGICA ONIX � EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.419.709/0001-33, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
354/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

21 20 LT 
Solução de clorexidine 2% assepsia embalagem de 1 litro 
Solução a base  de clorexidine 2% assepsia embalagem de 1 litro 

Facilimp  12,82 256,40 

27 10.500 UND 

Indicador químico (teste bowie dick) 
Teste para esterilização a vapor em folhas  medindo aproximadamente 21 cm de 
largurax 280cm de comprimento; termo química; atóxica em conformidades com a 
isso 11140-1; para uso em pacotes padrões para avaliação da remoção de ara na 
fase de pré vácuo em autoclaves. Tinta para impressão das folhas de teste 
quimicamente formulada para reagir á presença do vapor saturado e extremamente 
sensível á presença de ar para utilização em ciclos de esterilização com 
temperatura de 132 a 134º c e tempo de exposição de 3,5 a 4,0 minutos, deve 

Clean�Up 3,65 38.325,00 
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conter número de lote,  prazo de validade, procedência da fabricação. 
Apresentação folha. 

TOTAL GERAL R$ 38.581,40 

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° 355/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 
05 5 Und Mordedor para bandas Maquira  8,40 42,00 
06 30 Rl Fio ortodôntico nº 1.0 c/ 50 gr - Fio ortodôntico nº 1.0 com 50 gramas. Morelli 10,90 327,00 

11 10 Kits 

Posicionador p/ tomada radiográfica adulto - Kit contendo indicador para molar 
superior direito e inferior esquerdo; indicador para molar superior esquerdo e 
inferior direito; indicador para incisivos superiores e inferiores; pote para 
esterilização; dispositivos para mordida, torre ou bloco de mordida, 
autoclavável. 

Maquira 32,00 320,00 

15 30 Und Lâmpada p/ refletor h3 Philips 29,40 882,00 

16 6 Und Pedra montada para peça reta (empregada no desgaste e acabamento de bandas) Dedeco 3,90 23,40 

19 10 Pct Expansor ortodôntico universal 1 mm. Morelli 94,50 945,00 
20 5 Und Pasta para Solda Prata Fluxo. Morelli 8,80 44,00 
25 3 Und Pinca kelly curva 14cm ABC 21,00 63,00 
TOTAL GERAL R$ 2.646,40 

ODONTOMEDI � PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.194.440/0001-
03, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 356/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

01 600 Caixa 
Broca gates glidden 1 32mm 
Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mm de 
comprimento.ponta guia: 19mm. Tamanho 1: 0,50mm. 

Maillefer 11,00 6.600,00 

02 180 Caixa 
Broca gates glidden 3 32mm 
Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mm de comprimento. 
Ponta guia: 19mm. Tamanho 3: 0,90mm. 

Maillefer 11,00 1.980,00 

03 60 Caixa 
Broca gates glidden 4 32mm 
Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mm de comprimento. 
Ponta guia: 19mm. Tamanho 4: 1,10mm. 

Maillefer 11,00 660,00 

04 600 Blister 
Broca gates glidden 2 32mm. Produzida em aço carbono, de baixa rotação 
com 32mm de comprimento. Ponta guia inativa: 19mm. Tamanho 2: 0,70mm.

Maillefer 11,00 6.600,00 

08 10 Emb 

Condensador em guta mcspadden n. 35. Embalagem com 4un 
Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos 
superpostos. Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. 
Com 21mm. Tamanho: 35. 

Maillefer 126,08 1.260,80 

12 10 Und 
Cureta gracey 5-6.produzido em aço inoxidável aisi 304 e aisi 420; 
autoclavável; cabo oco 9,5mm 

Golgran 12,77 127,70 

14 10 Und Iodoformio 10gr  - frasco com 10 gramas de iodoformio. Iodontosul 17,17 171,70 
17 10 Pct Expansor ortodôntico mini abertura 6,5mm pacote com 10 un morelli Morelli 91,00 910,00 
18 10 Pct Expansor para disjunção palatina abertura 11mm morelli Morelli 265,00 2.650,00 
23 30 Und Broca cirúrgica carbide  haste longa tronco cônica nº 04 autoclavável Kavo kerr 5,15 154,50 

29 
300.00
0 

Und 

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila, estéril em óxido de etileno, 
confeccionada com 11 fios, com 08 dobras,compressa aberta tem 
aproximadamente uma área de 420 cm2, cor branca, bordas devidamente 
voltadas para dentro, que evitam soltura de fios, embalagem em pacote 
plástico com 10 unidades, constando na parte externa os dados de 
identificação do fabricante e marca, de procedência nacional, com registro no 
ministério da saúde, e validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega , 
embalagem  com 10 unidades. 

America 0,37 111.000,00 

31 
100.00
0 

Und 

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila, estéril em óxido de etileno, 
confeccionada com 11 fios, com 08 dobras,compressa aberta tem 
aproximadamente uma área de 420 cm2, cor branca, bordas devidamente 
voltadas para dentro, que evitam soltura de fios, embalagem em pacote 
plástico com 10 unidades, constando na parte externa os dados de 
identificação do fabricante e marca, de procedência nacional, com registro no 
ministério da saúde, e validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega , 
embalagem  com 10 unidades. 

America 0,37 37.000,00 

TOTAL GERAL R$ 169.114,70 

Valor Total: R$ 234.122,50 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta 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 11 de abril 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, 02 de maio de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Notificação de Limpeza de Terreno nº. 244/2019 

Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr(a) Elizeu Gomes, residente em lugar incerto e não 

sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 018 Quadra 031 da Rua Tie Castanho, 751 - Jardim San Raphael II. Concedemos-lhe o 

PRAZO DE 15 (quinze) DIAS. Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito o valor pela roçagem e limpeza, mais a 

multa correspondente. 

Notificação de Limpeza de Terreno nº. 287/2019 

Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr(a) Thais Kalina Dovidioki Vasconcelos, residente em 

lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 018 Quadra D da Rua Gavião Branco - Jardim Morumbi. Concedemos-

lhe o PRAZO DE 15 (quinze) DIAS. Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito o valor pela roçagem e limpeza, 

mais a multa correspondente. 

Notificação de Limpeza de Terreno nº. 288/2019 

Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr(a) Edimilson Gomes, residente em lugar incerto e não 

sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 015 Quadra D da Rua Gavião Branco - Jardim Morumbi. Concedemos-lhe o PRAZO DE 15 

(quinze) DIAS. Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito o valor pela roçagem e limpeza, mais a multa 

correspondente. 

Notificações de Limpeza de Terreno nºs 292, 293, 294 e 295/2019 

Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr(a) Mewton Pythagoras Gusso Junior, residente em 

lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 002; 003; 004; 005 Quadra E da Rua Gavião Branco - Jardim Morumbi. 

Concedemos-lhe o PRAZO DE 15 (quinze) DIAS. Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito o valor pela roçagem e 

limpeza, mais a multa correspondente. 

Notificação de Limpeza de Terreno nº. 296/2019 

Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr(a) Cassius Alexandre P. da Silva, residente em lugar 

incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 006 Quadra E da Rua Gavião Branco - Jardim Morumbi. Concedemos-lhe o 

PRAZO DE 15 (quinze) DIAS. Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito o valor pela roçagem e limpeza, mais a 

multa correspondente. 

Notificação de Limpeza de Terreno nº. 347/2019 

Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr(a) Leonor Martins Laqui, residente em lugar incerto e 

não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 005 Quadra 002 da Rua Avenida Maracanã, 1620 - Vila Industrial. Concedemos-lhe o 

PRAZO DE 15 (quinze) DIAS. Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito o valor pela roçagem e limpeza, mais a 

multa correspondente. 

Notificação de Limpeza de Terreno nº. 398/2019 

Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr(a) Luiz Henrique Quessada, residente em lugar incerto 

e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 001 Quadra 001 da Rua Ferreirinho - Jardim Nossa Senhora do Loreto. Concedemos-

lhe o PRAZO DE 15 (quinze) DIAS. Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito o valor pela roçagem e limpeza, 

mais a multa correspondente. 

Notificação de Limpeza de Terreno nº. 399/2019 

Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr(a) Loteadora Nossa Senhora do Loreto Ltda., 

residente em lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 003 Quadra 001 da Rua Ferreirinho - Jardim Nossa Senhora 

do Loreto. Concedemos-lhe o PRAZO DE 15 (quinze) DIAS. Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito o valor pela 

roçagem e limpeza, mais a multa correspondente. 

Notificação de Limpeza de Terreno nº. 401/2019 

Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr(a) Inginacis Miranda Simãozinho, residente em lugar 

incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 011 Quadra 007 da Rua Fruteiro - Parque Veneza. Concedemos-lhe o PRAZO 

DE 15 (quinze) DIAS. Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito o valor pela roçagem e limpeza, mais a multa 

correspondente. 

Notificação de Limpeza de Terreno nº. 402/2019 

Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr(a) Isabel Christina Tavares Martins Caetano, residente 

em lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 010 Quadra 007 da Rua Tie Preto - Parque Veneza. Concedemos-lhe 

o PRAZO DE 15 (quinze) DIAS. Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito o valor pela roçagem e limpeza, mais a 

multa correspondente. 

Notificação de Limpeza de Terreno nº. 469/2019 

Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr(a) Marcelo Bossa, residente em lugar incerto e não 

sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 179/W Quadra 000 da Rua Rouxinol - Gleba Três Bocas. Concedemos-lhe o PRAZO DE 15 

(quinze) DIAS. Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito o valor pela roçagem e limpeza, mais a multa 

correspondente. 

Luiz Gonzaga Pereira 

Secretário de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS 
AVISO DE LICITAÇÃO  

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  Nº 002/2019 � PMA

O Município de Arapongas - PR torna público que fará realizar, às 09:15 horas 

do dia 22 de Maio do ano de 2019, na Rua Garças, n° 750 em Arapongas, 

Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço 

global, tipo menor preço, por lote,  da(s) seguinte(s) obra(s): 

Lote 

nº 

Local do  

objeto 
Objeto 

Quantidade e 

unidade de 

medida 

Prazo de 

execução 

(dias)

01 Rua Dançador 

Estrela, Lote 

01, Quadra 23 

Construção de 

Cobertura e 

fechamento de  

quadra 

poliesportiva 

980,40 m2 180 

02 Rua Pato 

Mergulhador, 

Lote 

61/A/101/115-

T 

Construção de 

Cobertura e 

fechamento de  

quadra 

poliesportiva 

980,40 m2 180 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 

adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no 

horário comercial, ou solicitada através do e-mail 

licitacao.pregao@arapongas.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e 

pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação 

no endereço ou e-mail acima mencionados � Telefone 43-3902-1052. 

                                             Arapongas, 02 de Maio de 2019. 

                                              Ricardo Kanehiro Koike 

                                                    Presidente da CPL
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EDITAL Nº 025/19, DE 03 DE MAIO DE 2019 

CONCURSO DE EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS DE TRÂNSITO 2019 

1.  TEMA 

1.1 A Prefeitura do Município de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Segurança 

Pública e Trânsito e Secretaria Municipal de Educação, promove o concurso de 

�Experiências Pedagógicas de Trânsito� com o tema: �No Trânsito, o Sentido é a Vida!�.  

2. DO OBJETIVO 

2.1 O concurso é dirigido aos Professores da Rede Pública Municipal de Arapongas, que 

encontram-se em efetivo exercício em sala de aula (todas as disciplinas) e será realizado 

em duas categorias: Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 (incluindo Classe 

especial e EJA � Educação de Jovens e Adultos).

2.2 As experiências pedagógicas inscritas deverão versar sobre atividades desenvolvidas, com 

o tema proposto, com os alunos no período de 06/05/2019 à 28/06/2019. 

2.3 Só serão avaliadas as experiências pedagógicas que tenham comprovadamente sido 

desenvolvidos no período descrito no item 2.2. 

2.4 A comprovação descrita no item anterior, deverá ocorrer por pelo menos, uma das formas 

abaixo: 

a) foto; 

b) vídeo; 

c) matérias virtuais; 

d) matérias em jornais. 

�

3.   INSCRIÇÕES 

3.1 Poderão inscrever-se somente os professores da Rede Pública Municipal, sendo que 

cada experiência pedagógica apresentada deverá conter apenas o nome de um inscrito.  

PROCON
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3.2 A experiência pedagógica poderá conter diversas atividades desenvolvidas no período 

descrito no item 2.2.   

3.3 É livre o número de concorrentes por Escola/CMEI, porém, cada professor poderá 

inscrever-se com uma única experiência pedagógica por categoria. Ou seja, caso o 

candidato, lecione tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental 1, poderá 

inscrever-se com uma experiência pedagógica por categoria. 

3.4 Professores que lecionem em mais de uma Escola/CMEI, deverão optar por inscrever a 

experiência desenvolvida em uma única Escola/CMEI por categoria.  

3.5 A experiência pode ser desenvolvida em mais de uma turma, desde que todas as turmas 

pertençam à mesma Escola/CMEI.  

3.6 No ato da inscrição, o professor deverá entregar preenchido (manuscrito ou digitado) o 

formulário de inscrição constante no anexo 1 deste edital, onde deverá constar a categoria 

inscrita, devendo ser apenas uma categoria por experiência protocolada.  

3.7 Havendo mais de uma inscrição do mesmo professor na mesma categoria ou 

formulários de inscrições preenchidos nas duas categorias, os candidatos serão 

desclassificados. 

3.8 O professor candidato deverá entregar também no ato da inscrição, uma declaração 

constante no anexo 2 deste edital, comprovando que encontra-se em efetivo exercício em 

sala de aula. A declaração deverá ser assinada pelo diretor (a) da Escola/CMEI, ou seu 

substituto legal. 

3.9 As inscrições deverão ser protocoladas juntamente com as experiências pedagógicas, 

na Secretaria de Educação do dia 01 à 12 de Julho de 2019.  

3.10 As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente, não podendo ser encaminhadas 

por malote. Não há necessidade do próprio candidato protocolar a inscrição, porém o 

formulário de inscrição deverá ter sido assinado pelo mesmo.  

3.10 O formulário de inscrição, a declaração e a experiência pedagógica com todos os 

anexos deverão ser entregues em um envelope no ato da inscrição. No envelope deverá 

conter o nome do candidato, categoria inscrita e nome da Escola/CMEI.  �

3.11 Para realizar a inscrição, o candidato deverá doar, pelo menos um dos seguintes 

produtos de limpeza: sabão em pó, amaciante de roupa, detergente, desinfetante, água 

sanitária e álcool. Os produtos serão doados ao Lar São Vicente de Paulo de Arapongas 

3.12 Não serão aceitas inscrições protocoladas após o dia 12 de Julho de 2019.  

3.13 Serão desclassificados os trabalhos que firam os direitos da Criança e do Adolescente 

ou gerem risco a sua integridade física ou psicológica. 

�
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4. DAS NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS 

PEDAGÓGICAS 

4.1 Não será necessário seguir as normas brasileiras da ABNT e não há limite mínimo ou 

máximo de páginas. 

4.2 As experiências pedagógicas deverão ser impressas (digitadas), podendo as fotos e 

matérias de jornais serem por colagem.  

4.3 Se houver vídeos, esses deverão ser apresentados em CD, cartão de memória ou pen 

drive, devendo estar em um envelope específico, fixado em página nos anexos. 

4.4 As laudas da experiência pedagógica deverão estar paginadas em ordem crescente 

(impressa ou manuscrita) 

4.5 A identificação do candidato e da Escola/CMEI, deverá ser apenas no envelope, 

formulário de Inscrição e declaração. No corpo do texto da Experiência Pedagógica não 

poderá ter nenhuma identificação da Escola/CMEI, candidato ou de qualquer outro 

professor/ coordenador/ diretor da Escola/CMEI.  

4.6 As experiências pedagógicas deverão conter: 

a) capa: devendo conter o título do trabalho e podendo conter imagens, colagens, tema do 

concurso, entre outros.  

b) Sumário:  relação dos itens da experiência com a indicação da página. 

c) Introdução: apresentação geral e sintética da experiência pedagógica desenvolvida.  

d) Justificativa: qual a relevância da experiência pedagógica desenvolvida. 

e) Objetivo geral: A missão que foi estabelecida no início do planejamento da experiência, 

deverá iniciar com verbo. 

d) Desenvolvimento: deverá conter, a(s) atividade(s) desenvolvida(s) e o(s) 

procedimento(s) e metodologia(s) utilizados.  Este capítulo deve conter apenas texto, sendo 

que fotos, vídeos, matérias de jornais, gráficos, pesquisas, entre outros, deverão estar no 

capítulo dos anexos. 

e) Resultados: resultados alcançados com a(s) atividade (s) desenvolvida(s) e o impacto 

social gerado. 

f) Anexos: fotos, vídeos, gráficos, trabalhos dos alunos, pesquisas, matérias de jornais, 

entre outros.  

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

5.1 Os critérios de avaliação serão: 

I � apresentação; 

II - adequação e coerência com o tema; 
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III � clareza e objetividade; 

IV � criatividade e originalidade; 

V � procedimentos e metodologia; 

VI� concepção de trânsito adotada. 

6. DA COMISSÃO JULGADORA 

6.1 A Comissão julgadora será constituída por 5 (cinco) membros indicados pela Secretaria 

de Segurança Pública e Trânsito, podendo ou não ser servidor da própria Secretaria.  

6.2 A Comissão julgadora será constituída até o dia 28/06/2019. 

6.3 Não poderão constituir a Comissão Julgadora, servidores lotados na Secretaria de 

Educação e parente de até terceiro ou amigos íntimo dos candidatos.   

6.4 As decisões da Comissão são soberanas, inclusive sobre a classificação das 

experiências pedagógicas, não cabendo recurso, exceto para denúncias de plágio e ou 

falsificação.�

7. DAS PREMIAÇÕES 

7.1 Todos os inscritos, que cumprirem as normas definidas neste edital, receberão um 

certificado e uma medalha de participação.  

7.2 Os 3 (três) primeiros classificados de cada categoria receberão um troféu. 

7.3 O primeiro classificado (a) de cada categoria receberá uma viagem 

para duas pessoas, de 7 (sete) dias em Porto Seguro, incluindo passagens 

aéreas, hospedagem, café da manhã, transporte do aeroporto/hotel e 

hotel/aeroporto e passeio panorâmico em Porto Seguro. 

Obs: a premiação será entregue, ao primeiro classificado de cada categoria, através de um �cartão viagem da 
CVC�, no valor de R$ 2.807,82 (Dois Mil, Oitocentos e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos), o qual, na 
data orçada (orçamento em anexo) correspondia à viagem nos termos descritos no item 7.3.. Entretanto os 
professores premiados poderão utilizar o �cartão viagem da CVC� para o destino e data que escolherem, 
devendo usufruir até outubro de 2020.  �

7.4 A escola que realizar mais inscrições, proporcionalmente ao número de professores, 

será premiada. A premiação será divulgada posteriormente.  

7.5 Todas as premiações serão entregues no dia 18 de Setembro, no Cine Teatro Mauá, 

às 13h30min, no evento que marcará a abertura da Semana Nacional do Trânsito 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

�

8.1 Eventuais casos omissos serão decididos pela Comissão Julgadora, que dará parecer 
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final sobre a questão, não cabendo recursos, a qualquer título, sobre a decisão.�

8.2 Todos os trabalhos inscritos poderão ser expostos, veiculados e reproduzidos em 

programas e campanhas do interesse da Prefeitura do Município de Arapongas, sob 

qualquer forma, sem ônus, por quaisquer meios de comunicação, respeitado o conteúdo 

essencial do trabalho e garantido a identificação do autor.�

��Arapongas, 03 de Maio de 2019. 

Sérgio Onofre da Silva 
Prefeito 

             Paulo Sérgio Argati                 Regina Demele de Carvalho Valério 
Secretário Municipal de Segurança Pública    Secretária Municipal de Educação Interina 
                           e Trânsito 
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Anexo 1 do Edital 025/2019 

  FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - CONCURSO DE EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS 
DE TRÂNSITO 2019 
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