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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

www.arapongas.pr.gov/diario

ATOS DO PODER EXECUTIVO
COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

053/2019

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 
direta de instituição para prestação de serviços 
de elaboração, planejamento e execução de 
concurso público para provimentos de vagas 
do quadro de pessoal efetivo do Município, 
com fulcro nas informações constantes na CI nº 
002/2019 emitida pela Comissão Permanente de 
Concurso.

Arapongas, 05 de novembro de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 
845/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
215/2018 - PREGÃO N° 123/2018.

Ante ao erro de digitação no extrato de contrato, 
publicado no dia 30/10/2019 no Diário Oficial do 
Município de Arapongas e no dia 31/10/2019 na 
Tribuna do Norte e Diário Oficial do Estado do 
Paraná.

Onde se lê: Valor: R$ 13.767,00 (treze mil, 
setecentos e sessenta e sete reais).

Leia-se: Valor: R$ 13.962,00 (treze mil, 
novecentos e sessenta e dois reais).

Data e Assinaturas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E 
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 001/2019.
Termo de Credenciamento: nº 842/2019.
Partes: Município de Arapongas e M. D. CALIXTO, 
CNPJ/MF nº. 26.896.438/0001-93.
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas 
da área da saúde, para atuarem em plantões 
médicos presenciais por hora em atenção 
especializada, nas áreas de: psiquiatria, 
ginecologia e infectologia, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 001/2019 – 
Chamamento Público nº. 001/2019.
Valor: R$1.056.000,00 (um milhão e cinquenta e 
seis mil reais).
Prazo de Vigência: Até 31/12/2019.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, 
a que se refere este EXTRATO, com base nos 
artigos n.° 198, inciso I, c/c Art. 199, §1º, da 
Constituição Federal de 1988, combinado Art. 24 
da Lei Federal nº 8.080/90 e ainda nos termos do 
Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
14/01/2019.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E 
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 158/2019.
Termo de Credenciamento: nº 817/2019.
Partes: Município de Arapongas e LABORATÓRIO 
VIVER DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, CNPJ/MF nº. 
79.105.110/0006-82.
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas 
prestadoras de serviços profissionais da área da 
saúde para execução de exames laboratoriais 
especializados, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Modalidade: Inexigibilidade nº. 024/2019 – 
Chamamento Público nº. 005/2019.
Valor: R$1.437.872,41 (um milhão quatrocentos 
e trinta e sete mil oitocentos e setenta e dois 
reais e quarenta e um centavos).
Prazo de Vigência: Até 02/08/2020.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, 
a que se refere este EXTRATO, com base nos 
artigos n.° 198, inciso I, c/c Art. 199, §1º, da 
Constituição Federal de 1988, combinado Art. 24 
da Lei Federal nº 8.080/90 e ainda nos termos do 
Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
29/07/2019.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E 
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 191/2019.
Termo de Credenciamento: nº 813/2019 e 
814/2019.
Partes: Município de Arapongas e ODONTOLOGIA 
PESSOA EIREL, CNPJ/MF nº. 28.482.163/0001-
77 e T A BARDI DE MORAES, CNPJ/MF nº. 
28.778.508/0001-34. 
Objeto: Credenciamento de empresas da área 
da saúde (pessoas jurídicas) para atuarem 
em atendimento ambulatorial odontológico 
presencial por hora, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 031/2019 – 
Chamamento Público nº. 006/2019.
Valor: R$406.560,00 (quatrocentos e seis mil 
quinhentos e sessenta reais).
Prazo de Vigência: Até 06/03/2020.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, 
a que se refere este EXTRATO, com base nos 
artigos n.° 198, inciso I, c/c Art. 199, §1º, da 
Constituição Federal de 1988, combinado Art. 24 
da Lei Federal nº 8.080/90 e ainda nos termos do 
Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
03/09/2019.
Data e Assinaturas.
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E 
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 242/2018.
Termo de Credenciamento: nº 818/2019.
Partes: Município de Arapongas e F.N.SOARES – 
CLÍNICA MÉDICA, CNPJ/MF nº. 14.571.775/0001-
21. 
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas 
da área da saúde, para atuarem em plantões 
médicos presenciais por hora, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Saúde.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 021/2018 – 
Chamamento Público nº. 007/2018.
Valor: R$8.636.544,00 (oito milhões seiscentos e 
trinta e seis mil quinhentos e quarenta e quatro 
reais).
Prazo de Vigência: Até 31/12/2019.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, 
a que se refere este EXTRATO, com base nos 
artigos n.° 198, inciso I, c/c Art. 199, §1º, da 
Constituição Federal de 1988, combinado Art. 24 
da Lei Federal nº 8.080/90 e ainda nos termos do 
Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
28/11/2018.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n. º 225/2019. 
Dispensa: n. º 052/2019. 
Partes: Município de Arapongas e SYMA PRINT 
LTDA., CNPJ sob o n.º 07.300.151/0001-04.
Objeto: dispensa de licitação para contratação 
direta de empresa para aquisição de nobreak 
1,2KVA para aparelho de bioquímica do 
laboratório municipal, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde.
Valor:  R$ 2.440,00 (dois mil, quatrocentos e 
quarenta reais).
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a 
que se refere este EXTRATO, com base no Artigo 
n. º 24, inciso II da Lei Federal n. º 8.666/93.
Ratificado pelo Prefeito na data de 31/10/2019.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo n. º: 026/2019.
Contrato n. º: 385/2019 – 1º Termo Aditivo.
Pregão: nº. 017/2019.
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA 
REAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
LTDA., CNPJ n° 78.586.617/0001-28, neste ato 
representada por CARLOS AUGUSTO FARIA, CPF 
n. º 479.839.819-53.
Objeto: Registro de preços para futura 
aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis 
e não perecíveis, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento 
no Processo Administrativo n°. 30939 de 
25/10/2019, devido a impossibilidade de 
fornecimento, acordam as partes, em substituir 
a marca do produto registrado no Item 85 - 
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE DE 01 
KG, da Marca “Vitoriosa” para “Spessatto”, 
mantendo-se as mesmas especificações e preço 
registrados. 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 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. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, 
torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 395/2019, assinada em 30 de Abril de 2019 G. V. C. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA – EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 32.844.056/0001-19. 
 

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, 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 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 30 de Outubro 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 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. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 
8.666/93, torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação 
abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 382/2019, assinada em 30 de Abril de 2019 - ARCHILLA & ARCHILLA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 12.545.317/0001-92. 
 

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 memórias 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 a 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. 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. 

HP 2.898,00 28.980,00 

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) 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: 
4.1porta 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: 8.1o 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. 
 

HP 875,00 43.750,00 

TOTAL GERAL R$ 72.730,00 
 
Ata de Registro de preços n. 383/2019, assinada em 30 de Abril de 2019 - C. L. A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.042.705/0001-03. 
 

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

01 37 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 

Daten 4.320,00 159.840,00 
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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; 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); 4.3as 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. 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 https://sysdev.microsoft.com/pt-br/ hardware/lpl/);  10 serviços obrigatórios: 10.1 o quipamento 
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; 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/empresas habilitadas.  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, 

Daten 4.320,00 51.840,00 
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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). 
Cota referente ao item 1. 

TOTAL GERAL R$ 211.680,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 30 de Outubro 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 090/2019 – Processo Adm. N 144/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL), EM REDE DE POSTOS, DESTINADOS AOS 
VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, 
torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 662/2019, assinada em 30 de Julho de 2019 - CATUAÍ ANDORINHAS – COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.051.996/0001-06, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 662/2019. 
 

OBJETO 
Quantidade em litros 

estimada para consumo 
até 30/05/2020. 

Preço Unitário Média ANP Valor total previsto para até 
30/05/2020. (R$) 

ETANOL 200.000 
Percentual de desconto é de 1,25% sobre o valor 
médio da tabela da ANP do Município de Arapongas-
PR ou, o valor da bomba, o que for menor. 

R$ 565.400,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 30 de Outubro 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 113/2018 – Processo Adm. N º 202/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – 
SAMU 192, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, 
torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 180/2019, assinada em 04 de Maio de 2019 - DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 16.804.425/0001-93. 
 

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

07 100 Und 

Boné na cor azul marinho em tecido techo rip stop 70% poliéster, 30% 
algodão, modelo olímpico, logomarca samu, 192 (padrão ministério da 
saúde) na frente, com bordados nas laterais direita e esquerda samu 192 
sendo bordado samu na cor laranja e 192 na cor vermelha, obedecendo 
(padrão de cores ms) e regulador resistente com no mínimo 14 pontos de 
encaixe. 

DL – Fabricação 
Própria 15,00 1.500,00 

 
Ata de Registro de preços n. 181/2019, assinada em 04 de Maio de 2019 - FLOR DE LIZ COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 29.099.341/0001-48. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

05 154 Und 

Macacão, azul marinho em tecido techo rip stop 70% poliéster 30% algodão; mangas 
longas; na manga esquerda bolso externo com fechadura , com bordado da bandeira do 
brasil de 7½cm de largura por 4½cm de altura; manga do lado direito bordado símbolo do 
samu de no mínimo 7cm de circunferência (padrão ministério da saúde ms); faixas 
refletivas de no mínimo de 5cm de largura, nos braços, peito costas e pernas todas com 
costura dupla; bordada a função do servidor na cor branca no próprio tecido do macacão de 
27½cm de largura por 5½cm de altura; nas costas e bordado emblema samu no próprio 
tecido do macacão de maneira alguma estes bordados poderão ser aplicado ou costurado 
sobre o tecido do macacão, com as cores obedecendo padrão samu no mínimo 18cm de 
diâmetro vide (padrão ministério da saúde); elástico com faixa e velcro na cintura e punhos 
para regulagem; faixa laranja e vermelho de no mínimo 1,5cm de largura nas laterais dos 
braços passando abaixo da faixa refletiva e laterais da axila até a barra; protetor de joelho; 
02 bolsos com velcro nas laterais das pernas, dois bolsos na cintura, dois bolsos nos 
glúteos com velcro, dois bolsos no tórax transversal em zíper, gola com velcro, ribana na 
articulação do ombro fechamento frontal com zíper de metal grosso da cor do tecido do 
gancho até a gola coberto com lapela. Emblema do samu (padrão ministério da saúde) do 
peito esquerdo de no mínimo de 7½cm de circunferência (padrão ministério da saúde); 
bordada no mesmo tecido do macacão com nome e função na cor branca e tipo sanguíneo 
bordado em vermelho do lado direito do peito com no mínimo de 10½cm de largura por 
2½cm de altura, devendo obedecer as normas da abnt. Tamanhos: pp a extra gg. 

Sandra confecções 230,00 35.420,00 

 
Ata de Registro de preços n. 182/2019, assinada em 04 de Maio de 2019 -Sergio confecções - eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj nº 
72.264.344/0001-19. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
unitário R$ 

Valor 
Total R$ 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

111 

 
 
 
 

Und 

Camiseta baby look: camiseta feminina, tipo baby look confeccionada em 50% algodão e 
50% poliéster, na cor branca, mangas curtas, com reforço de costura  nos ombros e na gola. 
Logotipo samu 192 arapongas, pr: silcada no lado esquerdo, medindo aproximadamente 
07cm de largura x 11cm de altura. E silkada nas costas, medindo aproximadamente 15cm de 
largura x 25cm de altura. Bandeira de arapongas pr: silkada na manga do braço esquerdo, 
medindo aproximadamente 06cm de largura x 04cm de altura, devendo obedecer as normas 
da abnt. Tamanhos: pp a extra gg. 

 
 
 
 
Sérgio esportes 

 
 
 
 

13,40 

 
 
 

 
1.487,40 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

162 

 
 
 
 

Und 

Camiseta: gola careca, confeccionado em tecido de malha fria 100% algodão, fio penteado, 
gramatura 240 brs/m, na cor branca, (resistente ao uso e às lavagens) mangas curtas, com reforço 
de costura nos ombros e na gola. Logotipo samu 192 arapongas pr: silkada no lado esquerdo, 
medindo aproximadamente 07cm de largura x 11cm de altura. Silkada nas costas, medindo 
aproximadamente 15cm de largura x 25cm de altura. Bandeira de arapongas pr: silkada na manga 
do braço esquerdo, medindo aproximadamente 06cm de largura x 04cm de altura, devendo 
obedecer as normas da abnt. Tamanhos: pp a extra gg. 

 
 
 
Sérgio esportes 

 
 
 

14,90 

 
 
 
 

2.413,80 

 
 
 

04 

 
 
 

75 

 
 
 

Cj 

Agasalho tactel jaqueta com zíper até a gola, dois bolsos frontais na diagonal com zíperes, 
emblema do samu de no mínimo de 18cm de circunferência (padrão ms); do lado esquerdo do 

peito emblema samu de no mínimo de 8cm de circunferência (padrão ms); punhos nas mangas e 
faixas laterais laranja larga. Calca com elástico na cintura, 02 bolsos internos e faixas laranja larga 

nas laterais, devendo obedecer as normas da abnt. Tamanhos: pp a extra gg. 

 
 
 

Sérgio esportes 

 
 
 

84,90 

 
 
 

6.367,50 
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06 

 
 
 
 
 
 

 
75 

 
 
 
 
 
 
 

Und 

Jaqueta azul marinho em tecido techo rip stop 70% poliéster 30% algodão; mangas longas; na 
manga esquerda bolso externo com fechadura em velcro com bordado da bandeira do brasil de 
7½cm de largura por 4½cm de altura; manga do lado direito bordado símbolo do samu de no 
mínimo 7cm de circunferência (padrão ministério da saúde ms); faixas refletivas de no mínimo 
de 5cm de largura, nos braços, peito costas  e  pernas todas  com costura dupla; tarja bordada a 
função do servidor em velcro de 27½cm de largura por 5½cm de altura; nas costas bordado 
emblema samu no mínimo 18cm de diâmetro (padrão ministério da saúde); elástico com faixa e 
velcro na cintura e punhos para regulagem; enchimento em fibra revestida em 100% poliéster. 
Gola: tipo camisa, parte jaqueta com 02 (dois) bolsos retangulares frontal do lado esquerdo e 
direito, medindo aproximadamente 16cm de comprimento x 13cm de largura, chapado com 
cantos chanfrados, duas costura paralelas, fechamento com lapela e velcro (lapela com 
aproximadamente 4,5cm de comprimento), e 02 (dois) bolsos tipo faca embutidos na parte 
inferior da jaqueta, fechamento frontal com zíper da mesma cor do tecido, com lapela cobrindo o 
zíper com largura de 5,5cm em toda extensão do zíper, fixada por costura e botão de pressão da 
mesma cor do tecido e embutido. Manga: mangas longas com punho (fechada por velcro com 
lapela de aproximadamente 4,5cm de largura para cobertura do velcro) para regulagem do punho. 
Comprimento do blusão: abaixo do quadril, com perfeito acabamento em barra dupla faixas 
refletivas: aplicação de faixas refletiva na cor prata de 5cm, em toda circunferência de ambas as 
mangas, e 02 (duas) faixas refletivas longitudinais em toda extensão das costas transversalmente 
jaqueta: emblema samu 192, arapongas pr, medindo aproximadamente 07cm de largura e 7,0cm 
de altura no bolso frontal esquerdo de quem veste e na manga direita localizado 
aproximadamente há 12cm da altura do ombro e um emblema nas costas medindo 
aproximadamente 29cm de largura x 29cm de altura e a função do profissional bordado (letras 
com aproximadamente 3,0cm de largura x 3,0cm de altura "bordados com pontos cheios". 
Emblema bandeira do município de arapongas, na manga esquerda de quem  veste  localizada   
aproximadamente  há 12cm da altura do ombro, medindo 07cm de largura, devendo obedecer as 
normas da abnt. Tamanhos: pp a extra gg 

 
 
 
 

Sérgio esportes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

136,15 

 
 
 
 

10.211,25 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 04 de Novembro de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
 

TOTAL GERAL R$ R$ 20.479,95 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 140/2018 – Processo Adm. N º 245/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS FUTURA AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DO CIDADE 
DIGITAL, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – DTI, SEMAD. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, 
torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 145/2019, assinada em 30 de Janeiro de 2019 - TECMAR – PROJETOS, CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.583.203/0001-01. 
 

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

01 100 UNIDADE Poste de concreto armado, seção duplo t, 9,0m d-150 dan 700,00 70.000,00 

02 20 UNIDADE Poste de concreto armado, seção duplo t, 9,0m b-300 dan 1.000,00 20.000,00 

03 10 UNIDADE Poste de concreto armado, seção duplo t, 9,0m b-600 dan 1.200,00 12.000,00 

04 100 UNIDADE 

Serviço de instalação de poste de concreto armado, seção duplo t, 9,0m d-150 
dan com reparo de calçamento.  
Serviço de instalação de poste de concreto armado, seção duplo t, 9,0m d-150 
dan com reparo de calçamento. 

390,00 39.000,00 

05 20 UNIDADE 

Serviço de instalação de poste de concreto armado, seção duplo t, 9,0m b-300 
dan com reparo de calçamento. 
Serviço de instalação de poste de concreto armado, seção duplo t, 9,0m b-300 
dan com reparo de calçamento. 

700,00 14.000,00 

06 10 UNIDADE 

Serviço de instalação de poste de concreto armado, seção duplo t, 9,0m b-600 
dan com reparo de calçamento. 
Serviço de instalação de poste de concreto armado, seção duplo t, 9,0m b-600 
dan com reparo de calçamento. 

850,00 8.500,00 

TOTAL GERAL R$ 163.500,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 30 de Outubro 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 149/2018 – Processo Adm. nº 261/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGÊNCIO MEDICINAL, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, 
torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 189/2019, assinada em 06 de Maio de 2019 - OXIVALE E GASES OXIGÊNIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 19.083.326/0001-58. 
 

Item Quant. Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

01 1.950 CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 50L – CAPACIDADE 
10,00M³. Linde 80,00 156.000,00 

02 650 CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 50L – CAPACIDADE 
10,00M³.  Linde 80,00 52.000,00 

TOTAL GERAL R$ R$ 208.000,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 06 de Novembro de 2019. 
 
SERGIO ONOFRE DA SILVA  
Prefeito Municipal  
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