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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 616/19, DE 24 DE SETEMBRO DE 
2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando o contido na 
solicitação nº. 429/19 de 23/09/2019;

R E S O L V E:
EXONERAR, a partir de 01 de outubro de 2019, 
GIULIANO CASTRO DA SILVA, ocupante do cargo 
efetivo de Guarda Municipal, matrícula nº 
88927/1, do cargo de Inspetor de Área – símbolo 
FGE, de provimento em comissão, o qual foi 
nomeado mediante Decreto nº 936/19, de 
13/11/2019.

Arapongas, 24 de setembro de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 617/19, DE 24 DE SETEMBRO DE 
2019.

 SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando o contido na 
solicitação nº. 429/19 de 23/09/2019;

R E S O L V E:
        NOMEAR, a partir de 01 de 
outubro de 2019, CRISTIANO COSTA BATISTA, 
ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal, 
matrícula nº 89010/1, para ocupar o cargo de 
Inspetor de Área – símbolo FGE, de provimento 
em comissão, de conformidade com Lei nº. 
3.251/2005, combinada com a Lei nº 3.896/11.

Arapongas, 24 de setembro de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA

Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 446, DE 30 DE SETEMBRO DE 
2019.

MOACIR PALUDETTO JUNIOR, Secretário 
Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o Art. 243 c/c 257 
e o disposto no art. 265, § 3º, todos da Lei nº 
4.451, de 25 de janeiro de 2016;

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar Fernanda Abrahão, Agente 
Administrativo, matrícula 105481-1, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como 
DEFENSOR DATIVO do(a) servidor(a) indiciado(a) 
A.M.M., no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 007/2017, instaurado pela Portaria nº 454/17, 
de 18 de outubro de 2017, publicada no Diário 
Oficial do Município, a fim de assegurar-lhe o 
contraditório e a ampla defesa.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Arapongas, 30 de setembro de 2019.

MOACIR PALUDETTO JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 447, DE 30 DE SETEMBRO DE 
2019.

MOACIR PALUDETTO JUNIOR, Secretário 
Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o Art. 243 c/c 257 
e o disposto no art. 265, § 3º, todos da Lei nº 
4.451, de 25 de janeiro de 2016;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar Tatiele do Carmo da Silva, 
Auxiliar de Escritório, matrícula 107603-1, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para 
atuar como DEFENSOR DATIVO do(a) servidor(a) 
indiciado(a) M.C.S.S., no Processo Administrativo 

nº 010/2019, instaurado pela Portaria nº 373/19, 
de 22 de agosto de 2019, publicada no Diário 
Oficial do Município, a fim de assegurar-lhe o 
contraditório e a ampla defesa.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Arapongas, 30 de setembro de 2019.

MOACIR PALUDETTO JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 448/19, DE 01 DE OUTUBRO DE 
2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, a vista do contido na 
solicitação 1356/19, de 30/09/19, da SAUDE;

R E S O L V E:
                          DESIGNAR, Tatiane Bonin 
de Souza, matricula nº 69183/1, ocupante do 
cargo de Enfermeira, de provimento efetivo, 
para responder pelo cargo de Gerente de Saúde 
Mental - símbolo FG2, no período de 30 de 
setembro a 29 de outubro de 2019, de licença 
médica do titular.

Arapongas, 01 de outubro de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

                                                                          
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 194/2019.
Pregão: nº. 110/2019. 
Contrato: n. º 808/2019.
Partes: Município de Arapongas e GERASOFT 
INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº 00.165.422/0001-
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17, representado por Gerson Rosini CPF nº 
619.562.369-53.
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de software para realizar a 
contabilidade das empresas sem fins lucrativos, 
em atendimento a Secretaria Municipal de 
Educação.
Valor: R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais)
Prazo de Vigência: 13 (treze) meses, a contar de 
27/09/2019.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n. º 190/2019. 
Dispensa: n. º 041/2019. 
Contrato: n. º 770/2019.
Partes: Município de Arapongas e ATP 
ASSESSORIA TÉCNICA EM PAVIMENTAÇÃO LTDA., 
CNPJ nº 04.385.896/0001-25, representada por 
NEREU WESTPHAL, CPF nº. 024.480.769-87.
Objeto: contratação de forma direta da empresa 
ATP - Assessoria Técnica em Pavimentação Ltda. 
Para prestação de serviços referente a ensaios 
tecnológicos e restauração de pavimentação, 
em atendimento a Secretaria Municipal de 
Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano - 
SEODUR.
Valor: R$ 8.638,72 (oito mil, seiscentos e trinta e 
oito reais e setenta e dois centavos).
Prazo de Vigência: 06 (seis) meses, com início em 
04/09/2019.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a 
que se refere este EXTRATO, com base no Artigo 
n. º 24, I da Lei n 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
02/09/2019.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 091/2018.
Contrato: nº. 343/2018 – 5º Termo Aditivo.
Concorrência: nº. 006/2018.
Partes: Município de Arapongas e MARCELO 
RICARDO FERREIRA – EIRELI, CNPJ n° 
19.406.928/0001-07, neste ato, representado por 
Marcelo Ricardo Ferreira, CPF nº 979.783.029- 
20.

Objeto: contratação de empresa especializada 
visando a pavimentação e drenagem pluvial 
da rua rouxinol de acordo com o convênio n.° 
024/2018, firmado com a secretaria de estado 
de infraestrutura e logística, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e 
Desenvolvimento Urbano - SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: conforme processo 
administrativo n.º 27830 de 17/09/2019 e 
planilha anexa, será acrescido ao valor do 
contrato o montante de R$ 36.240,12 (trinta 
e seis mil, duzentos e quarenta reais e doze 
centavos), sendo R$ 25.375,40 (vinte e cinco 
mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta 
centavos) referente a itens planilhados e R$ 
10.864,72 (dez mil, oitocentos e sessenta e 
quatro reais e setenta e dois centavos) referente 
a itens não planilhados. Em decorrência da 
alteração contratual, com fundamento no 
§ 1º, I e IV do art. 57 da Lei n.º 8.666/93, fica 
prorrogado o prazo de execução por 120 (cento 
e vinte) dias, a partir de 03 de outubro de 2019. 
Data e assinaturas.
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ARAPONGAS  

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

 

DECRETO Nº 629/19, DE 01 DE OUTUBRO 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. 

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$ 70.000,00 (setenta mil reais). 

  
 14.00 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E DESENV. URBANO 
 14.01 – Manutenção Serv. Secr. Mun. Obras, Transp. Desenv. Urbano 
154520003.2.073/33.3.90.30.00 – Material de Consumo...............................................................................................R$    70.000,00 
 Fonte de recurso 002 
  

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, proveniente do provável excesso de 
arrecadação do exercício de 2019 da fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR
002 DRM - EC nº 93/2016 70.000,00 

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 
provenientes de excesso de arrecadação 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: 14.00 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E DESENV. URBANO
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS

SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, 
TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO 
URBANO 

15 FUNÇÃO: URBANISMO
452 SUBFUNÇÃO:  SERVIÇOS URBANOS
0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO
2.073 Atividade: Manutenção dos Serviços da

Secretaria Obras, Transporte e 
Desenvolvimento Urbano 
Fonte de recurso 002 – Valor suplem.
33.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 1,00 - 70.000 - -
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os serviços da secretaria Apoio 
Administrativo 

- 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 
excesso de arrecadação 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:  14.00 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E DESENV. URBANO
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2019
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE

OBRAS, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 
15 FUNÇÃO: URBANISMO
452 SUBFUNÇÃO:  SERVIÇOS URBANOS
0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO
2.073 Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras,

Transporte e Desenvolvimento Urbano 
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Fonte de recurso 002 – Valor suplem.
33.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 1,00 70.000
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os serviços da secretaria Apoio 
Administrativo 

01 

Houve aumento da meta física 

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

Arapongas, 01 de outubro de 2019. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

                        

 
PORTARIA nº. 438/19 de 25 de setembro de 2019. 

 
SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais e considerando: 
 
- O contido no artigo 51 combinado com o 53 da Lei Federal nº 8.666/93; 
- A C.I. nº 165/19, de 23/09/2019, da Gerência de Licitação; 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - Designar, os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do 

primeiro, constituírem a Comissão Especial para análise e julgamento das propostas e 
documentos apresentados, visando à concessão de uso de área pública para implantação de 
nova tecnologia – Usina de Processamento, para tratamento térmico dos Resíduos Sólidos 
Urbanos – RSU, conforme segue: 

 
Matrícula Nomes Cargo 
89290/1 Valdinei Juliano Pereira Presidente 
90166/1 Carlos Helbel Membro 
1197443/1 Jacidio da Silva Membro 
85146/3 Renan Rodrigues Manoel Membro 

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 

327/19 e demais disposições em contrário.  
 

Arapongas, 25 de setembro de 2019. 
 

 
 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
 

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI 
Secretário Municipal de Administração 
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PORTARIA Nº 443/19, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019 

 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 2º inciso X c/c Art. 23, 27 § 
1º e 35, inciso I da Lei Federal nº.13019/14 e alterações, 

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 01 de outubro de 2019, os servidores abaixo,  

com as atribuições constantes no artigo 2º, inciso X c/c Art. 23, 27§ 1º e 35, inciso I, do 
mesmo diploma legal, sem prejuízos às demais legislações vigentes, para comporem a 
Comissão Permanente de Seleção - SEMAS, com a finalidade de processar e julgar 
chamamentos públicos referentes às parcerias celebradas pelo Município de Arapongas, 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, com Organizações da Sociedade Civil, 
nos termos da Lei Federal 13.019/2014 e alterações: 

 
MATRÍCULA NOME CARGO FUNÇÃO 
70483-2 JACSON MÁRIO ROSÁRIO DE 

MOURA 
AGENTE ADMINISTRATIVO PRESIDENTE 

72028-1 GIZIELE REGINA RUIZ MENDES AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETÁRIA 
88501-2 REGIANE GIROLDO MENDES ASSISTENTE SOCIAL MEMBRO 
75302-1 LETÍCIA DE LIMA MARQUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO MEMBRO 
86010-2 CAROLINE PRISCILA CUERDA 

MONZANI MAGALHÃES 
ASSISTENTE SOCIAL MEMBRO 

 
§ 1º A nomeação dos membros deve manter, pelo menos, 1 (um) servidor 

ocupante de cargo efetivo que tenha cumprido o estágio probatório. 
§ 2º Os servidores nomeados estarão impedidos de participar desta comissão, 

em caso específico, se nos últimos 5(cinco) anos, tenham mantido relação jurídica com, ao 
menos 1(uma) das entidades em disputa. 

§ 3º Fica impedido de compor a comissão, servidor que tenha parentesco de 
dirigentes ou membros da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou 
companheiros, bem como se for parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau. 

§ 4º Confirmada a relação de que tratam os §§ 2º e 3º deste artigo, o servidor 
deve indicar à SEMAS seu impedimento, a qual promoverá sua substituição por outro 
servidor de cargo ou função equivalente, exclusivamente para o caso, mantida sua atuação 
nos demais certames onde não esteja impedido. 

§ 5º Constatada as irregularidades previstas nos § 2º e §3º, todos os Atos da 
Comissão, relativos ao respectivo certame, torna-se nulos. 
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Art. 2º - Nos casos em que o objeto da parceria for financiado com recursos 
oriundos de fundos específicos, a Comissão deverá solicitar a indicação de representante(s) 
do respectivo Conselho Gestor, a fim de compor a Comissão, para acompanhamento dos 
procedimentos ligados ao chamamento público referente aos respectivos recursos, sob pena 
de nulidade dos atos tomados pela mesma. 

Parágrafo único: O Conselheiro indicado será nomeado por ato expedido pelo 
Prefeito Municipal. 

 
Art. 3º -  Compete a Comissão de Seleção processar e julgar os chamamentos, 

em todas as fases, selecionar, classificar, verificar documentos e homologar, as parcerias nos 
prazos previstos. 

§ 1º A comissão deve solicitar que a Administração pública divulgue o 
resultado do julgamento em página do sítio oficial da administração pública na internet ou 
sítio eletrônico oficial equivalente, em prazo a ser definido pela Comissão. 

§ 2º A Comissão de Seleção deverá exigir da Entidade classificada e 
selecionada, o atendimento aos requisitos previstos e exigidos na Lei 13.204/15, sem 
prejuízo às demais legislações vigentes, que, caso não atendidos, proceder-se-á a verificação 
da posteriormente classificada e, assim, sucessivamente. 

 
Art. 4º – Fica concedida a Gratificação por Exercício de Função em Comissão 

Permanente – GECP, aos servidores Jacson Mário Rosário de Moura; Giziele Regina Ruiz 
Mendes; Regiane Giroldo Mendes; Letícia de Lima Marques e Caroline Priscila Cuerda 
Monzani Magalhães, integrantes da referida Comissão, com fundamento no Art. 90 e 
parágrafos da Lei Municipal nº 4.451, de 25/01/2016. 

 
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Arapongas, 27 de setembro de 2019. 

 
 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
ISMAILDA FERREIRA DE LIMA DA SILVA 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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PORTARIA Nº 444/19, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019 

 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 2º inciso XI c/c Art. 35, 
inciso V, alínea “h” da Lei Federal nº. 13.019/14 e alterações, 

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 01 de outubro de 2019, os servidores abaixo,  

com as atribuições constantes nos artigos 59 e 66, parágrafo único, inciso II do mesmo 
diploma legal, sem prejuízos às demais legislações vigentes, para comporem a Comissão 
Permanente de Monitoramento e Avaliação - SEMAS, para acompanhar e avaliar as 
parcerias celebradas pelo Município de Arapongas, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, com Organizações da Sociedade Civil, nos termos da Lei Federal 
13.019/2014 e alterações: 

 
MATRÍCULA NOME CARGO FUNÇÃO 
75302-1 LETÍCIA DE LIMA MARQUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESIDENTE 
115207-1 LAÍS PAULA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA 
ATENDENTE SOCIAL SECRETÁRIA 

11300-1 SILVANO MAREZI 
CAPELOTO 

CONTADOR MEMBRO 

89222-1 DELI APARECIDA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO MEMBRO 
92584-1 ADRIANO DE ALMEIDA 

LUDOVICO 
INSTRUTOR DE PROGRAMAS MEMBRO 

 
Art. 2º -  Esta Portaria deve ser identificada nos termos de fomento e de 

colaboração firmados com as Organizações da Sociedade Civil, vinculados à Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 

§ 1º A nomeação dos membros deve manter, pelo menos, 1 (um) servidor 
ocupante de cargo efetivo que tenha cumprido o estágio probatório. 

§ 2º Os servidores nomeados estão impedidos de participar desta comissão, 
em caso específico, se nos últimos 5(cinco) anos, tenham mantido relação jurídica com a 
Organização da Sociedade Civil que seja parte na parceria a ser formalizada. 

§ 3º Fica impedido de compor a comissão, servidor que tenha parentesco com 
dirigentes ou membros da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou 
companheiros, bem como se for parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau. 

§ 4º Confirmada a relação de que tratam os §§ 2º e 3º deste artigo, o servidor 
deve indicar à SEMAS seu impedimento, a qual promoverá sua substituição por outro 
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servidor de cargo ou função equivalente, exclusivamente para o caso, mantida sua atuação 
nas demais parcerias. 

 
§ 5º Constatada as irregularidades previstas nos § 2º e §3º, todos os Atos da 

Comissão, relativamente àquele certame, torna-se nulos. 
§ 6º Os efeitos desta Portaria, conforme o caso, se estendem aos termos 

aditivos das parcerias.  
 
Art. 3º - Nos casos em que o objeto da parceria for financiado com recursos 

oriundos de fundos específicos, a Comissão deverá solicitar a indicação de representante(s) 
do respectivo Conselho Gestor, a fim de compor a Comissão, para acompanhamento dos 
procedimentos ligados ao processo referente aos respectivos recursos, sob pena de nulidade 
dos atos tomados pela mesma. 

Parágrafo único: O Conselheiro indicado será nomeado por ato expedido pelo 
Prefeito Municipal.  

 
Art. 4º -  Compete a Comissão de Monitoramento e Avaliação homologar os 

relatórios técnicos de monitoramentos elaborados pelo gestor, conforme previsto  no art. 59 
da Lei 13.019/14. 

Parágrafo único: A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá vistoriar 
e fiscalizar a parceria no local onde se realiza o objeto, sem descaracterização das funções do 
Gestor. 

 
Art. 5º – Fica concedida a Gratificação por Exercício de Função em Comissão 

Permanente – GECP, aos servidores Laís Paula Rodrigues de Oliveira; Silvano Marezi 
Capeloto; Deli Aparecida da Silva e Adriano de Almeida Ludovico,  integrantes da referida 
Comissão, com fundamento no Art. 90 e parágrafos da Lei Municipal nº 4.451. 

 
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Arapongas, 27 de setembro de 2019. 

 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
 

ISMAILDA FERREIRA DE LIMA DA SILVA 
Secretária Municipal de Assistência Social 
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PORTARIA Nº 445/19, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019 

 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de gerenciar parcerias 
celebradas entre a Administração Pública Municipal, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, e Organizações da Sociedade Civil, nos termos dos artigos 61 e 62, bem 
como em atenção ao Art. 35, inciso V, alínea “g”, da Lei Federal nº. 13019/14 e alterações, 

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 01 de outubro de 2019,  a servidora pública 

municipal ISMAILDA FERREIRA DE LIMA DA SILVA, ocupante do cargo de Assistente Social, de 

provimento efetivo, matrícula nº.  74233-1, lotada junto à SEMAS, atualmente exercendo o 

cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, para exercer a função de Gestor das 

parcerias celebradas pelo Município de Arapongas, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, junto a Organizações da Sociedade Civil, nos termos da Lei Federal 

13.019/2014 e alterações. 

§1º Os efeitos desta Portaria, conforme o caso, se estendem aos termos 

aditivos destas parcerias. 

§ 2º O servidor nomeado está impedido de gerenciar a parceria, no caso 

específico, se nos últimos 5 (cinco) anos tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 

1(uma) das entidades parceiras. 

§3º Fica impedido de gerenciar, o servidor que seja parente do dirigente ou 

de membros da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou companheiros, bem 

como se for parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau. 

§ 4º Confirmada a relação de que tratam os §§ 2º e 3º deste artigo, o gestor 

deve indicar à SEMAS seu impedimento, a qual promoverá sua substituição por outro 

servidor de cargo ou função equivalente, exclusivamente para o caso, mantido sua atuação 

nas demais parcerias. 

§ 5º Constatada a irregularidade prevista nos termos que trata os §§ 2º e 3º 

deste artigo, todos os Atos praticados pelo gestor tornam-se nulos, obrigando seu substituto 

a refazê-los, inclusive com visitas intempestivas às entidades parceiras. 



QUARTA-FEIRA 02/10/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2492 PÁG: 11

ARAPONGAS  

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

 

 

Art. 2º São obrigações do gestor cumprir o estabelecido no art. 61 da Lei 

13.019/14, no tocante a: 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam 

ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de 
irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas 
ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 

III. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes e 
durante a vigência do objeto, e submeter à homologação pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação designada, que deverá conter no mínimo: 

a) Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 
b) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 

benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com 
base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

c) Valores efetivamente transferidos pela administração pública e valores 
comprovadamente utilizados; 

d) Quando for o caso, os valores pagos nos termos do art. 54 da Lei 13.019/14, 
os custos indiretos, os remanejamentos efetuados, as sobras de recursos 
financeiros, incluindo as aplicações financeiras, e eventuais valores 
devolvidos aos cofres públicos; 

e) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 
organização da sociedade civil na prestação de contas; 

f) Análise das auditorias realizadas pelo controle interno e externo, no âmbito 
de fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que 
tomaram em decorrência dessas auditorias. 

IV. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com 
base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 
59 da Lei 13.019/14. 

V. Disponibilizar ou requisitar da administração municipal, materiais e 
equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e 
avaliação. 

VI. Cumprir com os prazos previstos na Lei 13.019/14, e no instrumento da 
parceria, quanto ao parecer conclusivo e aos recursos impetrados. 

VII. Exigir a prestação de contas das entidades parceiras, conforme determina a 
Lei 13.019/14, e demais exigências previstas no instrumento de parceria e 
nas normas do Tribunal de Contas jurisdicionado, caso houver. 

VIII. Realizar pesquisa de satisfação das parcerias quando a duração for superior a 
1(um) ano. 
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Art. 3º Na hipótese de não execução ou má execução de parceria em vigor ou 

de parceria não renovada, conforme prevê o parágrafo único do art. 62 da Lei 13.019/14, 

cabe ao Gestor notificar a Administração Municipal, no prazo de 03 dias do conhecimento do 

fato, para que intervenha no objeto a fim de atender ao que dispõe o art. 62 da referida Lei, 

sob pena de responsabilidade. 

 

Art. 4º Esta Portaria deve ser identificada nos termos de fomento e de 

colaboração firmados com as Organizações da Sociedade Civil, vinculados à Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Arapongas, 27 de setembro de 2019. 

 
 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
 

ISMAILDA FERREIRA DE LIMA DA SILVA 
Secretária Municipal de Assistência Social 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 103/2019 – Processo Adm. Nº 172/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE 
IMPRESSÃO, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, COM GARANTIA DE QUALIDADE E POR DEMANDA, 
PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD. 
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: 

ARTES GRÁFICAS GUIZILINE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 76.803.121/0001-33, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 782/2019. 

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

01 135 Unidade 
Faixa - criação e impressão de faixa tamanho  de 0,75x3m, em lona leitosa, 02 bastões de 
madeira nas laterais.
Tiragem mínima: 02 (duas) 

10,00 1.350,00 

02 56 Unidade 
Faixa - criação e impressão de faixa tamanho de 5,00x0,70m, em lona 460g, bastão de 
madeira nas laterais e no meio reforço com duas madeiras.
Tiragem mínima: 05 (cinco) 

10,00 560,00 

03 3.200 Unidade 
Cartão de visita - formato 9x5, 5cm, papel cartão 300 gramas, 4/4 cores, acabamento 
refilado. 
Tiragem mínima: 200 (duzentos) 

0,10 320,00 

04 5.000 Unidade 
Cartão postal - formato 10,5x15,5cm, em cartão supremo 300 gramas, laminação bopp 
bilho, 4/1 cores, acabamento refilado.
Tiragem mínima: 1000 (mil) 

0,10 500,00 

05 205 Unidade 
Cartaz 01 - formato 46x64cm, papel couche brilho 150 gramas, 4/0 cores, acabamento 
refilado com duas dobras e fita dupla face no verso nas quatro extremidades.
Tiragem mínima: 05 (cinco) 

2,00 410,00 

06 3.100 Unidade 
Cartaz 02 - formato 30x42cm, papel couche brilho 150 gramas, 4/0 cores, acabamento 
refilado com duas dobras e fita dupla face no verso nas quatro extremidades.
Tiragem mínima: 70 (setenta) 

0,14 434,00 

08 5.500 Unidade 
Convite - formato 15x21cm, papel couche fosco 250 gramas, 4/4 cores, acabamento 
refilado. 
Tiragem mínima: 1.000 (mil) 

0,19 1.045,00 

09 4.000 Unidade 
Envelope convite timbrado - formato 17x22cm, papel offset 120 gramas, 4/0 cores, 
acabamento: colagem manual, corte/vinco e refile.
Tiragem mínima: 500 (mil) 

0,29 1.160,00 

10 8.600 Unidade 
Envelope carta timbrado - formato 11,4x22,9cm fechado, papel offset 90 gramas, 4/0 
cores, acabamento: colado.
Tiragem mínima: 100 (cem) 

0,22 1.892,00 

11 4.200 Unidade 
Envelope individual - formato 26x36cm, papel offset 90 gramas, 2/0 cores, acabamento: 
colagem manual, corte/vinco e refile.
Tiragem mínima: 200 (duzentos) 

0,30 1.260,00 

12 11.000 Unidade 
Envelope ofício timbrado - formato 26x36cm, papel offset 90 gramas, 4/0 cores, 
acabamento: colagem manual, corte/vinco e refile.
Tiragem mínima: 1.000 (mil) 

0,44 4.840,00 

14 20.500 Unidade 
Envelope timbrado - formato 16x24cm, papel envelope saco amarelo 90g, 4/0 cores, 
acabamento: colagem manual, corte/vinco e refile.
Tiragem mínima: 1.000 (mil) 

0,36 7.380,00 

15 1.000 Unidade 
Filipeta - formato a5 148x210mm, papel couchet fosco 90 gramas, 4/4 cores, acabamento: 
refilado 
tiragem mínima: 1.000 (mil) 

0,19 190,00 

16 10.000 Unidade 
Filipeta - formato 21x29,7cm, papel couchet fosco 210 gramas, 4/4 cores, 02 lâminas 
dobradas e grampeada ao meio.
Tiragem mínima: 5.000 (cinco mil) 

0,20 2.000,00 

17 2.000 Unidade 
Folder 01 - formato fechado 21x10cm, papel couchet fosco 120 gramas, 4/4 cores, 
acabamento: 02 vincos e 02 dobras.
Tiragem mínima: 1.000 (mil) 

0,24 480,00 

19 72.000 Unidade 
Folder 03 - formato fechado 20x21cm, papel couchet fosco 150 gramas, 4/4 cores, 
acabamento: 02 vincos e 02 dobras.
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) 

0,13 9.360,00 

20 5.000 Unidade 
Folder câncer de boca - formato aberto 25,5x19cm, papel couche 150 gramas, 4/4 cores, 
acabamento: 02 vincos e 02 dobras. Impressão frente e verso.
Tiragem mínima: 1.000 (mil) 

0,14 700,00 

21 5.000 Unidade 
Folder exercícios de alongamento - formato a4, papel couche 150 gramas, 4/4 cores, 
impressão frente e verso.
Tiragem mínima: 1.000 (mil) 

0,13 650,00 

22 46.000 Unidade 
Cartilha - formato 15x21cm fechado, capa e miolo impressão em papel couche fosco 90 
gramas, 4/4 cores, acabamento: grampeado. Com 20 páginas.
Tiragem mínima: 1.000 (mil) 

0,38 17.480,00 

23 45.000 Unidade 
Folheto - formato fechado 14x21cm, papel couchet brilho 115 gramas, 4/4 cores, 
acabamento: vinco, refile, dobra e grampeado. Com 16 páginas.
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) 

0,11 4.950,00 

25 6.000 Unidade 
Ingresso - formato 9x4,5cm, papel couchet fosco 90 gramas, 4/0 cores, acabamento: refile 
e colado, talão blocado, picotado, numerado.
Tiragem mínima: 200 (duzentos) 

0,12 720,00 

27 4.000 Unidade 

Livreto - formato a5 148x210mm, capa em papel cartão supremo 250 gramas, 4/0 cores, 
miolo papel couchet fosco 90 gramas a 4/4 cores, acabamento: espiral wire-o. Com 32 
páginas. 
Tiragem mínima: 1.000 (mil) 

0,97 3.880,00 

30 16.000 Unidade 

Revista - formato 21x29,7cm, capa impressa em papel reciclato ld 180 gramas, 4/1 cores, 
miolo impressão em reciclato 90 gramas a 4/1 cores, acabamento: dobrado, refilado e 
colado. Com 42 páginas.
Tiragem mínima: 1.000 (mil) 

0,80 12.800,00 

31 1.500 Unidade Revista proerd - formato 21x29,7cm, capa impressa em papel reciclato ld 180 gramas, 4/1 2,50 3.750,00 
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cores, miolo impressão em reciclato 90 gramas a 1/1 cores, acabamento: dobrado, refilado 
e grampeado. Com 64 páginas.
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) 

32 40.000 Unidade Adesivo - formato 16x12cm, vinil impresso, 4/0 cores, refilado com brilho.
Tiragem mínima: 1.000 (mil) 0,24 9.600,00 

33 4.500 Unidade Adesivo - formato 9,55x3cm, papel adesivo, 190 gramas, 4/0 cores, refilado com brilho.
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) 0,08 360,00 

34 5.000 Unidade Adesivo - formato 3x3cm, papel adesivo, 190 gramas, 4/0 cores, refilado com brilho.
Tiragem mínima: 1.000 (mil) 0,05 250,00 

35 340 Unidade Banner 01 - lona vinil, formato 0,80x1,20cm, 4/0 cores. Acabamento: bastão e cordão.
Tiragem mínima: 03 (três) 12,00 4.080,00 

36 340 Unidade Banner 02 - lona vinil, formato 0,60x1,60cm, 4/0 cores. Acabamento: ilhós.
Tiragem mínima: 03 (três) 12,00 4.080,00 

37 45 Unidade Banner 03 - lona vinil, formato 3,10x1,50m, 4/0 cores. Acabamento: ilhós.
Tiragem mínima: 03 (três) 46,00 2.070,00 

39 12 Unidade 
Banner 05 - lona 460g, formato 2,50x2,50m, 4/0 cores. Acabamento: bastão e cordão com 
ilhós. 
Tiragem mínima: 02 (dois) 

150,00 1.800,00 

40 10 Unidade Lona - lona 460g, formato 4,00x2,00m, 4/0 cores. Acabamento: bainha com ilhós.
Tiragem mínima: 02 (dois) 110,00 1.100,00 

41 8 Unidade 
Lona - lona 460g com trama de 500, formato 980x200cm, impressão digital. Acabamento: 
bainha com ilhós.
Tiragem mínima: 02 (dois) 

778,50 6.228,00 

42 36 Unidade 
Lona - lona 460g com trama de 500, formato 171x171cm, impressão digital. Acabamento: 
bainha com ilhós.
Tiragem mínima: 02 (dois) 

45,00 1.620,00 

43 40 Bloco 
Blocos - com cem folhas cada, formato 20x30cm, impressão 4x4 cores, offset 75g, corte 
inicial, refilete final.
Tiragem mínima: 10 (dez) 

10,80 432,00 

44 20 Bloco 
Blocos 2 - com cinquenta folhas cada, formato 11x16cm, impressão 4x0 cores, sulfite 
120g, picote, enumerado 0001 a 0050, primeira folha em branco e segunda folha em kraft.
Tiragem mínima: 02 (dois) 

16,00 320,00 

45 20 Unidade 

Placas de atendimento preferencial -- placas no material os (polipropileno de alta 
resistência), na cor  branca e escritos na co preta, medindo 30x15cm, espessura 1mm, com 
fita dupla face.
Tiragem mínima: 03 (três) 

11,00 220,00 

46 40 Unidade 

Placas  - placas de identificação dos setores -  placas no material os (polipropileno de alta 
resistência), na cor  branca e escritos na co preta, medindo 25x10cm, espessura 1mm, com 
fita dupla face.
Tiragem mínima: 03 (três) 

4,45 178,00 

49 1.850 Unidade 
Pastas personalizadas  - formato 31x46 cm fechada, folha em triplex 280g, impressão em 
4x0 cores, corte especial tipo orelha.
Tiragem mínima: 300 (trezentos) 

0,99 1.831,50 

50 2.000 Unidade 
Pastas apresentação de condutor   - formato 31x44 cm aberta, folha em cartolina na cor 
azul 240g, impressão em 1x0 cores, corte especial, vincada no meio.
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) 

0,50 1.000,00 

52 500 Unidade 
Pastas defesa jari - formato 31x44 cm aberta, folha em cartolina na cor verde 240g, 
impressão em 1x0 cores, corte especial, vincada no meio.
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) 

0,64 320,00 

53 5.000 Unidade 
Pastas individuais - formato 24,5x36,5 cm fechada e 55x36,5cm aberta, folha em triplex 
280g, impressão em 2x0 cores, com duas dobras.
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) 

0,40 2.000,00 

54 20.000 Unidade 
Capas de processos  - formato 32x21,5cm fechado, papel offset 75 gramas na cor amarela, 
2/0 cores, acabamento: dobrado.
Tiragem mínima: 5.000 (cinco mil) 

0,09 1.800,00 

55 5.000 Unidade Adesivo - formato 24x10cm, papel adesivo, 190 gramas, 4x0 cores. 
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) 0,17 850,00 

57 50 Unidade 
Placas de identificação - formato 50x40cm, 4/4 cores, confeccionada em chapa de aço 
bitola 18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 
1.440dpi com protetor uv. Fixação na parede através de parafusos e buchas. 

106,40 5.320,00 

59 70 Unidade Réguas adesivas - 1,5m adesivo de parede règua de crescimento, adesivo em vinil de alta 
qualidade, colorido, com desenhos de animais. Medidas aproximadas a. 150cm l. 40cm. 10,00 700,00 

62 3.000 Unidade 
Etiqueta - etiqueta adesiva, formato 8cm (comprimento) x 2cm (altura), impressão 4x0 
cores, acabamento meio corte com cantos arredondados. 
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) 

0,17 510,00 

63 3.000 Unidade 
Etiqueta para protocolo geral - etiqueta adesiva, formato 10x15cm, impressão 4x0 cores, 
acabamento meio corte.
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) 

0,12 360,00 

64 7.000 Unidade Certificados - formato 21x29,7cm, papel couche fosco 230 gramas, 4x0 cores.
Tiragem mínima: 30 (trinta) 0,10 700,00 

65 3.000 Unidade Certificados - formato 25x33cm, papel couchet brilho 250 grmas, 4x4 cores, acabamento: 
verniz base água. Tiragem mínima: 30 (trinta) 0,36 1.080,00 

66 20.000 Unidade 
Capas de empenho  - formato 33x23cm fechado, capa em papel cartão supremo amarelo 
250 gramas 2/0 cores, acabamento: dobrado.
Tiragem mínima: 3.000 (três mil) 

0,10 2.000,00 

67 120.000 Unidade Panfleto - formato 15x21cm, uma lâmina em couche fosco 115g/m2, impressão 4x0 cores.
Tiragem mínima: 1.000 (hum mil) 0,08 9.600,00 

68 30.000 Unidade Panfleto - formato 15x21cm, uma lâmina em couche 150g/m2, impressão 4x4 cores.
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) 0,14 4.200,00 

71 1.000 Bloco 
Bloco "registro de ocorrências"  - bloco com 100 folhas, papel sulfite 75 gramas, tamanho 
30x21cm, 1x0 cores.
Tiragem mínima: 10 blocos (dez) 

3,80 3.800,00 

72 100 Unidade 

Bloco "formulário de requerimento de credencial para idoso" - bloco com 100 folhas para 
"formulário de requerimento de credencial para idoso", papel sulfite 75 gramas, tamanho 
30x21cm, 1x0 cores.
Tiragem mínima: 5 blocos 

4,10 410,00 

76 70 Bloco Bloco "liberação de corpos - plandefun"- bloco com 150 folhas (50 jogos), formato 
21x31cm - guilhotina, corte inicial, guilhotina - refile final, blocagem, grampo, serrilha -12,90 903,00 
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corte: 1ª via: via autocopiativa - cb - branco 50g/m com 1/0 cor; 3ª via: via autocopiativa -
cb - verde 50g/m com 1/0 cor, capa em ag 90g/m com 0/0 cor.
Tiragem mínima: 20 blocos (vinte). 

77 31.000 Unidade Adesivo - formato 10x10cm, vinil brilho com corte de faca especial, 4/0 cores.
Tiragem mínima: 100 (cem) 0,28 8.680,00 

78 2.100 Unidade Adesivo - formato 8x8cm, vinil brilho com corte de faca especial, 4/0 cores.
Tiragem mínima: 100 (cem) 0,38 798,00 

79 4.000 Unidade Adesivo - formato 10x8cm, vinil brilho com corte de faca especial, 4/0 cores.
Tiragem mínima: 100 (cem) 0,20 800,00 

80 21.000 Unidade 
Panfleto - formato 20x21cm, 02 vincos, 02 dobras, impressão em 4x4 frente e verso, papel 
couchet 150 gramas.
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) 

0,49 10.290,00 

82 20.000 Unidade 
Panfleto cuidados com ma mamãe e o bebê e/ou escovação e/ou carie e/ou doenças 
periodontais - formato 15x10cm,impressão em 4x0 frente, papel couchet 150 gramas.
Tiragem mínima: 1.000 (hum mil). 

0,10 2.000,00 

83 15.000 Unidade 
Panfleto - formato 21x10cm fechado, impressão em 4x4 frente e verso, papel couchet 120 
gramas, acabamento com duas dobras.
Tiragem mínima: 500 (quinhentos). 

0,10 1.500,00 

84 15.000 Unidade 
Panfleto - formato 21x10cm fechado, impressão em 4x4 frente e verso, papel couchet 120 
gramas, acabamento com três dobras.
Tiragem mínima: 500 (quinhentos). 

0,09 1.350,00 

87 5.000 Unidade 
Convite 2 - formato 25x33cm, papel couchet brilho 250 gramas, 4x4 cores, acabamento 
02 vincos.
Tiragem mínima: 1.000 (mil) 

0,45 2.250,00 

88 50.000 Unidade 
Flyer - formato 28,6x39,5cm, papel couchet brilho 150 gramas, 4x4 cores, acabamento 02 
vincos. 
Tiragem mínima: 5.000 (cinco mil) 

0,10 5.000,00 

89 3.600 Unidade 
Cartaz 04 - formato 29,7x42cm (a3), papel couchet brilho 170 gramas, 4/0 cores, 
acabamento refilado e fita dupla face no verso nas quatro extremidades.
Tiragem mínima: 50 (cinquenta) 

0,70 2.520,00 

90 2.000 Bloco 
Bloco de agendamento de consulta - raps - blocos com 50 folhas cada no formato 
29x21cm, papel sulfite branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 100 (cem) blocos. 

0,99 1.980,00 

91 40 Bloco 
Bloco de atestado de vacinação - blocos com 50 folhas cada no formato 21x14,5cm, papel 
sulfite branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

2,37 94,80 

93 2.100 Bloco 

Bloco de atendimento médico ambulatorial (plantão 18 horas) - blocos com 50 folhas cada 
no formato 29x21cm, papel sulfite branco 56 gramas, 1/0 cores (azul), folhas numeradas 
sequencialmente. 
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) blocos. 

1,30 2.730,00 

94 2.500 Bloco 

Bloco de atestado - blocos com 50 jogos carbonadas cada em duas vias  (1º folha na cor 
branca - impresso em preto, vermelho e verde - e 2º folha na cor azul - impresso em preto, 
vermelho e verde) no formato 21x14,5cm, papel sulfite branco 56 gramas, 1/0 cor 
(azul/preto), folhas numeradas sequencialmente e timbradas em alto relevo. 
Tiragem mínima: 1.000 (hum mil) blocos. 

1,55 3.875,00 

95 50 Bloco 

Bloco notificação preliminar - blocos com 50 folhas carbonadas cada em duas vias (1º 
folha na cor branca - impresso em azul - e 2º folha na cor azul - impresso em preto) no 
formato 17x12cm.  
Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 

4,00 200,00 

96 100 Bloco 

Bloco de atestado gestante - blocos com 50 folhas carbonadas cada em duas vias (1º folha 
na cor branca - impresso em azul - e 2º folha na cor azul - impresso em preto) no formato 
21x14,5cm, papel sulfite branco 56 gramas, 1/0 cores (azul/preto), folhas numeradas 
sequencialmente.   
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

3,50 350,00 

97 200 Bloco 

Bloco de comunicação de resultados médicos - perícia - blocos com 50 folhas carbonadas 
cada em duas vias (1º folha na cor branca - impresso em azul - e 2º folha na cor azul -
impresso em preto) no formato 15x19cm, papel sulfite branco 56 gramas, 1/0 cores 
(azul/preto), folhas numeradas sequencialmente. 
Tiragem mínima: 20 (vinte) blocos. 

3,00 600,00 

98 160 Bloco 
Bloco de ficha b - diabetes - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite 
branco 70 gramas, 1/1 cores (azul) impressão frente e verso.
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

2,00 320,00 

99 100 Bloco 
Bloco de ficha b - hipertenso - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel 
sulfite branco 70 gramas, 1/1 cores (azul) impressão frente e verso.
Tiragem mínima: 20 (vinte) blocos. 

2,00 200,00 

100 1.800 Bloco 
Bloco de guia encaminhamento - blocos com 50 folhas  no formato 15x21cm, papel sulfite 
branco 70 gramas, 1/1 cores (azul).
Tiragem mínima: 200 (duzentos) blocos. 

0,94 1.692,00 

101 200 Bloco 
Bloco de guia encaminhamento - upa e 18h - blocos com 50 jogos no formato 21x14,5cm, 
papel sulfite branco 70 gramas, 1/1 cores (azul) impressão frente e verso.
Tiragem mínima: 100 (cem) blocos. 

1,00 200,00 

102 3.000 Bloco 

Bloco de laudos para solicitação/ autorização de procedimento ambulatorial - blocos com 
50 jogos em duas vias auto copiativas cada no formato 29x21cm (1º folha na cor branca -
impresso em azul - e 2º folha na cor azul - impresso em preto), papel sulfite branco 56 
gramas, 1/0 cores (azul/preto), folhas numeradas sequencialmente.
Tiragem mínima: 200 (duzentos) blocos. 

6,49 19.470,00 

104 3.000 Bloco 

Bloco de receituário de controle especial- blocos com 50 jogos carbonados no formato 
21x14,5cm, papel sulfite 56 gramas, 1/0 cores (azul/preto), (1º folha na cor branca -
impresso em azul - e 2º folha na cor azul - impresso em preto).
Tiragem mínima: 200 (duzentos) blocos. 

3,24 9.720,00 

105 1.900 Bloco 
Bloco de referência e contra referência - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, 
papel branco sulfite 56 gramas, 1/0 cores (azul), folhas numeradas sequencialmente.
Tiragem mínima: 200 (duzentos) blocos. 

1,40 2.660,00 

106 100 Bloco 

Bloco de solicitação autorização tratamento fora domicílio - blocos com 50 folhas cada no 
formato 29x21cm, papel branco sulfite 70 gramas, 1/0 cores (azul), impressão frente e 
verso, folhas numeradas sequencialmente. 
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

2,00 200,00 

108 15 Bloco Bloco de laudo médico para solicitação de procedimento de alto custo - hcv quantitativo -6,30 94,50 
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blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel branco sulfite 70 gramas, 1/0 cores 
(azul). 
Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

109 15 Bloco 

Bloco de laudo médico para solicitação de procedimento de alto custo - hcv genotipagem -
blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel branco sulfite 70 gramas, 1/0 cores 
(azul). 
Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

6,20 93,00 

112 460 Bloco 

Bloco de programa de controle de febre amarela e dengue - pcfad resumo de 
reconhecimento - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel branco sulfite 56 
gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

1,50 690,00 

113 140 Bloco 
Bloco de ficha clínica odontológica - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, 
papel branco sulfite 70 gramas, 1/1 cores (azul) impresso frente e verso.
Tiragem mínima: 30 (trinta) blocos. 

2,59 362,60 

114 1.000 Bloco 
Bloco de controle de hipertensão - blocos com 50 folhas cada no formato 14x09cm, 
cartolina branca 240 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 100 (cem) blocos. 

0,78 780,00 

115 300 Bloco 
Bloco de declaração de comparecimento - blocos com 50 folhas cada no formato 
21x14,5cm, papel sulfite na cor branca 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 

1,09 327,00 

117 2.500 Bloco 
Bloco de fga - ficha geral de atendimento - blocos com 50 folhas cada no formato 
29x21cm, papel sulfite na cor branca 70 gramas, 1/0 cores (azul), impresso frente e verso.
Tiragem mínima: 200 (duzentos) blocos. 

1,15 2.875,00 

118 1.000 Bloco 
Bloco de continuação de fga -  blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel 
sulfite na cor branca 70 gramas, 1/0 cores (azul), impresso frente e verso.
Tiragem mínima: 60 (sessenta) blocos. 

1,00 1.000,00 

119 80 Bloco 
Bloco de licença sanitária - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite 
na cor azul 90 gramas, 1/0 cores (azul), folhas numeradas.
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

2,50 200,00 

120 60 Bloco 
Bloco de ficha b - criança - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite 
na cor branco 70 gramas, 1/0 cores (azul), impressão frente e verso.
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

2,50 150,00 

122 1.600 Bloco 

Bloco de solicitação de exame complementar - blocos com 50 jogos cada, carbonado no 
formato 14,5x21cm (1º folha na cor branca - impresso em azul - e 2º folha na cor azul -
impresso em preto), papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul/preto).
Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 

3,24 5.184,00 

123 400 Bloco 
Bloco de fichas de visita - blocos com 50 folhas cada no formato 10x15cm, papel 
cartolina na cor amarelo 240 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 

1,99 796,00 

124 200 Bloco 

Bloco de autorização de internação hospitalar - aih - blocos com 50 jogos de folhas cada 
no formato 29x21cm, (1º folha na cor branca- impresso em azul e 2º folha na cor azul-
impresso em preto), papel sulfite 56 gramas na cor branco 56 gramas, 1/0 cor (azul).
Tiragem mínima: 20 (vinte) blocos. 

3,50 700,00 

125 6.000 Unidade 
Carteirinha bebê clínica - formato fechado 10x10,5cm, papel couchet fosco 180 gramas, 
4/4 cores, acabamento: 01 vincos e 01 dobra. 
Tiragem mínima: 1.000 (mil) carteirinhas. 

0,12 720,00 

126 3.000 Unidade 
Cartão de consulta caps ad ii - formato 9,5x15cm, papel cartolina 240 gramas, 4/1 cores, 
acabamento: refilado, impressão frente e verso.
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) cartões. 

0,13 390,00 

127 5.000 Unidade 
Cartão controle de aprazamento - imunização - formato 11x17cm, papel cartolina 180 
gramas, 1/1 cores, acabamento: refilado, impressão frente e verso.
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) cartões. 

0,07 350,00 

128 200 Bloco 
Bloco de exame colposcópico- blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel 
sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

1,50 300,00 

129 200 Bloco 
Bloco de faixa etária - blocos com 50 folhas cada no formato 17x28,5cm, papel sulfite na 
cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 

1,35 270,00 

130 200 Bloco 
Bloco de acompanhamento sis pré natal - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, 
papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 30 (trinta) blocos. 

2,00 400,00 

131 300 Bloco 
Bloco de cadastro de gestante sisprenatal - web -  blocos com 50 folhas cada no formato 
29x21cm, papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 30 (trinta) blocos. 

1,20 360,00 

132 200 Bloco 
Bloco de evolução de pré natal - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel 
sulfite na cor branco 70 gramas, 1/1 cores (azul), impresso frente e verso.
Tiragem mínima: 20 (vinte) blocos. 

1,50 300,00 

133 150 Bloco 
Bloco de exame de gestação - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel 
sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 

1,20 180,00 

134 17.000 Unidade 
Ficha odontológica - formato 20x15,5cm, papel cartolina amarelo 180 gramas, 1/1 cores, 
acabamento: refilado, impressão frente e verso.
Tiragem mínima: 1.000 (mil) fichas. 

0,09 1.530,00 

135 20 Bloco 
Bloco de formulário de parceria entre caps ad e o familiar - blocos com 50 folhas cada no 
formato 29 x 21cm, papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

4,50 90,00 

136 20 Bloco 
Bloco de formulário de parceria entre caps ii e o familiar - blocos com 50 folhas cada no 
formato 29x21cm, papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

4,50 90,00 

139 50 Bloco 
Bloco de laudo de teste rápido para hepatite c - anti-hcv - blocos com 50 folhas
carbonadas cada no formato 29x21cm, (1º folha na cor branca 56 gramas,1/0 cores(azul).
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

2,50 125,00 

140 50 Bloco 
Bloco de laudo de teste rápido para hepatite hbsag - blocos com 50 folhas carbonadas cada 
no formato 29x21cm, papel sulfite  na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

2,50 125,00 

141 50 Bloco 
Bloco de laudo de teste rápido para hiv - blocos com 50 folhas carbonadas cada no 
formato 29x21cm,  papel sulfite  na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

2,50 125,00 
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142 50 Bloco 
Bloco de laudo de teste rápido para sífilis - blocos com 50 folhas carbonadas cada no 
formato 29x21cm, papel sulfite  na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

2,50 125,00 

144 50 Bloco 
Bloco de pré triagem psicologia - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel 
sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

2,50 125,00 

145 100 Bloco 
Bloco de prótese dentária - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite 
na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

1,80 180,00 

146 300 Bloco 
Ficha individual odontológica - esus - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, 
papel sulfite na cor branco 70 gramas, 1/1 cores (azul) impressão frente e verso.
Tiragem mínima: 30 (trinta) blocos. 

1,50 450,00 

148 560 Bloco 
Ficha de atendimento individual - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel 
sulfite na cor branco 70 gramas, 1/1 cores (azul) impressão frente e verso.
Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 

1,94 1.086,40 

149 2.000 Bloco 
Ficha de visita domiciliar - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite 
na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 200 (duzentos) blocos. 

1,20 2.400,00 

150 20 Bloco 
Ficha de atividade coletiva - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite 
na cor branco 70 gramas, 1/1 cores (azul) impressão frente e verso.
Tiragem mínima: 05(cinco) blocos. 

4,00 80,00 

151 50 Bloco 
Bloco de protocolo de retirada de exames - blocos com 50 folhas cada no formato 
9,5x6cm, papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

1,66 83,00 

152 130 Bloco 
Bloco de relatório de eletrocardiograma - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, 
papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

1,60 208,00 

153 600 Bloco 
Bloco de requisição de mamografia - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, 
papel sulfite na cor branco 70 gramas, 1/1 cores (azul), impressão frente e verso.
Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 

1,84 1.104,00 

154 60 Bloco 
Bloco de resumo diário das atividades de campo - blocos com 50 folhas cada no formato 
29x21cm, papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

2,00 120,00 

155 60 Bloco 

Bloco de resumo semanal de controle vetorial - blocos com 50 folhas cada no formato 
29x21cm, papel sulfite na cor branco 70 gramas, 1/1 cores (azul), impressão frente e 
verso. 
Tiragem mínima: 05 (cinco) blocos. 

2,30 138,00 

156 600 Bloco 

Bloco de resumo diário de serviço antivetorial- blocos com 50 folhas cada no formato 
29x21cm, papel sulfite na cor branco 70 gramas, 1/1 cores (azul), impressão frente e 
verso. 
Tiragem mínima: 100 (cem) blocos. 

1,94 1.164,00 

157 60 Bloco 
Bloco de solicitação de medicamentos - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, 
papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

1,80 108,00 

158 3.000 Unidade 
Marcador de página - personalizado, folha em triplex 280g, formarto 17x5,5 cm, em 
verniz, 4/4 cores.
Tiragem mínima: 1.000 (mil). 

0,12 360,00 

160 10 Unidade 
Adesivo de parede - formato 120x80cm, papel adesivo, 190 gramas, 4/0 cores, refilado 
com brilho.
Tiragem mínima: 01 (um) 

39,00 390,00 

162 10 Unidade 
Adesivo de parede - formato 100x60cm, papel adesivo, 190 gramas, 4/0 cores, refilado 
com brilho.
Tiragem mínima: 01 (um) 

39,00 390,00 

167 5.000 Unidade 

Portifólio - formato aberto 64x34,5cm, impressão 4x4 cores envernizado, papel couchê 
250g, capa 22x34cm, contra capa (aberta) 41,5x34 - 22x34cm (fechada), 10 folhas 
internas em papel couchê 200g fosco laminado, recorte em abas, sendo a primeira folha 
com recorte ao centro (9,5x7,0cm). 

3,70 18.500,00 

170 10.000 Unidade Folder formato 30x42 cm, papel couche 180gr, 4/4 cores, acabamento 01 e 01 dobra, 
impressão frente e verso, incluindo criação desenvolvimento e arte. 0,23 2.300,00 

171 200 Unidade Placas - placas de identificação-formato 20x25, impressa em vinil adesivo com laminação 
fosco sobre chapa de poliestireno de 2mm. 8,00 1.600,00 

172 50 Unidade Placas - placas de identificação-formato 40x50, impressa em vinil adesivo com laminação 
fosco sobre chapa de poliestireno de 2mm. 18,00 900,00 

173 10.000 Unidade Flyer 20x20 couche 120g sem verniz 4x4 c/ faca especial. 0,09 900,00 
174 8.000 Unidade Adesivo vinil impresso 4x0 20x20 c/ faca especial. 0,20 1.600,00 
175 2.000 Unidade Livretos 20x15 c/ 8 paginas 4x4 couche 80g sem verniz acabamento 1 dobra e 2 grampos. 0,42 840,00 

177 16 Unidade Instalação de outdoor - período de 15 (quinze) dias em locais de grande fluxo de pessoas, 
tamanho da lona a ser colocada: 9x3 metros. 930,00 14.880,00 

TOTAL GERAL R$ 295.951,80 

CTDESIGN – COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.447.540/0001-80, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 783/2019. 

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

58 5 Unidade 

Placas Rua -  formato 77x150cm, 4/4 cores, confeccionada em chapa de aço bitola 18, 
galavanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi 
com proetor UV. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente de 120 
cm. 

390,00 1.950,00 

86 49 Unidade Instalação de Outdoor - período de 15 (quinze) dias em locais de grande fluxo de pessoas, 
tamanho da lona a ser colocada: 9x3 metros. 975,00 47.775,00 

165 35 Unidade 
Letreiro tipo testeira - 4/0 cores, confeccionada em ACM, alumínio composto, com letras 
em acrílico em alto relevo com iluminação interna. Medidas aproximadas por letra 
100x80cm. 

676,00 23.660,00 

166 110 Unidade 
Letreiro tipo testeira - 4/0 cores, confeccionada em ACM, alumínio composto, com letras 
em acrílico em alto relevo com iluminação interna. Medidas aproximadas por letra 
50x40cm. 

260,00 28.600,00 
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TOTAL GERAL R$ 101.985,00 

GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.919.051/0001-63, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
784/2019.

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

74 100 Bloco 
Bloco "requerimento geral"  - bloco com 100 folhas para, papel sulfite 75 gramas, 
tamanho 30x21cm, 1x0 cores.
Tiragem mínima: 10 blocos (dez) 

4,90 490,00 

81 20.000 Unidade Panfleto - formato 15x10cm, impressão em 4x4 frente e verso, papel couchet 150 gramas.
Tiragem mínima: 100 (cem). 0,40 8.000,00 

110 50 Bloco 

Bloco de boletim de campo e de laboratório do levantamento rápido de índices - liraa -
blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel branco sulfite 70 gramas, 1/0 cores 
(azul). 
Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

3,50 175,00 

111 50 Bloco 
Bloco de boletim de produção ambulatorial / bpa (consolidado)- blocos com 50 folhas 
cada no formato 29x21cm, papel branco sulfite 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 15 (quinze) blocos. 

3,50 175,00 

138 300 Bloco 
Bloco de guia de consulta - cisam - blocos com 50 folhas cada no formato 10x9cm, papel 
sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 

0,60 180,00 

147 500 Bloco 
Ficha de cadastro domiciliar - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel 
sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 

1,90 950,00 

169 30 Bloco Blocos para registro de ocorrência em 100 folhas, papel sulfite, 01 cor de impressão, 
tamanho 20x30cm. 7,00 210,00 

TOTAL GERAL R$ 10.180,00 

JONISAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 85.086.197/0001-86, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 785/2019.

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

07 5.200 Unidade 
Cartaz 03 - formato 40x60cm, papel couche brilho 150 gramas, 4/0 cores, acabamento 
refilado com duas dobras e fita dupla face no verso nas quatro extremidades.
Tiragem mínima: 50 (cinquenta) 

1,10 5.720,00 

13 1.500 Unidade 
Envelope para certificados - formato 25x33cm, papel offset 75 gramas,  4/0 cores, 
acabamento: colagem manual, corte/vinco e refile.
Tiragem mínima: 100 (cem) 

0,70 1.050,00 

18 20.000 Unidade 
Folder orientação postural e/ou folder arapongas saudável - formato fechado 15x21cm, 
papel couchet fosco 180 gramas, 4/4 cores, acabamento: 02 vincos e 02 dobras.
Tiragem mínima: 1.000 (mil) 

0,07 1.400,00 

24 16.000 Unidade 

Guia - formato 10x27,5cm fechado, capa em papel couchet brilho 170 gramas a 4/4 cores.
Miolo: em papel lwc 60 gramas impressão a 4/4 cores, escala, acabamento: colado e 
refilado. Com 12 páginas.
Tiragem mínima: 1.000 (mil) 

0,46 7.360,00 

26 10.000 Unidade 

Ingresso 1 - bloco 50x2 vias no formato 9x5cm, corte inicial, refile final, blocagem, 
grampo, serrilha 1ª via superbond (amarelo, azul, rosa, verde, branca) 75g/m2 com 1x0 
cores, capa kraft 80g/ m2
tiragem mínima: 1.000 (mil) 

0,48 4.800,00 

28 7 Unidade 
Totem - formato 2,5x1,5m, altura do pé 40cm, em metalon com adesivo em recorte, 
(instalação elétrica) com luz front light, acabamento 01 face, 4x4 cores.
Tiragem mínima: 1 (hum) 

799,00 5.593,00 

29 5 Unidade 

Totem 2 - formato 350x65cm, 4x4 cores, confeccionado em três faces proporcionais. Deve 
ser confeccionada em chapa acm 2mm na parte inferior e acrílico branco leitoso com 
iluminação interna na parte superior. Estrutura interna com tubos de ferro medindo 50 mm 
x 50 mm haste em tubo redondo de 4 polegadas com tratamento anticorrosivo, ou seja, 
com fosfatizante e cromado de zinco. 

2.099,00 10.495,00 

38 40 Unidade Banner 04 - lona vinil, formato 2,80x0,90m, 4/0 cores. Acabamento: ilhós.
Tiragem mínima: 02 (duas) 34,00 1.360,00 

47 85 Unidade 

Placas  - placas de identificação dos centros educacionais/projetos/localidades. Formato de 
200x100cm, impressa em vinil adesivo com laminação fosco sobre chapa de poliestireno 
de 2mm.
Tiragem mínima: 05 (cinco) 

67,00 5.695,00 

48 15 Unidade 

Placas  - placas de identificação.formato de 200x100cm, impressa em lona resistente com 
impressão digital e pintura em verniz esticado em placa de metalon galvanizado, estrutura 
metálica. 
Tiragem mínima: 01 (hum) 

149,00 2.235,00 

51 2.000 Unidade 
Pastas defesa prévia -  formato 31x44 cm aberta, folha em cartolina na cor azul 240g, 
impressão em 1x0 cores, corte especial, vincada no meio.
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) 

0,53 1.060,00 

56 145 Unidade 
Placas - placas informativas e educativas, formato 40x50cm, impressa em vinil adesivo 
com laminação fosco sobre chapa de poliestireno de 3mm, 4x0 cores.
Tiragem mínima: 02 (duas) 

15,00 2.175,00 

60 100 Unidade 
Placas - placas informativas e educativas, formato 1,00x0,80m, em metalon com lona e 
com estrutura metálica, 4x0 cores.
Tiragem mínima: 02 (duas) 

142,00 14.200,00 

61 150 Unidade 
Placas de porta, formato 20x10, 4x0 cores,confecccionada em pvc, cantos arrendodados, 
com aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção uv e 
cantos arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. 

15,00 2.250,00 

69 2.500 Unidade 

Pasta - com bolsa interna, formato aberto 400x440mm > formato fechado 230x320mm, 
uma lâmina em couche fosco 350g/m2, impressão 4x0 cores, laminação fosca total frente, 
corte/vinco, aplicação de dupla face e colagem.
Tiragem mínima: 500 (quinhentos) 

1,48 3.700,00 

70 2.250 Unidade 

Caderno personalizado  - tamanho 27,5x20cm, capa dura revestida em papel 150g , 4x0 
cores, com laminação bopp frente, verniz localizado frente. Miolo impresso em offset 90g 
a 4/4 cores, acabamento: espiral. Com 96 páginas.
Tiragem mínima: 100 (cem) 

9,66 21.735,00 
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73 1.000 Bloco 

Bloco "multa de trânsito"- bloco com 50 folhas, capa em papel couchet 170 gramas, 4x4 
cores, formato 15x21cm, folhas internas em sulfite carbonado  75 gramas em 1x0 cores 
com grampo e picote colado.
Tiragem mínima: 500 blocos (quinhentos) 

1,59 1.590,00 

75 2.000 Bloco 

Bloco "mini multa"- bloco com 30 folhas, capa em papel couchet 170 gramas, 4x4 cores, 
formato 10x15cm fechado, trinta folhas internas em sulfite 75 gramas em 4x0 cores com 
grampo e picote colado.
Tiragem mínima: 500 blocos (quinhentos) 

0,64 1.280,00 

85 31.000 Unidade 
Imãs de geladeira - formato aproximado 5x6cm, com corte especial, papel fotográfico, 
impressão em 4x0 cores, com manta magnética total no verso.
Tiragem mínima: 1000 (hum mil) 

0,13 4.030,00 

103 1.790 Bloco 

Bloco de receituário azul "b"- blocos com 50 folhas cada no formato 11x20cm, papel azul 
56 gramas, 1/0 cores (azul), folhas numeradas, notificação com canhoto para destaque. No 
ato da confecção deve ser retirada a autorização da licença sanitária.
Tiragem mínima: 200 (duzentos) blocos. 

0,79 1.414,10 

107 60 Bloco 

Bloco de termo de responsabilidade de tratamento- caps - blocos com 50 folhas cada no 
formato 29x21cm, papel branco sulfite 70 gramas, 1/0 cores (azul), impressão frente e 
verso.  
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

3,04 182,40 

116 15 Bloco 
Bloco de declaração de comparecimento - cta - blocos com 50 folhas cada no formato 
21x14,5cm, papel sulfite na cor branca 56 gramas, 1/0 cores (azul). 
Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

7,15 107,25 

121 400 Bloco 
Bloco de ficha de controle cruzado - blocos com 50 folhas cada no formato 7,5x10,5cm, 
papel cartolina na cor branco 240 gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

1,20 480,00 

137 500 Bloco 
Bloco de guia de agendamento de consulta - blocos com 50 folhas cada no formato 
13x9cm, papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). 
Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 

0,69 345,00 

143 15 Bloco 

Bloco de laudo para solicitação de biópsia hepática em portadores crônicos de hepatites 
virais - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite na cor branco 56 
gramas, 1/0 cores (azul).
Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

6,89 103,35 

159 4 Bloco 

Auto de infração (3 vias) - blocos com 210 folhas carbonadas cada em três  vias (1º folha 
na cor branca - impresso em azul - e 2º folha na cor amarela - impresso em azul - 3º folha 
na cor verde - impresso em azul) no formato 20x25cm, papel sulfite 56 gramas, 1/0 cores 
(azul). 
Tiragem mínima: 02 (dois) blocos. 

48,53 194,12 

161 10 Unidade 
Adesivo de parede - formato 100x80cm, papel adesivo, 190 gramas, 4/0 cores, refilado 
com brilho.
Tiragem mínima: 01 (um) 

46,20 462,00 

163 10 Unidade 
Adesivo de parede - formato 80x60cm, papel adesivo, 190 gramas, 4/0 cores, refilado com 
brilho. 
Tiragem mínima: 01 (um) 

36,27 362,70 

164 20.000 Unidade 
Adesivo para carro - formato 20x12cm, papel adesivo, 190 gramas, 4/0 cores, refilado com 
brilho. 
Tiragem mínima: 1.000 (mil). 

0,55 11.000,00 

168 15.000 Bloco 

Bloco de receituário simples - blocos com 50 folhas cada no formato 21x14,5cm, papel 
sulfite na cor branca 56 gramas, 1/0 cores (azul). 
Tiragem mínima: 250 (duzentos e cinquenta) blocos.
Quantidade: 8.856 (oito mil, oitocentos e cinquenta e seis) blocos. 

0,39 5.850,00 

TOTAL GERAL R$ 118.228,92 

NORTE INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.486.182/0001-18, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 786/2019.

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

92 1.500 Bloco 

Bloco de atendimento médico ambulatorial (plantão upa) - blocos com 50 folhas cada no 
formato 29x21cm, papel sulfite branco 56 gramas, 1/0 cores (azul), folhas numeradas 
sequencialmente. 
Tiragem mínima: 300 (trezentos) blocos. 

1,80 2.700,00 

176 100 Unidade 

Bloco auto termo - 50 x 3 vias nas medidas 20 x 30 cm; guilhotina - corte inicial, 
guilhotina - refile final, numeração, serrilha; 1ª via em autocopiativo - cb - branco 50g/m²
com 1 x 0 cores; 2ª via em autocopiativo - cfb - amarelo 50g/m² com 1 x 0 cores; 3ª via em 
autocopiativo - cf - azul 50g/m² com 1 x 0 cores; capa em capa ag 90g/m² com 0 x 0 cores.

11,00 1.100,00 

TOTAL GERAL R$ 3.800,00 

Valor Total: R$530.145,72 (quinhentos e trinta mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois 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 16 de setembro 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 setembro de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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