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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 597/19, DE 13 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 contido:
- No inciso XIII, do artigo 7º, da Constituição 
Federal; 
- Na Súmula, nº 444, do TST – Superior Tribunal 
do Trabalho;
- Nos artigos 63 e 64, da Lei nº. 4.451/16 (Estatuto 
dos Servidores Municipais de Arapongas), 
combinado com o artigo 39 e parágrafo 1º, da Lei 
nº. 3.896/11 (Estatuto e Plano de Classificação 
de Cargo, Carreira e Remuneração da Guarda 
Municipal Civil do Município de Arapongas);

D E C R E T A:
Art. 1º. Os servidores do quadro de pessoal do 
regime jurídico Estatutário da Guarda Municipal 
de Arapongas, em atividades que, pela sua 
natureza, sejam desempenhadas em escala 
de revezamento, poderão realizar, em caráter 
excepcional, e à critério da Administração, no 
interesse público, a jornada de trabalho em 
turnos diurnos e noturnos, inclusive em finais 
de semana e feriados, e com carga horária não 
superior a 40 (quarenta) horas semanais, de 
acordo com as especificidades das atividades 
e das necessidades, podendo ser praticado o 
sistema de plantão e revezamento observadas as 
seguintes escalas:
§1º. Fica estabelecido a escalas ininterruptas 
de revezamento que deverão ser observadas e 
alternadas da seguinte forma:
a) 12x36 (doze horas trabalhadas por trinta 
e seis horas descansadas)
b) 24x72 (vinte e quatro horas trabalhadas 
por setenta e duas horas descansadas)
c) 12x12x12x60 (doze horas trabalhadas 
por doze horas descansadas e doze horas 
trabalhadas por sessenta horas descansadas, 
alternadamente)
d) 12x24x12x48 (doze horas trabalhadas 
por vinte e quatro horas descansadas e doze 

horas trabalhadas por quarenta e oito horas 
descansadas, alternadamente)
Parágrafo único: Fica a critério da administração 
pública, a adoção ou não das escalas acima, 
ficando a seu cargo a distribuição das horas 
semanais de acordo com a necessidade de 
trabalho.

Art. 2º. Fica assegurado, conforme legislação 
vigente, o pagamento:
I. Das horas noturnas trabalhadas no horário 
compreendido das 22h às 05h, inclusive das 
horas prorrogadas após esse horário, acrescidas 
do adicional de 25% sobre a remuneração da 
hora diurna, computando-se cada hora noturna 
como 52’30” (cinquenta e dois e trinta minutos);
II. Do intervalo intrajornada, quando não 
concedido, limitando-se em até 16 horas 
mensais, com acréscimo de, no mínimo, 50% 
sobre o valor da remuneração da hora normal 
de trabalho. Sobre estas horas, por serem de 
caráter indenizatório, não incidirão descontos 
previdenciários.
§1º. Para apuração do pagamento acima, será 
mantido o divisor correspondente à carga horária 
atribuída a cada cargo.
§2º. Os domingos e feriados, quando trabalhados 
pela escala serão considerados dias normais de 
trabalho.
§3º. Será devido o pagamento extraordinário ou 
a compensação por banco de horas, na forma da 
lei, a todo labor prestado acima das respectivas 
jornadas de trabalho.
§4º. A falta injustificada do servidor ao trabalho, 
acarretará desconto do descanso semanal 
remunerado, nos termos do § 2º, do artigo 62, 
da supracitada Lei nº 4.451/2016.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, ficando revogado o Decreto 
nº 472/19, de 18 de julho de 2019 e demais 
disposições em contrário.

Arapongas, 13 de setembro de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 411, DE 13 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 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) A.R.P., no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 002/2019, instaurado pela Portaria 
nº 179/19, de 11 de abril 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, 13 de setembro de 2019.

MOACIR PALUDETTO JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 412, DE 13 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 Renata Ferreira Pancier 
Chamorro, Agente Administrativo, matrícula 
84743-2, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde, para atuar como DEFENSOR DATIVO 
do(a) servidor(a) indiciado(a) E.L.S., no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 002/2019, 
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instaurado pela Portaria nº 179/19, de 11 de 
abril 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, 13 de setembro de 2019.

MOACIR PALUDETTO JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 414/19, DE 13 DE SETEMBRO DE 
2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais;

R E S O L V E:
DESIGNAR, Andreia Fornel Lenardon, matricula 
nº 69183/1, ocupante do cargo de Analista 
de Tecnologia da Informação, de provimento 
efetivo, para responder pelo cargo de Gerente 
de Assistência Previdenciária - símbolo FG2, no 
período de 09 a 28 de setembro de 2019, de 
férias da titular.

Arapongas, 13 de setembro de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE 
COOPERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS/PR.

TERMO DE ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 03/2019
Partes: MUNICÍPIO DE ARAPONGAS/PR e BANCO 
SANTANDER BRASIL S.A 
Aditamento de tempo, conforme cláusula 6º, 
“Do Prazo” Termo de Cooperação celebrado em 
23/02/2017.
DO OBJETO: Concessão de empréstimos 
consignados aos Servidores Públicos Municipais 
na forma que especifica.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 meses após assinaturas.
Data e Assinaturas.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS/PR.

REPRESENTANTE LEGAL
BANCO SANTANDER S/A.
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ARAPONGAS  
Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos

  PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 

Estado do Paraná

                                                                                      
DECRETO Nº 595/19, de 12 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 contido no art. 17 e incisos, da Lei nº 4.450, de 25/01/16 (Estatuto e Plano de 

Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal). 

 

RESOLVE:  

 

            Art. 1º - CONCEDER PROMOÇÃO, por habilitação, à classe superior, no mesmo nível 

de vencimentos, para a profissional do magistério, abaixo relacionada, conforme Tabela de 

Promoção Vertical e de Vencimentos, constantes nos anexos III e IV, da supracitada Lei nº 4.450/16. 

 

Nº E DATA DO 
PROTOCOLO 

MATR. Nº NOME CARGO / CLASSE ATUAL AVANÇO 
VERTICAL 

26588 de 
04/09/2019 

114260/1 Marinês Sena dos Reis Bueno Professor de Educação 
Infantil 40h, Classe B 

C 

 

                       Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar 

da data do protocolo, conforme disposto no inciso I do art. 17, da citada Lei nº 4.450/16, revogadas 

as disposições em contrário. 

                                                                                                       Arapongas, 12 de setembro de 2019. 
 
 
    LUIZ ROBERTO DOS SANTOS                                                                          SÉRGIO ONOFRE DA SILVA                             
Secretário Municipal de Educação                                                                                      Prefeito                                                                                                               
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 007/2019 – Processo Adm. N º 009/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER A 
TODAS AS SECRETARIAS. 
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. 375/2019, assinada em 14 de Junho de 2019 - A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.063.632/0001-05.

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

01 30 Unidade Apagador para quadro branco, corpo em material plástico com base em 
feltro, medindo aproximadamente 15x6cm. Boho 1,41 42,30 

06 1.000 Unidade Bloco auto-adesivo 76x76 amarelo com 100 folhas - pacote com 01 unidade Dingli 0,98 980,00 

16 50 Unidade Calculadora eletrônica com 12 dígitos, alimentação a pilha aa, desligamento 
automático. Medidas aproximadas mínimas: 15x12 cm Gaona 6,54 327,00 

18 3.000 Unidade 
Caneta destaca texto fluorescente, cor amarela, com ponta chanfrada, tinta á 
base de aguá, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em poliester, 
ponta em polietileno. 

Lighter 0,38 1.140,00 

22 100 Unidade Caneta p/quadro branco. Cores variadas Whiteboard 0,77 77,00 
55 1.000 Unidade Fita adesiva crepe , rolo de 19 mm x 50 m Youngdefei 1,72 1.720,00 
57 1.000 Unidade Fita adesiva transparente (alto adesão) rolo de 45mm x 50m. Qixiang tape 1,78 1.780,00 
59 100 Unidade Fita adesiva transparente 50mm x 50m Qixiang tape 1,78 178,00 

62 1.000 Unidade Grampeador de metal médio, tamanho 26/06, resistente, com base mínima 
de 13 cm e máxima de 16 cm. Stapler 6,36 6.360,00 

63 50 Unidade Grampeador de papéis para grampos tamanho 23/13, todo metálico, para 
grampeamento de no mínimo 200 folhas de papel 75g/m² por acionamento. Stapler 42,42 2.121,00 

64 2.000 Unidade Grampo p/ grampeador 26/6, pente com no mínimo 10,5 cm de 
comprimento, com arame de aço, prata, caixa c/ 5000 unidades Dingli 2,28 4.560,00 

67 500 Caixa Grampo trilho metal com 50 unidades Fastener 2,63 1.315,00 
80 2.000 Unidade Pasta az grande marmorizada. An pai 4,30 8.600,00 

99 100 Unidade Prancheta em acrílico com prendedor para papel medindo aproximadamente 
23,5x34,5cm. Dingli 5,57 557,00 

101 200 Unidade Régua em acrílico medindo 30cmx3,5cmx2mm Aa 0,29 58,00 

103 200 Unidade Tesoura multi uso "8" - lâmina em inoxidável, cabo plástico anatômico -
tamanho 21cm. Scissors 1,95 390,00 

TOTAL GERAL R$ 30.205,30 

Ata de Registro de preços n. 37./2019, assinada em 14 de Junho de 2019 -COMERCIAL PRINT LUX EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 28.818.594/0001-61. 

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

04 10 Pacote Barbante 8 fios, pacote com 4 rolos de 75 metros cada rolo. Korea 8,43 84,30 

10 1.000 Unidade Caderneta com capa, dura com medidas mínimas de 100 x 140 mm, 
contendo 96 folhas. Panamericana 2,54 2.540,00 

13 300 Unidade Caixa acrílica com 3 gavetas móveis, para documentos e correspondências. Novacril 31,50 9.450,00 

24 50 Unidade 
Carregador de pilha aa e aaa, bivolt, com capacidade para carregar até 04 
pilhas simultaneamente, indicador de led que mostra quando a carga esta 
completa, com manual. 

Replay 20,32 1.016,00 

26 200 Unidade Cd regravável com capa de papel. Elgin 0,97 194,00 
44 8.000 Unidade Envelope branco tamanho aprox. 23x11,5cm - 75gramas Celucat 0,07 560,00 

72 30.000 Unidade Lápis grafite sextavado nº2 produzido com madeira 100% reflorestada, 
nome do fabricante gravado no lápis produto com certificação do inmetro. Cis 0,20 6.000,00 

85 500 Unidade Pasta plastificada com elástico – oficio. Cores variadas Icl 0,98 490,00 

97 600 Pacote Plástico para sulfite com 4 furos, tamanho ofício, pacote com 100 unidades Acp 8,52 5.112,00 

104 100 Unidade 
Tinta para almofada de carimbo - tinta para reabastecer almofada, na cor 
preta, tubo com no mínimo 40ml, prazo de validade de no mínimo 12 
meses. 

Carbrink 1,66 166,00 

TOTAL GERAL R$ 25.612,30 

Ata de Registro de preços n. 377/2019, assinada em 14 de Junho de 2019 -ESPINDULA & HERCULES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 19.210.135/0001-00. 

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

07 1.000 Pacote Bloco auto-adesivo 38mm x 50mm amarelo com 100 folhas cada. Pacote 
com 04 unidades. Vmp 2,40 2.400,00 

08 500 Caixa 
Borracha branca para lápis nº 40, macia, flexível, sem adição de corantes 
ou cargas minerais, devendo trazer a marca do fabricante em uma das 
faces. Dimensões aproximadas: 3,2x2,2x0,08cm. Caixa com 40 unidades. 

Redbor 4,77 2.385,00 

11 2.000 Unidade 

Caderno brochura, capa dura ¼, 140 mm por 200 mm com 48 fls., capa 
dura. Capa e contra capa 120 g/m², papelão 870 g/m²,forro 290 g/m², miolo 
56 g/m², o material deve estar de acordo com nbr / abnt e conter selo do 
inmetro. 

Panamericana 1,37 2.740,00 

12 500 Unidade Caderno universitário, espiral, capa dura, 01(uma) matéria, 96 folhas, 
formato 200x280mm, com margem. Credeal 5,12 2.560,00 
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14 8.000 Unidade 
Caixa para arquivo de documentos (arquivo morto) , tamanho oficio, com 
reforço interno, de papel acetinado;  revestimento externo em kraft 
140g/m², em papelão nas medidas 38x25x14 cm. 

São carlos 1,21 9.680,00 

15 100 Unidade Caixa para arquivo morto em material plástico.caixas arquivo morto em 
plástico polionda, cor azul. Caixa box medindo 350 x 130 x 245 mm. Alaplásticos 2,70 270,00 

23 5 Caixa Carbono ofício comum, tamanho a4, para uso manual na cor preta, caixa 
com 100 folhas. Tris 21,50 107,50 

27 100 Unidade Cesto plástico de lixo para escritório sem tampa com no mínimo 13 litros 
de capacidade. Carbrink 8,55 855,00 

29 500 Caixa Clipe 2/0 - niquelado, em arame de aço com tratamento anti - ferrugem, 
caixa com 500 g. Clips new 4,50 2.250,00 

30 800 Caixa Clipe 3/0 - niquelado, em arame de aço com tratamento anti-ferrugem, 
caixa com 500 g. Clips new 4,50 3.600,00 

31 500 Caixa Clipe 4/0 - niquelado, em arame de aço com tratamento anti-ferrugem, 
caixa com 500 g. Clips new 4,50 2.250,00 

32 500 Caixa Clipe 6/0 - niquelado, em arame de aço com tratamento anti-ferrugem, 
caixa com 500 g. Clips new 4,50 2.250,00 

33 800 Caixa Clipe 8/0 - niquelado, em arame de aço com tratamento anti-ferrugem, 
caixa com 500 g. Clips new 4,50 3.600,00 

35 500 Unidade Cola escolar, tubo de 90 g, branca, lavável, atóxica. Composição básica de 
acetato de polivilina. Piratininga 0,98 490,00 

36 200 Unidade Cola bastão,atóxica,frasco c/20 gramas Leonora 0,99 198,00 
38 500 Caixa Colchete nº4, latonado com 72 unidades cada. Chaoarrau 1,79 895,00 
41 500 Pacote Elástico em anéis nº 18 - em embalagem com no mínimo 100 g cada. Mamuth 1,38 690,00 
42 5.000 Unidade Envelope amarelo tamanho aprox. 24x34cm - 80gramas Ipecol 0,22 1.100,00 

45 10.000 Unidade Envelope branco para correspondência tamanho aprox. 17x25cm -
75gramas Ipecol 0,16 1.600,00 

46 3.000 Unidade Envelope branco tamanho aprox. 18x24cm - 75gramas Ipecol 0,16 480,00 
47 3.000 Unidade Envelope saco (kraft) aprox. 18x25cm - 75gramas Ipecol 0,09 270,00 
48 10.000 Unidade Envelope saco (kraft) aprox. 24x34 cm - 75 gramas Ipecol 0,15 1.500,00 
49 10.000 Unidade Envelope saco (kraft) aprox. 36x26cm - 75gramas Ipecol 0,18 1.800,00 
50 3.000 Unidade Envelope saco (kraft) aprox. 47x37cm - 75gramas Ipecol 0,33 990,00 

53 100 Caixa 
Etiqueta auto adesiva 101,6 x 50,8 mm, 10 etiquetas por folha. 
Acondicionadas em caixa de 100 folhas cada, com 1000 etiquetas no total 
por embalagem. 

Colacril 22,40 2.240,00 

54 400 Unidade Extrator de grampo em aço niquelado, tipo espátula. Fer san 0,59 236,00 
66 50 Unidade Grampo para grampeador, nº 9/12, em caixa com 5000 grampos. Bacchi 10,90 545,00 

68 300 Pacote 
Grampo trilho de plástico, pacote com 50 unidades.
A unidade definida na descrição é com relação ao conjunto macho x fêmea 
do grampo trilho. 

Helomax 6,25 1.875,00 

71 30 Unidade Lápis grafite 6b, para desenho. Leonora 0,54 16,20 

77 100 Bobina Papel kraft com 60 cm de largura, bobina com peso de 13kg. Papel kraft 
puro, 80 g/m². Pilar 67,00 6.700,00 

78 1.200 Caixa Papel sulfite branco tipo a4 dimensões aproximadas: gramatura 75 g/m² 
medindo 210 x 297mm. Magnum 157,99 189.588,00 

79 500 Caixa Papel sulfite a4 (210x297mm), reciclado, 75 g/m², mínimo 10 resma por 
caixa com 500 folhas. Report 180,00 90.000,00 

81 600 Unidade 
Pasta catalogo capa pvc (plastica) preta, com 50 envelopes finos (0,06) 4 
colchetes, formato 243x330mm ideal p/ papeis oficio e a4 com visor 
externo e bolsa interna 

Acp 6,65 3.990,00 

83 500 Pacote Pasta l de 1ª qualidade, pacote com 10, cores variadas. Acp 4,49 2.245,00 

86 500 Unidade Pasta polionda tamanho ofício com elástico e lombo largo - 5,5 cm. Alaplásticos 1,75 875,00 

88 500 Unidade Pasta polipropileno tamanho ofício com aba elástica, 35 mm, cores diversas Alaplásticos 1,71 855,00 

89 500 Unidade Pasta polipropileno tamanho ofício com aba elástica 55 mm, cores diversas Alaplásticos 2,49 1.245,00 

100 15 Unidade Quadro branco medindo aproximadamente 120x0,90mts - com bordas de 
alumínio. Wmill/lm 48,30 724,50 

102 350 Bobina Sulfite para ploter 914,45mm 75g, bobina com 45 metros cada. Personalize 27,75 9.712,50
TOTAL GERAL R$ 355.807,70 

Ata de Registro de preços n. 378/2019, assinada em 14 de Junho de 2019 -MARCELO RICARDO VOLPINI – PAPELARIA E INFORMÁTICA – EIRELI.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.977.469/0001-92. 

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

28 300 Caixa Clipe 1/0 - pequeno, niquelado, em arame de aço com tratamento anti-
ferrugem, caixa com 500 g. Master 4,58 1.374,00 

34 200 Frasco Cola branca líquida, em frasco de 1 kg - validade mínima de um ano a 
partir da data de entrega. Piratininga 5,60 1.120,00 

39 30 Unidade 
Corretivo líquido - para erros de escrita manual, à base de água, resina, 
plastificante e pigmentos brancos, não tóxico, frasco com 18ml. 
Composição: resina, água, plastificante e pigmentos não tóxicos. 

Ecole 0,70 21,00 

51 250 Unidade Estilete com trava estreito em material plástico. Masterprint 0,51 127,50 
60 250 Unidade Fita dupla face 12 mm x 20 mmm Epa 2,30 575,00 
82 2.000 Unidade Pasta cm elástico, de papelão, cores variadas ICL 0,80 1.600,00 
87 500 Unidade Pasta polionda tamanho ofício com elástico e lombo médio - 3,5 cm. Alaplast 1,70 850,00
96 1.000 Unidade Pincel atômico 1100p - cores variadas. Maripel 1,12 1.120,00 

98 200 Unidade 
Porta lapis/clips/lembrete em acrilico 

Acrílico cristal 
Walleu 5,53 1.106,00 

TOTAL GERAL R$ 7.893,50 



TERÇA-FEIRA 17/09/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2480 PÁG: 6

Ata de Registro de preços n. 380/2019, assinada em 14 de Junho de 2019 - TANGO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
05.304.697/0001-08. 

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

03 300 Unidade Apontador plástico para lápis, simples, sem depósito, retangular ou 
arredondado com 01 (um) furo, lâmina temperada e afiada. Masterprint  0,15 45,00 

05 500 Cartela 
Bateria botão de litio 3 v cr 2032. Altura: 1.00 centímetro. Largura: 1.00 
centímetro. Profundidade: 1.00 centímetro. Peso: 100.00 gramas. Cartela 
com 5 unidades. 

Elgin 4,35 2.175,00 

17 300 Unidade Caneta corretiva 7ml. Secagem rápida. Masterprint 1,44 432,00 

40 500 Unidade Dvd virgem. Características: Padrão:  dvd-5. Face: simples. Camadas: 
01(uma). Diâmetro: 12cm. Capacidade: 4,7 gb Elgin 0,77 385,00 

92 500 Cartela Pilha alcalina aa cartela com 4 unidades Elgin 4,73 2.365,00 
93 500 Cartela Pilha alcalina tam. Aaa  palito cartela com 4 unidades Elgin 4,29 2.145,00 

95 300 Embalage
m 

Pilha recarregável aaa, 900mah - embalagem com 04 unidades. Com 
capacidade de até 1000 ciclos de carga. Elgin 15,36 4.608,00 

TOTAL GERAL R$ 12.155,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 14 de Setembro 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 007/2019 – Processo Adm. N º 009/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER A 
TODAS AS SECRETARIAS. 
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. 457/2019, assinada em 15 de Junho de 2019 - A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.063.632/0001-05, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 457/2019. 

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

02 3.000 Unidade 

Apontador com depósito retangular para lápis, medindo 
aproximadamente 60mm x 20mm x 10mm, lâmina de aço temperado, 
perfeitamente ajustada e afiada, fixada por parafuso metálico de alta 
resistência e com certificação do inmetro. 

Arte Feliz 0,43 1.290,00 

Ata de Registro de preços n. 458/2019, assinada em 15 de Junho de 2019 - COMERCIAL PRINT LUX EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 28.818.594/0001-61. 

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

37 200 Tubos Cola instantânea, adesivo instantâneo universal, acondicionado em 
tubo com 05 gramas. Tek Bond 4,42 884,00 

56 50 Rolos Fita adesiva crepe - 25mm x 50m Eurocel 2,73 136,50 

61 100 Unidade 
Furador de papel médio, para perfurar 20 folhas de gramatura 75g/m². 
Perfurador de dois furos, metálico, com aresta para regulagem de 
perfuração. 

BRW 11,50 1.150,00 

91 3.000 Unidade Pasta suspensa hastes plásticas. ICL 1,02 3.060,00 
TOTAL GERAL R$ 5.230,50 

Ata de Registro de preços n. 459/2019, assinada em 15 de Junho de 2019 ESPINDULA & HERCULES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 19.210.135/0001-00. 

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

09 250 Unidade Borracha verde Mercur 0,88 220,00 
58 500 Unidade Fita adesiva transparente 12 x 40 . Adelbras 0,69 345,00 

65 100 Unidade Grampo para grampeador 23/13, com arame de aço  galvanizado, cor 
prata, caixa com 5.000 grampos. Bacchi 13,77 1.377,00 

73 3.000 Unidade 
Livro ata com 50 folhas, capa preta, vertical, papelão 697 g/m², 
revestida em papel kraft 110 g/m², folhas internas em papel sulfite 56 
g/m², formato 205 x 300mm. 

Tilibra 4,80 14.400,00 

74 1.000 Unidade Livro de protocolo de correspondência, capa dura medindo 155 x 215 
mm, com 100 folhas. Tilibra 5,57 5.570,00 

TOTAL GERAL R$ 21.912,00 

Ata de Registro de preços n. 460/2019, assinada em 15 de Junho de 2019 MARCELO RICARDO VOLPINI – PAPELARIA E INFORMÁTICA –
EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.977.469/0001-92. 

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

25 500 Folha Cartolina comum, diversas cores e branca. Aloform 0,37 185,00 

75 1.000 Unidade Livro ponto com 50 folhas tam 215 mm x 315 mm São 
Domingos 7,18 7.180,00 

76 500 Unidade Livro ponto pequeno capa dura com 160 folhas São 
Domingos 8,50 4.250,00 

TOTAL GERAL R$ 11.615,00 

Ata de Registro de preços n. 461/2019, assinada em 15 de Junho de 2019 TANGO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
05.304.697/0001-08. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

52 50 Unidade Estilete com trava, grande, em plástico, com lâmina larga. Masterprint 1,03 51,50 

90 50 Unidade Pasta sanfonada plástica com índice alfabético tamanho para papel a4. Polibras 16,00 800,00 

TOTAL GERAL R$ 851,50 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 15 de Setembro 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 034/2019 – Processo Adm. N º 048/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE VIGILÂNCIA E 
EQUIPE DE PINTURA VIÁRIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO – SESTRAN. 
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. 480/2019, assinada em 17 de Junho de 2019 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 26.729.755/0001-15.

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

04 30 PAR
ES 

Bota preta para motociclista. Características gerais: confeccionada em couro hidrofugada preto, livre de marcas de 
peste. Parte interna frontal com proteção tipo caneleira em material recouro. Porta faca revestido com plástico pvc 0,20 
mm. Refletivos para maior segurança em casos noturnos. Bota inteira chanfrada e forrada para melhor acabamento e 
conforto.  Palmilha interna composta de tecido antibactericida com espuma de p.u 12 mm para dar melhor conforto e 
amenizar odores nos pés. Proteção dupla na gaspea para caso ser atingida por alguma substancia que possa ferir o 
indivíduo. Fechamento em zíper nylon n° 5 com proteção externa de couro e proteção interna em nylon dupla frontura.
Colarinho traseiro em couro macio, almofadado com espuma p.u de 10 mm e com elástico para se ajustar melhor na 
canela e dar melhor conforto. Parte lateral interna almofadada com espumas de p. U de 10 mm para proteger o 
tornozelo. Contra forte e biqueira em materiais termoplásticos para dar sustentação no calcanhar e no bico. Sola 
costurada na planta do solado e no salto, para melhorar a segurança da colagem. - tamanhos referenciais 33 a 47

Guartela 438,00 13.140,00 

Ata de Registro de preços n. 481/2019, assinada em 17 de Junho de 2019 - FRS – INDUSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 21.583.350/0001-06. 

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

01 45 Unidade

Algema de pulso em aço inox austenítico 316l, anticorrosivo, fabricação nacional, com acabamento antirreflexo fosco e 
travamento duplo é composta por dois grilhões circulares,com abertura máxima de 72 (±3)mm e abertura minima de 52 
(±3)mm para ser encaixados nos pulsos, conectados pelo sistema de elo, formando o par de algemas, resistência mecânica à 
força tensora aplicada nas extremidades do par de algemas superior a 500 kgf, comprovada através de laudo emitido por 
instituto credenciado pelo inmetro, de acordo com a norma nij 0307.01 de março de 1982 - standard for metallic handcuffs. 
Cada peça simétrica do corpo deve possuir um mecanismo (podendo ser uma depressão da referida peça) na posição em 
que ao algemar, fique anterior ao engate do primeiro dente, tendo a função de orientar as guias de segurança e não permitir 
o entortamento da alça, no sentido do pino pivô; o pino pivô deve ser forjado em aço inox austenítico 316l, anticorrosivo e 
tem a função de unir o corpo do grilhão a alça dentada e também servir como dobradiça entre as mesmas peças; a fechadura 
deve ser produzida aço inox austenítico 316l e anticorrosivo e para abrir a algema ela deve afastar a catraca da alça 
dentada; a catraca é uma barra dentada em aço inox austenítico 316l e anticorrosivo com 03 dentes inclinados, conectada 
com mola de pressão que mantém os dentes da referida catraca encaixados com a cremalheira da alça dentada, permitindo o 
avanço desta para uma única direção (fechamento); a alça é uma barra em aço inox austenítico 316l, anticorrosivo, com 
acabamento antirreflexo e com aproximadamente 20 dentes inclinados (cremalheira), desenhados para encaixar nos dentes 
da catraca de modo que esta alça só tem movimento livre para avançar no sentido do fechamento da algema; deverá possuir 
duas guias (frisos ou canaletas) de segurança; o pino de travamento deve ser confeccionado em aço inox austenítico 316l, 
anticorrosivo e deve estar instalado em uma cavidade onde não pode engatar-se a qualquer coisa, de modo que possa ser 
ativado o mecanismo de travamento por simples pressão do polegar sobre este pino, sem haver necessidade de chave, 
constituindo-se no sistema de travamento duplo, juntamente com o encaixamento dos dentes da catraca aos dentes da alça e 
mecanismo orientador das guias. O destravamento (liberação exclusivamente para continuar o fechamento) só poderá 
ocorrer pelo uso da chave apropriada girando-a para um sentido; caso deseje abrir a algema (desalgemar), isto só poderá 
ocorrer exclusivamente pelo uso da mesma chave girando para o sentido oposto. O sistema de travamento duplo é um 
mecanismo que trava a catraca da algema sobre a alça em uma posição fixa, impedindo que a alça dentada avance em 
qualquer direção; a algemas devem ter funcionamento perfeito de todos os seus componentes com acabamento alinhado 
sem arranhões, enrugamentos, manchas, fendas, rachaduras, rebarbas afiadas, depressões, material estranho impregnado, 
componentes frouxos ou fixos de maneira inadequada ou com mau funcionamento.  - todos os seus componentes devem ter 
suas bordas cortadas ou torneadas alinhadamente de modo uniforme, e sem apresentar fendas, rachaduras, rebarbas afiadas 
e depressões, solda incompleta ou faltando ou com fissura. -os licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta 
certificado de garantia com prazo de validade de 12 meses emitido pelo fabricante da algema e uma amostra da algema 
ofertada para analise da comissão de licitação, caso a amostra não seja aprovada terá a sua proposta desclassificada. 

German 121,00 5.445,00 

02 83 Kits 

Bastão retrátil 1)características gerais: composto em polímero ou similar, na cor preta, de aparência fosca, com hastes 
telescópicas e ponteiras intercambiáveis. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. 2) 
características específicas sistema de travamento através de esferas de aço e de recolhimento através de botão alojado na 
extremidade inferior da empunhadura (tampa de fechamento do conjunto) que permite o fechamento suave na palma da 
mão. Haste de empunhadura com antiderrapante em epdm, resistente a derivados de petróleo, solventes, oleosidade das 
mãos e intempéries; ponteiras: de impacto construída em polímero injetado texturizado de alta resistência; espelho de 
inspeção, construída em polímero injetado de alta resistência com espelho convexo em policarbonato injetado na face 
interna, acoplada à base de aço, através de sistema de pivô esférico que permite o ajuste em qualquer ângulo;
composto por 3 (três) secções retráteis. Quando distendido, deverá atingir até aproximadamente 550mm de comprimento e 
260mm, quando retraído; ainda quando retraído deverá atingir o diâmetro de até aproximadamente 30 mm Bracelete tipo 
fiel construído em fita 100% poliamida, na cor preta, fixado a empunhadura a 50 mm de sua extremidade dianteira através 
de conjunto de canaleta, luva e capa de polímero que permite rotação ilimitada; bolsa de transporte de ponteiras e coldre na 
cor preta, apropriados à fixação dos mesmos ao cinto de guarnição, construídos em cordura de poliamida 1000 denier de 
alta resistência, tendo a bolsa fechamento através de fecho gancho-argola. Deverá acompanhar, para cada bastão retrátil, 01 
(um) porta bastão retrátil em nylon na cor preta, ajustável, com fechamento por velcro ou botão de pressão, com passadeira 
para fixação ao cinto de guarnição, conforme modelo padrão utilizado pela guarda municipal de arapongas. Resistência 
mínima após a montagem deverão ser testados e aprovados na totalidade, quanto ao funcionamento; em emprego normal de 
uso, deverá resistir a no mínimo 5.000 operações de fechamento e abertura. 4) detalhamento do bastão assistência técnica 
pronta substituição do modelo de bastão retrátil descrito, por novos, no caso de defeitos de fabricação, por no mínimo 12 
(doze) meses; pronta reposição de peças do modelo de bastão retrátil descrito, quando necessário; fornecimento de manuais 
técnicos de instruções em língua portuguesa ou traduzida oficialmente, com denominações de peças do modelo de bastão 
retrátil descrito.

Maynards 130,00 10.790,00 

03 85 Unidade

Boinas tipo francesa: boina tipo francesa modelo de referência pralana, de forma circular, fabricada na cor: azul negro 
confeccionada em feltro 100% lã, impermeabilizada, espessura 3,0 mm, gramatura de 750 a 850 g/m² e resistência a tração 
de 60 kgf. Forrada com tecido misto 64 % em algodão e 36% poliéster de cor preta, debruada com feltro na cor preta  com 
0,5 mm a 0,6 mm de espessura e 10 mm de diâmetro por onde corre um cadarço de polipropileno preto que se destina ao 
ajustamento da boina. Entre o bojo e o debrum há uma faixa cilíndrica de 21 mm de largura e aba de 30 mm. Internamente 
possui um reforço em forma de semicírculo de 50 x 80 mm situado no quarto anterior ao lado direito, destinado a receber 
externamente o distintivo com símbolo da guarda municipal. Com 2 ilhoses envernizado na cor preta, diâmetro interno 4,5 
a 4,6 mm e diâmetro externo de 10,0 a 10,5 mm, afixados no limite inferior da aba com espaço de separação entre um e 
outro de 70 mm transversalmente e afastado 40 mm da base para fins de circulação de ar. Com uma fêmea de botão de 
pressão afixado entre os ilhóses que juntamente com o macho que é afixado a 10 mm da base completam o acabamento da 
boina que deverá ser usada abotoada. Fabricadas nos tamanhos 54 ao 64.

Invictus 75,00 6.375,00 

05 180 Pares 

Bota tática cano alto: Bota tática cano alto cabedal, couro nobuck hidrofugado, espessura de 20/22 linhas de origem animal, 
dublado com eva de alta performance, com borracha reforçada em toda sua lateral vulcanizada  e costurada  para proteção, 
couro tipo napa no colarinho e na língua, cano completado em lona cordura, fechamento com passadores, ganchos e 
atacador, facilitando o processo de amaragem, solado de borracha gáspea, em couro bovino de primeira qualidade, forrada 
com tecido multifuncional regulador de umidade, com bico de borracha reforçada, sendo ela vulcanizada e costurada para 
melhor segurança. Cano, em couro bovino de primeira qualidade, dublado com eva de alta performance ,  forrado com 
tecido multifuncional, completado com lona cordura dublada com espuma de 12mm densidade 60, tira em nylon na 
transversal, ligado a gáspea e a taloneira e língua através de costuras duplas. Taloneira, em couro bovino de primeira 
qualidade, ligado ao cano e gáspea através de costuras duplas, reforçada com borracha, sendo ela vulcanizada e costurada 
para melhor segurança passadores,. Em nylon em numero de sete pares por pé, sendo quatro pares na parte inferior tipo 
passadores, um par em gancho tipo travamento, e dois pares na parte superior em gancho de engate rápido, sendo eles 
fixados através de rebites personalizados. Parte superior, acolchoado com espuma de pu de 15 mm densidade 60, revestido 
na parte externa em couro tipo napa com pequenos pontos para melhor transpiração e designer e na parte interna em tecido 
multifuncional regulador de umidade. Língua, tipo morcego fechada ate a altura do quarto  passador, em couro tipo napa 
com pequenos pontos para melhor transpiração e designer, completada com couro nobuck 20/22 linhas dublada com 
espuma de pu de 10mm densidade 33 forrado com tecido multifuncional regulador de umidade. Forração, com tecido 
multifuncional: antimicrobiano hidrofílico, regulador de umidade e temperatura. Os fios utilizados na face do tecido 
tridimensional (3d), feito através de malharia circular, são mescla de pa/pes texturizado que permitem boa dispersão de 
umidade e rápida secagem, proporcionando toque macio e confortável. O sistema de arejamento do tecido é feito através da 
"camera-de-ar" entre a face superior e camada inferior do mesmo. A "camera-de-ar" acelera a evaporação do vapor de 
umidade através dos movimentos biomecânicos resultantes do processo normal de caminhar. Conforto extra é adicionado 
com o tratamento antimicrobiano sanitized, saudável a pele, que inibe a proliferação dos fungos e bactérias responsáveis 
pelos maus odores nos tecidos. O tecido ajuda a manter "zona de conforto" e temperatura interna dos coturnos. O forro foi 
testado e aprovado na nova norma brasileira de calçados ocupacionais de acordo com a norma nbr isso 20334:2004. 
Palmilha de montagem, composta de manta de não tecido resinada (bidim), localizada na parte interna do coturno com a 

Kallucci 388,50 69.930,00 
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função de estruturá-lo, possuindo alta rigidez, com espessura mínima de 2,0mm, reforçada na parte traseira em fibra própria 
e alma de aço, para que o coturno não deforme com o uso. Contra forte interno, material termoplástico leve resistente no 
bico e no calcanhar. Palmilha de limpeza, p u de 25 mm na parte traseira e 10 mm na parte dianteira, de alto desempenho 
com desenho anatômico com perfurações para melhor transpiração dos pés , proporcionado absorção no impacto em toda 
extensão do pé.  Solado,: fabricado em material tipo poliéster, na cor preta, em forma de unisola, com alta resistência a 
abrasão. Deverá possuir áreas que proporcionam a estabilidade ao caminhar, sulcos para saída de água e lama, canal de 
blaqueação lateral, tecnologia de amortecimento, o qual, o ar passa pela calcanheira e palmilha de montagem, circulando no 
interior do solado, posteriormente, o ar é empurrado para fora do calçado através do duto de escape localizado na parte 
interna do solado, evitando que o mesmo retorne, mantendo o interior do calçado resfriado, dando maior mobilidade ao 
usuário. O mesmo deve seguir as seguintes especificações técnicas: média densidade 0,47-0,52 g/cm³ abrasão max: 170 
mm³ norma isso 1183-1 - densidade norma din isso 4649 – abrasão dureza  a durômetroshore a dureza 45-55 segundos 5
norma din 53505 – dureza flexão 90º 10.000 – ciclos 20.000 – ciclos 30.000 – ciclos norma isso 20344- flexão 90º flexão
bata belt 10.000 ciclos 20.000 ciclos 30.000
ciclos 40.000 ciclos 50.000 ciclos norma pm 133 - bata belt aviamentos, em linha de nylon plastificada, dupla interna e 
externamente 60/40 respectivamente.sistema de montagem, cabedal e solado, fixados pelo sistema blak; o calçado deverá 
ser blaqueado na biqueira e traseira. Blaqueação feita em costura com 2 fios e dupla laçada, sendo um n.º 3 de poliéster e 
outra n.º 4 de nylon, encerado.resistência a separação do solado do cabedal força de arranque do solado - mínimo 500n 
altura do cano, a altura do cabedal é a distancia vertical entre o ponto mais baixo do solado e o ponto mais alto do cabedal. 
Entre 22cm a 26cm para o n°.40 devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração. Atacador, cor preta, diâmetro 
mínimo de 2,8mm, com ponteiras resinadas e comprimidas ou plastificado, comprimento de 180 cm em algodão. 
Juntamente com a amostra, dever ser enviado os ensaios emitidos por laboratórios acreditados pelo inmetro, em original ou 
cópia autenticada, em nome do fabricante do calçado ofertado para que seja comprovada as características dos materiais 
que seguem abaixo: napa preta: norma - abnt nbr iso 3377-2:2014 ensaio de determinação da força de rasgamento. Direção 
"a" mínimo de força de 37 (n).  Direção "b" mínimo de força de 39 (n). Norma - abnt nbr 11057:2006 ensaio de 
determinação do ph e cifra diferencial. Ph com valor máximo de 4,2 - cifra diferencial com valor máximo de 0,7 norma -
abnt nbr iso 20344:2015, 6.4 ensaio de determinação de propriedades de tração.direção "a" força de tração mínima de 12,00 
(n/mm). Direção "b" força de tração mínima de 10,00 (n/mm). Norma - abnt nbr iso 2589:2014 ensaio de determinação da 
espessura - couro. Entre 0,80 e 0,90mm. Norma - abnt nbr iso 20344:2015, 6.6, 6.7 e 6.8 ensaio de determinação de 
permeabilidade, absorção e coeficiente de vapor de água. Permeabilidade mínima de 2,50 mg/cm2.h -  absorção máxima de 
5,30 mg/cm² - coeficiente mínimo de 25 mg/cm² norma - abnt nbr iso 11030:2012 ensaio de determinação de substancias 
extraíveis em diclorometano.teor extraído de no máximo 8%. Forro do contra forte: abnt nbr 14099:2008 ensaio de 
determinação da espessura. Entre 0,60mm e 0,70mm. Abnt nbr 10591:2008 ensaio de determinação da gramatura de 
superfícies têxteis. Entre 245g/m² e 250g/m². Abnt nbr iso 20344:2015, 6.12 ensaio de determinação da resistência da 
abrasão do forro.não deverá apresentar furos. Forro da gáspea: abnt nbr 14099:2008 ensaio de determinação da espessura. 
Deverá ser de 1,30mm. Abnt nbr 10591:2008   ensaio de determinação da gramatura de superfícies têxteis. Entre 220g/m² e 
225g/m². Abnt nbr iso 20344:2015, 6.12 ensaio de determinação da resistência da abrasão do forro. Não deverá apresentar 
furos.

06 180 Pares 

Bota tática: Bota tática - sola pu cabedal, couro nobuck hidrofugado, espessura de 20/22 linhas de origem animal, dublado 
com eva de alta performance, com borracha reforçada no bico colada e costurada  para proteção, couro tipo napa no 
colarinho e na língua, fechamento com passadores, ganchos e atacador, facilitando o processo de amaragem, solado de 
borracha . Gáspea, em couro bovino de primeira qualidade, forrada com tecido multifuncional regulador de umidade, com 
bico de borracha reforçada, sendo ela vulcanizada e costurada para melhor segurança. Cano, em couro bovino de primeira 
qualidade, dublado com eva de alta performance , espuma de 15mm densidade 60, forrado com tecido multifuncional, 
ligado a gáspea e a taloneira através de costuras duplas. Taloneira, em couro bovino de primeira qualidade, ligado ao cano e 
gáspea através de costuras duplas, com puxador na parte traseira facilitando o calce. Passadores,. Em nylon em numero de 
seis pares por pé, sendo quatro pares na parte inferior tipo passadores, um par em gancho tipo travamento, e um par na 
parte superior em gancho de engate rápido, sendo eles fixados através de rebites personalizados. Parte superior, acolchoado  
com espuma de pu de 15 mm densidade 60, revestido na parte externa em couro tipo napa e na parte interna em tecido 
multifuncional regulador de umidade. Língua, tipo morcego fechada ate a altura do quinto passador, em couro tipo napa, 
dublada com espuma de pu de 10mm densidade 33 forrado com tecido multifuncional regulador de umidade. Forração, 
com tecido multifuncional: antimicrobiano hidrofílico, regulador de umidade e temperatura. Fios utilizados na face do 
tecido tridimensional (3d), feito através de malharia circular, mescla de pa/pes texturizado que permitem boa dispersão de 
umidade e rápida secagem, proporcionando toque macio e confortável. Sistema de arejamento do tecido feito através da 
"camera-de-ar" entre a face superior e camada inferior do mesmo. A "camera-de-ar" acelera a evaporação do vapor de 
umidade através dos movimentos biomecânicos resultantes do processo normal de caminhar. Conforto extra é adicionado 
com o tratamento antimicrobiano sanitized, saudável a pele, que inibe a proliferação dos fungos e bactérias responsáveis 
pelos maus odores nos tecidos. O tecido ajuda a manter "zona de conforto" e temperatura interna dos coturnos. O forro foi 
testado e aprovado na nova norma brasileira de calçados ocupacionais de acordo com a norma nbr isso 20334:2004. 
Palmilha de montagem, composta de manta de não tecido resinada (bidim), localizada na parte interna do coturno com a 
função de estruturá-lo, alta rigidez, com espessura mínima de 2,0mm, reforçada na parte traseira em fibra própria e alma de 
aço, para que o coturno não deforme com o uso. Contra forte interno, material termoplástico leve resistente no bico e no 
calcanhar. Palmilha de limpeza, p u de 25 mm na parte traseira e 10 mm na parte dianteira, de alto desempenho com 
desenho anatômico com perfurações para melhor transpiração dos pés , proporcionado absorção no impacto em toda 
extensão do pé. Aviamentos, em linha de nylon plastificada, dupla interna e externamente 60/40 respectivamente. Sistema 
de montagem, cabedal e solado, fixados pelo sistema blak; o calçado deverá ser blaqueado na biqueira e traseira. 
Blaqueação feita em costura com 2 fios e dupla laçada, sendo um n.º 3 de poliéster e outra n.º 4 de nylon, encerado. 
Resistência a separação do solado do cabedal força de arranque do solado - mínimo 500n altura do cano, a altura do cabedal 
é a distancia vertical entre o ponto mais baixo do solado e o ponto mais alto do cabedal. Entre 18cm a 21cm para o nr°.40 
devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração. Atacador, cor preta, diâmetro mínimo de 2,8mm, com ponteiras 
resinadas e comprimidas ou plastificado, comprimento de 150 cm em algodão. Solado: fabricado em material tipo poliéster, 
na cor preta, em forma de unisola, com alta resistência a abrasão. Deverá possuir áreas que proporcionam a estabilidade ao 
caminhar, sulcos para saída de água e lama, canal de blaqueação lateral, tecnologia de amortecimento, o qual, o ar passa 
pela calcanheira e palmilha de montagem, circulando no interior do solado, posteriormente, o ar é empurrado para fora do 
calçado através do duto de escape localizado na parte interna do solado, evitando que o mesmo retorne, mantendo o interior 
do calçado resfriado, dando maior mobilidade ao usuário. O mesmo deve seguir as seguintes especificações técnicas: média
densidade 0,47-0,52 g/cm³ abrasão max: 170 mm³ norma isso 1183-1 - densidade   norma din isso 4649 - abrasão dureza a
durômetro shore a dureza 45-55 segundos 5 norma din 53505 – dureza flexão 90º 10.000 – ciclos 20.000 – ciclos 30.000 –
ciclos norma isso 20344- flexão 90º flexão bata belt 10.000 ciclos 20.000 ciclos30.000 ciclos 40.000 ciclos 50.000 ciclos
norma pm 133 - bata belt juntamente com a amostra, dever ser enviado os ensaios emitidos por laboratórios acreditados 
pelo inmetro, em original ou cópia autenticada, em nome do fabricante do calçado ofertado para que seja comprovada as 
características dos materiais que seguem abaixo: napa preta:  norma - abnt nbr iso 3377-2:2014  ensaio de determinação da 
força de rasgamento.  Direção "a" mínimo de força de 37 (n).  Direção "b" mínimo de força de 39 (n). Norma - abnt nbr 
11057:2006 ensaio de determinação do ph e cifra diferencial. Ph com valor máximo de 4,2 - cifra diferencial com valor 
máximo de 0,7 norma - abnt nbr iso 20344:2015, 6.4 ensaio de determinação de propriedades de tração. Direção "a" força 
de tração mínima de 12,00 (n/mm). Direção "b" força de tração mínima de 10,00 (n/mm). Norma - abnt nbr iso 2589:2014 
ensaio de determinação da espessura - couro. Entre 0,80 e 0,90mm. Norma - abnt nbr iso 20344:2015, 6.6, 6.7 e 6.8  ensaio 
de determinação de permeabilidade, absorção e coeficiente de vapor de água. Permeabilidade mínima de 2,50 mg/cm2.h -
absorção máxima de 5,30 mg/cm² - coeficiente mínimo de 25 mg/cm² norma - abnt nbr iso 11030:2012 ensaio de 
determinação de substancias extraíveis em diclorometano.teor extraído de no máximo 8%. Forro do contra forte: abnt nbr 
14099:2008 ensaio de determinação da espessura. Entre 0,60mm e 0,70mm.abnt nbr 10591:2008 ensaio de determinação da 
gramatura de superfícies têxteis. Entre 245g/m² e 250g/m². Abnt nbr iso 20344:2015, 6.12 ensaio de determinação da 
resistência da abrasão do forro. Não deverá apresentar furos. Forro da gáspea: abnt nbr 14099:2008  ensaio de determinação 
da espessura. Deverá ser de 1,30mm. Abnt nbr 10591:2008  ensaio de determinação da gramatura de superfícies têxteis. 
Entre 220g/m² e 225g/m².abnt nbr iso 20344:2015, 6.12 ensaio de determinação da resistência da abrasão do forro. Não 
deverá apresentar furos. 

Kallucci 388,50 69.930,00 

07 90 Unidade

Calça operacional rip stop – feminina: calça feminina confeccionada em tecido rip stop, construção em tela, gramatura 
(g/m²): de 210 g/m² a 238 g/m2 +/- 5,0%, composição 50% algodão e 50% poliamida, na cor azul-negro (referencia a94
194028tp) cós: postiço com 4 cm de largura, fixado na borda do tecido da cintura e dobrado para dentro, pespontado com 
um pesponto de borda, fechamento através de 1 botão e 1 caseado reto vertical, com passantes sobrepondo-o. Passantes: 7 
passantes de 1 cm de largura inseridos na parte inferior e sobrepondo o cós até a parte superior, fixados por travetes de 1 
cm, deixando um espaço de 5 cm para passar o cinto. Bolsos dianteiros: 2 bolsos chapados externos quebrado no canto 
inferior, com abertura tipo faca, rebatida com 2 pespontos na borda e arrematada com travetes de 1cm nas extremidades. 
Medindo 30 cm alt. X 17 larg. Boca do bolso com abertura de 18 cm a 7 cm de distancia da lateral.
Braguilha: com zíper de metal, comprimento de acordo com a tabela e com 4 cm de largura rebatido com 1 pesponto de 
borda no lado esquerdo e 2 pespontos sobre o lado direito, tendo o pesponto externo como base e arredondado na parte 
inferior. Travete de 1 cm de comprimento na junção da dobra da braguilha com a emenda do gancho e outro no início da 
curva dos pespontos, obedecendo à cor do tecido da calça. Bolsos laterais: dois bolsos chapados quebrado nos cantos 
inferiores, um em cada lateral, medindo 17 cm alt x 17 cm compr., fixados a 1 cm abaixo do bolso dianteiro, centralizado 
com a costura da emenda lateral, rebatidos nos contornos com dois pespontos, com pregas macho 4,5 cm (tipo sanfonedo),
e rebatidas com um pesponto nas bordas das dobras, fechamento em velcro de 2,5 cm de largura por 10 cm de 
comprimento, travetes de 1 cm no sentido horizontal nos cantos superiores dos bolsos. Portinholas dos bolsos laterais: dois 
quebradas nos cantos inferiores, uma sobre cada bolso lateral, medindo 7 cm alt. X 17 cm comprimento, rebatidas nos 
contornos com dois pespontos, fixadas a 1 cm acima das partes superiores dos bolsos, fechamento em velcro de 2,5 cm de 
largura por 10 cm de comprimento, fixado na parte interna inferior. Travetes de 1 cm no sentido horizontal nos cantos 
superiores.  Bolsos traseiros: dois, um em cada lado. Retangulares, medindo 15 cm alt. X 14 cm larg., chapados e 
quebrados nos cantos inferiores, rebatidos nos contornos com dois pespontos, com pregas macho 4 cm (tipo sanfonedo), e 
rebatidas com um pesponto nas bordas das dobras, fechamento em velcro de 2,5 cm de largura por 9 cm de comprimento, 
travetes de 1 cm no sentido horizontal nos cantos superiores dos bolsos. Portinholas dos bolsos traseiros: dois quebradas 
nos cantos inferiores, uma sobre cada bolso, formato em retangular, medindo 6 cm alt. X 14 cm larg., rebatidas nos 
contornos com dois pespontos, fixadas a 1 cm da borda do bolso, fechamento em velcro de 2,5 cm de largura por 9 cm de 
comprimento, fixado na parte interna. Bainha: dobrada 2 vezes do mesmo para dentro com um pesponto na borda superior.  
Laterais: em máquina reta 2 agulhas ponto corrente para fechamento.  Gancho traseiro: em máquina reta 2 agulhas ponto 
corrente para fechamento dos ganchos.  Gancho dianteiro: em máquina reta 2 agulhas ponto corrente para fechamento dos 
ganchos.  Tecido sobreposto na altura do joelho (sem manta acrílica): pespontado somente o tecido sobreposto na parte 
frontal, medindo 25 cm altura, fixado na altura do joelho, 2 pesponto na parte superior e inferior, fixadas nas costuras 
laterais. Reforço interno no gancho dianteiro e traseiro no mesmo tecido, fixado com 1 costura. Entrepernas: fechada na 
overloque 5 fios.  Etiquetas: constando numeração, composição completa do tecido, indicação da procedência do artigo 
(razão social, cnpj e país de origem) e modo de conservação (instrução para lavar, passar e secar); fixadas na parte interna 

Fenix textil 142,20 12.798,00 
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do cós, ao lado do pertingal. As etiquetas de identificação podem ter as características do fabricante (tipo de tecido, bordado 
ou silk, etc.), desde que constem as informações acima citadas. Costuras em máquina de interloque bitola de 10 mm / 4,4 a 
5,4 mm para todas as costuras de emendas e fechamentos. Aplicação de overloque bitola de 4,4 a 5,4 mm nas bordas 
desfiantes do tecido. Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pespontos únicos.  Em máquina reta 2 agulhas 
ponto fixo para pespontos duplos. Em máquina reta 2 agulhas ponto corrente para fechamento dos ganchos.  Pontos por cm: 
3,5 a 4 mm para as máquinas de pontos fixos e 4 a 4,5 mm para as máquinas overloques e interloques. Caseado reto de 18 
mm. Aviamentos os pespontos deverão obedecer à tonalidade do tecido; linha 50 pes./alg. Ou 100% poliéster na cor do 
tecido para as operações de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botões; linha 80 e filamento para o overloque 
nas costuras de chuleado. Botão perolizado 4 furos, de 14 mm de diâmetro, na cor do tecido. Zíper de metal. Acabamento: o 
produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; as costuras não poderão 
apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; as costuras devem ser planas; o produto não poderá apresentar 
desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras. Etiquetas: etiqueta de garantia total do fabricante do 
tecido, etiqueta de produto cm composição e instruções de lavagem, identificação da confecção conforme conmetro 
resolução 2. Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos individuais com numeração visível. 

08 300 Unidade

Calça operacional rip stop – masculino modelo: calça masculina calça masculina confeccionada em tecido rip stop, 
construção em tela, gramatura (g/m²): de 210 g/m² a 238 g/m2 +/- 5,0%, composição 50% algodão e 50% poliamida, na cor 
azul-negro, (referência a94 - 194028tp). Cós: postiço com 4 cm de largura, fixado na borda do tecido da cintura e dobrado 
para dentro, pespontado com um pesponto de borda, fechamento através de 1 botão e 1 caseado reto vertical, com passantes 
sobrepondo-o. Passantes: 7 passantes de 1 cm de largura inseridos na parte inferior e sobrepondo o cós até a parte superior, 
fixados por travetes de 1 cm, deixando um espaço de 5 cm para passar o cinto. Bolsos dianteiros: 2 bolsos chapados 
externos quebrado no canto inferior, com abertura tipo faca, rebatida com 2 pespontos na borda e arrematada com travetes 
de 1cm nas extremidades. Medindo 30 cm alt. X 17 larg. Boca do bolso com abertura de 18 cm a 7 cm de distância da 
lateral. Braguilha: com zíper de metal, comprimento de acordo com a tabela e com 4 cm de largura rebatido com 1 
pesponto de borda no lado esquerdo e 2 pespontos sobre o lado direito, tendo o pesponto externo como base e arredondado 
na parte inferior. Travete de 1 cm de comprimento na junção da dobra da braguilha com a emenda do gancho e outro no 
início da curva dos pespontos, obedecendo à cor do tecido da calça. Bolsos laterais: 2 bolsos chapados quebrado nos cantos 
inferiores, um em cada lateral, medindo 17 cm alt x 17 cm compr., fixados a 1 cm abaixo do bolso dianteiro, centralizado 
com a costura da emenda lateral, rebatidos nos contornos com dois pespontos, com pregas macho 4,5 cm (tipo sanfonedo), 
e rebatidas com um pesponto nas bordas das dobras, fechamento em velcro de 2,5 cm de largura por 10 cm de 
comprimento, travetes de 1 cm no sentido horizontal nos cantos superiores dos bolsos. Portinholas dos bolsos laterais: duas 
quebradas nos cantos inferiores, uma sobre cada bolso lateral medindo 7 cm alt. X 17 cm comprimento, rebatidas nos 
contornos com dois pespontos, fixadas a 1 cm acima das partes superiores dos bolsos, fechamento em velcro de 2,5 cm de 
largura por 10 cm de comprimento, fixado na parte interna inferior. Travetes de 1 cm no sentido horizontal nos cantos 
superiores. Bolsos traseiros: dois, um em cada lado. Retangulares, medindo 15 cm alt. X 14 cm larg., chapados e quebrados 
nos cantos inferiores, rebatidos nos contornos com dois pespontos, com pregas macho 4 cm (tipo sanfonedo), e rebatidas 
com um pesponto nas bordas das dobras, fechamento em velcro de 2,5 cm de largura por 9 cm de comprimento, travetes de 
1 cm no sentido horizontal nos cantos superiores dos bolsos. Portinholas dos bolsos traseiros: duas quebradas nos cantos 
inferiores, uma sobre cada bolso, formato em retangular, medindo 6 cm alt. X 14 cm larg., rebatidas nos contornos com 
dois pespontos, fixadas a 1 cm da borda do bolso, fechamento em velcro de 2,5 cm de largura por 9 cm de comprimento, 
fixado na parte interna. Bainha: dobrada 2 vezes do mesmo para dentro com um pesponto na borda superior.  Laterais: em 
máquina reta 2 agulhas ponto corrente para fechamento.  Gancho traseiro: em máquina reta 2 agulhas ponto corrente para 
fechamento dos ganchos.  Gancho dianteiro: em máquina reta 2 agulhas ponto corrente para fechamento dos ganchos.  
Tecido sobreposto na altura do joelho (sem manta acrílica): pespontado somente o tecido sobreposto na parte frontal, 
medindo 25 cm altura, fixado na altura do joelho, 2 pesponto na parte superior e inferior, fixadas nas costuras laterais. 
Reforço interno no gancho dianteiro e traseiro no mesmo tecido, fixado com 1 costura. Entrepernas: fechada na overloque 5 
fios.  Etiquetas: constando numeração, composição completa do tecido, indicação da procedência do artigo (razão social, 
cnpj e país de origem) e modo de conservação (instrução para lavar, passar e secar); fixadas na parte interna do cós, ao lado
do pertingal. As etiquetas de identificação podem ter as características do fabricante (tipo de tecido, bordado ou silk, etc.), 
desde que constem as informações acima citadas. Costuras em máquina de interloque bitola de 10 mm / 4,4 a 5,4 mm para 
todas as costuras de emendas e fechamentos. Aplicação de overloque bitola de 4,4 a 5,4 mm nas bordas desfiantes do 
tecido. Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pespontos únicos.  Em máquina reta 2 agulhas ponto fixo para 
pespontos duplos. Em máquina reta 2 agulhas ponto corrente para fechamento dos ganchos.  Pontos por cm: 3,5 a 4 mm 
para as máquinas de pontos fixos e 4 a 4,5 mm para as máquinas overloques e interloques. Caseado reto de 18 mm. 
Aviamentos os pespontos deverão obedecer à tonalidade do tecido; linha 50 pes./alg. Ou 100% poliéster na cor do tecido 
para as operações de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botões; linha 80 e filamento para o overloque nas 
costuras de chuleado. Botão perolizado 4 furos, de 14 mm de diâmetro, na cor do tecido. Zíper de metal. Acabamento: o 
produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; as costuras não poderão 
apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; as costuras devem ser planas; o produto não poderá apresentar 
desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras. Etiquetas: etiqueta de garantia total do fabricante do 
tecido, etiqueta de produto cm composição e instruções de lavagem, identificação da confecção conforme conmetro 
resolução 2. Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos individuais com numeração visível. 
Embalagem coletiva: em caixa de papelão com as devidas identificações 

Fenix textil 135,40 40.620,00 

09 35 Unidade

Camisa operacional rip stop camisa feminina. Camisa operacional rip stop camisa feminina  manga longa: confeccionada 
em tecido rip stop, construção em tela, gramatura (g/m²): de 210 g/m² a 238 g/m2 +/- 5,0%, composição 50% algodão e 
50% poliamida, na cor azul-negro (referência a94 - 194028tp) pences: 2 pences frontais e 2 pences nas costas. Costas: com 
pala em tecido duplo, com pregas (para melhoras mobilidade), com 2 pences gola: colarinho com pé de gola entretelados, 
(pé de gola com caseado no sentido horizontal), gola rebatida com um pesponto na largura do calcador.pattes: abertura na 
frente de 3,0 cm no lado direito com caseados no sentido vertical, um pesponto na borda lateral, e do outro direito onde 
estão fixados os botões, dobrado para dentro 2,5 cm, com um pesponto na borda parte interna;bolsos: 2 bolsos chapados 
quebrado nos cantos inferiores, vista inteiriça de 2,5 cm dobrada duas vezes do mesmo para dentro, rebatida com 1 
pesponto, 2 pespontos no contorno, 1 pesponto a 3 cm da lateral direita do bolso esquerdo formando um bolso porta caneta,
fechado por portinholas quebrado nos cantos inferiores, 2 pespontos no contorno e travetes de 1 cm no sentido horizontal 
nos cantos superiores, abertura de 3 cm limitada por travete de 1 cm, para passar a caneta, fechamento por botões com 
caseado vertical. O bolso deverá ter 11 cm larg. X 12,5 altura, com uma prega macho centralizada de 3 cm. Velcro: no 
peito, no lado direito a aplicação do velcro será na cor preta, alinhado ao bolso medindo 25 mm de largura e 110 mm de 
comprimento, para aplicação da biriba de identificação; manga longa: mangas compridas, punho com 50 mm de largura 
fechamento com botão, comprimento padrão conforme numeração, carcela da camisa com 190 mm, sendo colocado um 
botão para fechamento com 120 mm. Para facilitar dobrar a manga em dias mais quentes. Peito: lado esquerdo, aplicação 
do brasão da guarda da municipal de arapongas, costurado logo acima do bolso, conforme modelo, sendo 80 mm de altura 
por 80 mm de largura.bainha: dobrada duas vezes do mesmo tecido para dentro e rebatida com 1 pesponto. Encurtar 3 cm 
na costura lateral, da cava até a bainha (abertura tipo frauda na bainha). Etiquetas: constando numeração, composição 
completa do tecido, indicação da procedência do artigo (razão social, cnpj e país de origem) e modo de conservação 
(instrução para lavar, passar e secar); fixadas na parte interna do degolo, no meio da costura de fixação da gola. As 
etiquetas de identificação podem ter as características do fabricante (tipo de tecido, bordado ou silk, etc.), desde que 
constem as informações acima citadas. Bordado manga direita: contendo a bandeira do brasil, nas cores originais, tamanho 
4,5 cm de altura por 7,5 cm de comprimento (aproximadamente), feito à máquina computadorizada, tipo matizado, linha 
própria para bordado: 100% poliéster, espessura: 120, localizado e centralizado na parte superior da manga, a 5 cm abaixo 
da costura que dividi o ombro da manga. Bordado manga esquerda: contendo a bandeira do município de arapongas 4,5 cm 
de altura por 7,5 cm de comprimento (aproximadamente), nas cores originais, feito à máquina computadorizada, tipo 
matizado, linha própria para bordado: 100% poliéster, espessura: 120, localizado e centralizado na parte superior da manga, 
a 5 cm abaixo da costura que dividi o ombro da manga.platinas: com fechamento através de botão e caseado, contorno com 
2 pespontos, fixada na costura da cava logo acima da costura do ombro (4,5 cm de largura por 12,5 cm de comprimento). 
Costuras em máquina de interloque bitola de 10 mm por 4,4 a 5,4 mm para todas as costuras de emendas e fechamentos. 
Aplicação de overloque bitola de 4,4 a 5,4 mm nas bordas desfiantes do tecido. Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para 
fixação e pespontos únicos. Em máquinas 2 agulhas ponto fixo para fixação e pespontos duplos.pontos por cm: 3,5 a 4 mm 
para as máquinas de pontos fixos e 4 a 4,5 mm para as máquinas overloques e interloques.caseado reto de 15 mm. 
Aviamentos pespontos deverão obedecer à tonalidade do tecido. Linhas 50 pes./alg. Na cor do tecido para a operação de 
fechamento, fixação, pespontos caseado e pregar botões;linha 80 e filamento para o overloque nas costuras de chuleado. 
Botão perolizado 4 furos, de 12 mm de diâmetro, na cor do tecido. Entretela de colarinho pré-encolhida. Acabamento: o 
produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; as costuras não poderão 
apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; as costuras devem ser planas; o produto não poderá apresentar 
desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras. Etiquetas: etiqueta de garantia total do fabricante do 
tecido, etiqueta de produto cm composição e instruções de lavagem, identificação da confecção conforme conmetro 
resolução 2.embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos individuais com numeração visível. 
Embalagem coletiva: em caixa de papelão com as devidas identificações. 

Fenix textil 124,50 4.357,50 

10 220 Unidade

Camisa operacional rip stop masculina. Camisa operacional rip stop masculina manga longa: confeccionada em tecido rip 
stop, construção em tela, gramatura (g/m²): de 210 g/m² a 238 g/m2 +/- 5,0%, composição 50% algodão e 50% poliamida, 
na cor azul-negro (referência). Costa: com pala em tecido duplo, com pregas (para melhoras mobilidade) gola: colarinho 
com pé de gola entretelados, (pé de gola com caseado no sentido horizontal), gola rebatida com um pesponto na largura do 
calcador; pattes: abertura na frente de 3,0 cm no lado direito com caseados no sentido vertical, um pesponto na borda lateral
e do outro direito onde estão fixados os botões, dobrado para dentro 2,5 cm, com pesponto na borda parte interna. Bolsos: 2 
bolsos chapados quebrado nos cantos inferiores, vista inteiriça de 2,5 cm dobrada duas vezes do mesmo para dentro, 
rebatida com 1 pesponto, 2 pespontos no contorno, 1 pesponto a 3 cm da lateral direita do bolso esquerdo formando um 
bolso porta caneta, fechado por portinholas quebrado nos cantos inferiores, 2 pespontos no contorno e travetes de 1 cm no 
sentido horizontal nos cantos superiores, abertura de 3 cm limitada por travete de 1 cm, para passar a caneta, fechamento 
por botões com caseado vertical. O bolso deverá ter 12 cm larg. X 13,5 altura, com uma prega macho centralizada de 3 cm. 
Velcro: no peito lado direito aplicação do velcro será na cor preta, alinhado ao bolso medindo 25 mm de largura e 110 mm 
de comprimento, para aplicação da biriba de identificação; manga longa: mangas compridas, punho com 70 mm de largura, 
fechamento com botão, comprimento padrão conforme numeração, carcela da camisa com 260 mm, sendo colocado um 
botão para fechamento com 160 mm e outro com 210 mm, para facilitar dobrar a manga em dias mais quentes. Peito: lado 
esquerdo, aplicação do brasão da guarda municipal de arapongas, costurado logo acima do bolso, conforme modelo, sendo 
80 mm de altura por 80 mm de largura. Bainha: dobrada duas vezes do mesmo tecido para dentro e rebatida com 1 
pesponto. Encurtar diminuir 3 cm na lateral, da cava até a bainha (abertura tipo frauda na bainha ). Etiquetas: constando 
numeração, composição completa do tecido, indicação da procedência do artigo (razão social, cnpj e país de origem) e 
modo de conservação (instrução para lavar, passar e secar); fixadas na parte interna do degolo, no meio da costura de 
fixação da gola. As etiquetas de identificação podem ter as características do fabricante (tipo de tecido, bordado ou silk, 
etc.), desde que constem as informações acima citadas. Bordado manga esquerda: contendo a bandeira do brasil, nas cores 
originais, tamanho 4,5 cm de altura por 7,5 cm de comprimento (aproximadamente), feito à máquina computadorizada, tipo 

Fenix textil 124,50 27.390,00 
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matizado, linha própria para bordado: 100% poliéster, espessura: 120, localizado e centralizado na parte superior da manga, 
a 5 cm abaixo da costura que dividi o ombro da manga. Bordado manga direita: contendo a bandeira do município de 
arapongas 4,5 cm de altura por 7,5 cm de comprimento (aproximadamente), nas cores originais, feito à máquina 
computadorizada, tipo matizado, linha própria para bordado: 100% poliéster, espessura: 120, localizado e centralizado na 
parte superior da manga, a 5 cm abaixo da costura que dividi o ombro da manga. Platinas: com fechamento através de 
botão e caseado, contorno com 2 pespontos, fixada na costura da cava logo acima da costura do ombro (4,5 cm de largura 
por 14 cm de comprimento). Costuras em máquina de interloque bitola de 10 mm/4,4 a 5,4 mm para todas as costuras de 
emendas e fechamentos. Aplicação de overloque bitola de 4,4 a 5,4 mm nas bordas desfiantes do tecido. Em máquina reta 1 
agulha ponto fixo para fixação e pespontos únicos.em máquinas 2 agulhas ponto fixo para fixação e pespontos 
duplos.pontos por cm: 3,5 a 4 mm para as máquinas de pontos fixos e 4 a 4,5 mm para as máquinas overloques e 
interloques. Caseado reto de 15 mm. Aviamentos os pespontos deverão obedecer à tonalidade do tecido. Linhas 50 pes./alg. 
Na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação, pespontos caseado e pregar botões; linha 80 e filamento para o 
overloque nas costuras de chuleado. Botão perolizado 4 furos, de 12 mm de diâmetro, na cor do tecido. Entretela de 
colarinho pré-encolhida. Acabamento: o produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e 
bordados; as costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; as costuras devem ser planas; o 
produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras. Etiquetas: etiqueta de 
garantia total do fabricante do tecido, etiqueta de produto cm composição e instruções de lavagem, identificação da 
confecção conforme conmetro resolução 2.embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos individuais 
com numeração visível. Embalagem coletiva: em caixa de papelão com as devidas identificações.

11 85 Unidade

Capa poncho de chuva capa tipo poncho, confeccionada em material pvc, na cor azul, com 1300 mm de comprimento e 
4600 mm de roda, totalmente selada eletronicamente, com abertura frontal e fechamento com quatro botões de pressão; 
com uma pala tipo morcego até a cintura, com fechamento frontal traspassado através de velcro e capuz selado 
eletronicamente; faixas refletivas com 20 mm de largura, aplicadas na pala, ambos os lados direito e esquerdo, de forma 
transversal, medindo 280 mm, bem como, em toda extensão da pala, 50 mm acima da costura; faixa refletiva aplicada na 
roda da capa ponche, em toda a extensão, a uma distância de 40 mm acima da costura; aplicado em silk-screen, o brasão da 
guarda municipal de arapongas, nas cores originais, no lado esquerdo do peito, medindo 80 mm x 80 mm, devidamente 
centralizado; aplicada em silk-screen, tarja de identificação a; nas costas, aplicação em silk-screen, em letras na cor branca, 
da inscrição guarda municipal  arapongas, com letras de 50 mm de altura e 30 mm de largura. 

Ecovest 96,50 8.202,50 

12 100 Unidade

Cinta em nylon com fivela - azul negro 1) aspectos gerais da construção confeccionado em nylon, com 33 mm de largura e 
comprimento variável conforme a necessidade terá em uma das extremidades uma fivela metálica com símbolo da guarda 
municipal de arapongas ao centro, com fixador de cinta e uma ponteira do mesmo metal e cor. Características do material: 
composição nylon entrelaçado; fivela em metal, com alto brilho e símbolo da guarda em alto relevo (o símbolo será 
fornecido para a empresa vencedora). 2) acabamento o produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes 
de costuras; o produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido; as costuras, bordas e arremates deverão 
ser com construção e acabamento de alta qualidade e excelente aspecto visual

Vigilante 14,50 1.450,00 

13 100 Unidade

Cinto de guarnição- GM/agente de vigilância. Cinto de guarnição - GM/agente de vigilância confeccionado em cadarço 
duplo em polipropileno 1260, na cor preta, cadarço com 09 (nove) batidas por cem e 5,4 (cinco vírgula quatro) gramas por 
cada 100 mm de comprimento, com viés nas abas, tendo alma de polímero de 3,0mm e 55 mm de largura e entre 1,0 mm e 
1,4 mm de espessura; deverá ter em suas extremidades direita e esquerda, no mínimo 200 mm de velcro preto com largura 
de no mínimo 25 mm do tipo gancho; em toda extensão de sua parte central, não ocupado pelo velcro tipo gancho, deverá 
possuir velcro preto, tipo astrakan de no mínimo 25 mm de largura, velcro este que servirá para ajuste do cinto pelo usuário 
e também com a finalidade de fixar os demais componentes evitando que corram livremente durante o uso; 04 passadores 
(belt keepers), para cada cinto, confeccionados em cadarço de polipropileno tipo xn 2.5, na cor preta, reforçado na parte 
interna, por uma peça de couro sintético ou box 0,17 na mesma largura e comprimento do passador, a qual deverá ser 
costurada ao cadarço nas laterais, sendo que o cadarço deverá possuir 40 mm a mais que o passador de forma que possa ser 
dobrado e costurado nas duas extremidades, servindo de reforço para a fixação do botões de pressão. Fivela: composta de 
02 peças em nylon apropriado, com fechamento por três pontos, tamanho médio 70mm de largura por 60mm de 
comprimento, cada uma das peças; acabamento da superfície da peça deve ser texturizado sem rebarbas, na cor preta fosca; 
passadores: fabricados em polímero na cor preta, com folga ajustável à espessura e largura do cinto. Composição: cadarço 
polipropileno 1260, na cor preta, cadarço com 09 (nove) batidas por cem e 5,40 (cinco virgula quarenta) gramas por cada 
100 mm de comprimento, tendo 55 mm de largura e entre 1,0 mm e 1,4 mm de espessura. Fivela: composta de 02 peças em 
nylon, injetado, com fechamento por três pontos, na cor preto fosco, já descrita neste memorial. Acabamento produto 
deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costura; o produto não poderá apresentar desfiamento na 
superfície do tecido; as costuras, bordas e arremates deverão ser com construção e acabamento de alta qualidade e 
excelente aspecto visual; as peças em nylon deverão ser na cor preto fosco. Identificação cinturão trazer, internamente, 
etiqueta costurada em local discreto, com as seguintes informações: nome do fabricante (razão social); no verso da etiqueta 
constar cnpj e origem da indústria; composição do tecido; outras informações relevantes. 

Giloplastic 33,50 3.350,00 

14 85 Unidade

Coldre universal de cintura operacional em polímero de dupla retenção.  Aspectos gerais, coldre universal operacional, de 
fabricação nacional, fabricado em polímero, com suporte de cintura, devendo acompanhar adaptador para acoplar pistolas.
380 e revolver calibre 38 de saque rápido, fabricado em polímero injetado, pigmentado, rígido, com suporte de cintura 
também fabricado em polímero injetado, deverá possuir fechamento por pressão, acabamento interno deverá ser feito em 
couro para evitar ranhuras e riscos nas armas, deverá possuir um sistema interno para melhor ajuste da arma, todo o sistema 
de regulagem e integração do corpo do coldre como o sistema de abertura e o suporte de cintura deverão ser integrado por 
rebites e parafusos para possibilitar abertura do mesmo no momento de substituir o adaptador interno e para proteger a 
pistola contra quedas e arrebatamento. O sistema de abertura e fechamento do coldre deverá ser de saque rápido e feito pelo 
polegar, a alça anti-arrebatamento deverá ser fabricada na matéria-prima tipo elastômero termoplástico, deverá possibilitar 
a regulagem de altura e da alça e o melhor ajuste da arma, mais especificamente (coronha), dessa forma otimizando 
diversas armas e modelos e calibres diferentes. (cal 380 e 38) o fixador no cinto deverá ser fabricado em polímero injetado, 
pigmentado, translúcido, rígido, ou seja, do mesmo material do coldre, e deverá ser compatível com o cinto de guarnição 
que medirá entre 49mm e 50mm de largura

Maynards 113,00 9.605,00 

15 170 Unidade

Camisa operacional verao. Camisa operacional verao confeccionada em tecido 100% poliamida microfibra amni, na cor 
azul marinho - estrutura piquet, gramatura 155 g/m² tecnodry - uv tec sun - protection 50 +, rhodia , com mangas raglan em 
tecido rip stop 50% algodão 50% poliamida , construção tela, gramatura 230g/m²,6,8oz/yd² cor azul marinho pantone 
194010tp, gola em rip stop e  abertura da pólo com fechamento por zíper. Bordado brasão da guarda municipal de 
arapongas no peito lado esquerdo. No lado direito, biriba aplicada em velcro, de 11 cm por 2,5 cm, contendo: guarda 
municipal de arapongas, com o nome e tipo sanguíneo de cada colaborador. Na manga direita aplicação da bandeira do 
brasil, bordada, na cor original, em tecido 5,5 cm por 08 cm, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o 
ombro da manga e na manga esquerda aplicação da bandeira do município de arapongas, bordada, na cor original, em 
tecido 5,5 cm por 08 cm, a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro da manga. Acabamento: o 
produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; as costuras não poderão 
apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; as costuras devem ser planas; o produto não poderá apresentar 
desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras; as bordas do tecido deverão ser overlocadas, com 
acabamento de alta qualidade e excelente aspecto visual. Identificação: a peça deverá trazer, internamente, etiqueta (s) com 
as seguintes informações: nome do fabricante (razão social); na etiqueta constar cnpj e origem da indústria; número 
(tamanho do manequim); % de composição de fibras e nome dos tecidos; orientações sobre lavagem, secagem, passamento 
da peça; outras informações relevantes. Garantia de fabricação com a data/semestre da produção. Processo de costura: a 
costura deverá ser executada dentro dos padrões de alta qualidade. O aspecto visual das costuras deve ser de alta qualidade 
e excelente acabamento. O produto não poderá apresentar desfiamento e sobreposição de costuras.

Fenix textil 89,00 15.130,00 

16 25 Conjunt
o 

Conjunto impermeável para motociclista conjunto impermeável para motociclista na cor azul, em nylon emborrachado, sem 
costura, vulcanizado, contendo uma calça e uma jaqueta. Tamanhos p-m-g-gg conforme necessidade Pantaneiro 87,00 2.175,00 

17 25 Pares 

Cotoveleira motociclista cotoveleiras fabricadas em poliuretano injetado, na cor preta, articulado em duas peças; 
articulação proporcionada por dois parafusos laterais em alumínio; deverá possuir dois pinos laterais fixados na parte 
superior para travamento a 180º quando o braço estiver estendido e 90º quando o braço estiver dobrado, os quais deverão 
correr por uma abertura semicircular existente na parte inferior da cotoveleira; possuir no mínimo: 04 (quatro) aberturas 
frontais na parte inferior e na parte superior para ventilação; 02 (dois) recortes laterais na parte inferior e 02 (dois) na parte 
superior, destinados a passagem das fitas elásticas de fixação; 01 (um) velcro (macho) colado a estrutura e outro (fêmea) 
costurado na forração inferior e superior para fixação da forração em eva. Forração interna da parte superior removível, 
confeccionada em peça única  de eva revestido em tecido, que deverá transpassar a estrutura de poliuretano injetado em 
pelo menos 20 mm nas laterais e parte superior e 10 mm na parte inferior; com recorte da forração na parte inferior para 
acomodação à estrutura, e dois recorte da forração na parte superior para a passagem da fita elástica fixada à cotoveleira  
através de dois  parafusos de alumínio e de velcro; deverá possuir na parte inferior interna da cotoveleira uma proteção 
circular, fixa em espuma, de no mínimo 2 (dois) milímetros de espessura; possuir 01 (uma) fita elástica na parte superior e 
01 (uma) fita elástica na parte inferior,  medindo 25 mm de largura e 360 mm de comprimento.  Sistema de fechamento 
através de fita de velcro (macho e fêmea) costurada e reforçada com sistema de costura em x medindo 120 mm cada, com 
acabamento nas pontas para evitar desfiamento. Não refletir luz ou brilho para auxiliar a dissimulação em qualquer 
ambiente. 

Pro tork 65,40 1.635,00 

18 20 Unidade

Culote para motociclista, em rip stop, cor azul negro, com fecho frontal (braguilha) composto de três botões em nylon com 
quatro furos na cor azul negro. Na parte frontal aplicação de couro de proteção, na cor preta, abrangendo toda a superfície 
frontal do culote. Bolso traseiros embutidos com portinholas de entretela branca colante. Na parte detrás, costuras 
reforçadas, entrepernas. Cós com largura de 45mm com passador simples de 10mm de largura; aplicado gancho para 
fechamento no cós e zíper com 18cm. O espaço entre as passadeiras terão as seguintes dimensões: frente lado direito 10 
cm; lado esquerdo 5,5 cm; intervalo entre as passadeiras 11cm, no meio das costas 9cm. Comprimento da calça, até a altura 
da bota cano longo, com tiras em tecidos para prender, e elástico contornando a barra da calça, dando o efeito de 
bombachas. Características do material: o tecido deverá ser misto gabardini 31, armação em sarja 3x1; composição de 67% 
de poliéster e 33% algodão; pesando no máximo 0,265kg por m², podendo ser tolerado um percentual de até 10% para mais 
ou para menos; com, no mínimo, 46,31 fios de urdume por cm e 20,3 fios de trama por cm; resistência mínima de 31 kg por 
cm para o urdume e 14 kg por centímetro para a trama; com tolerância para o encolhimento máximo da primeira lavagem 
de -1% para o urdume e -1,5% para a trama e espessura do no máximo 0,5 mm. Acabamento: o produto deverá apresentar 
limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras. As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios 
externos. As costuras devem ser planas. O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido nem 
esgarçamento de costuras. O molde da peça confeccionada deverá seguir integralmente os padrões da guarda municipal de 
arapongas, bem como no que se refere ao corte das calças. As bordas do tecido deverão ser overlocadas, com acabamento 
de alta qualidade e excelente aspecto visual. Identificação: a peça deverá trazer internamente etiqueta com as seguintes 
informações: nome do fabricante (razão social). No verso da etiqueta constar cnpj e origem da indústria. Composição do 
tecido; número (tamanho do manequim); orientações sobre lavagem, secagem e outras informações relevantes.  Processo de 
costura: a costura deverá ser executada dentro dos padrões de alta qualidade, sendo a operação de fechamento: interlock 
bitola mínima 10mm. Máquina ponto corrente 1 agulha; máquina 2 agulhas defasadas ponto corrente; com agulhas de 

Fenix textil 94,00 1.880,00 
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14mm (singer 90); linhas das costuras 80, overlock 120/filam; ppc 3,5 a 4,0; nos pontos vulneráveis, travetes nos cantos 
dos bolsos. O travete deve ser colocado por sobre a costura de segurança do interlock. Caseados das camisas: gola social: 
no pé de gola sentido horizontal, os demais vertical ao 1º a 7cm  de distância do caseado do pé de gola, e os demais a 10cm 
eqüidistantes. O aspecto visual das costuras deve ser de alta qualidade e excelente acabamento. O produto não poderá 
apresentar desfiamento e sobreposição de costuras. 

19 40 Unidade

Capacete fechado, articulado na cor preta, modelo zarref classic v3. Capacete motociclista, material: confeccionado em abs, 
injetado, engate rápido, viseira injetada de no mínimo 1,5mm de espessura em policarbonato anti-risco, cor: casco preto, 
apresentação: com abertura em estágios,ventilação forçada superior e inferior, abertura da frente (viseira e queixo) 
escamoteável, através de um único botão frontal, forração removível e lavável, com peso entre 1,450 kg e 1,700kg, com 
identificação nos padrões adotados pela pmal, validades dos capacetes conforme as normas aprovadas pelo inmetro nbr 
7471-96; os selos internos, bem como, o manual de instrução devem ser fornecidos em língua portuguesa. Tamanho a ser 
definido pela secretaria solicitante. 

Pro tork 244,50 9.780,00 

20 25 Pares 

Joelheira motociclista: joelheiras fabricadas em poliuretano injetado em duas peças articuladas; articulação proporcionada 
por dois parafusos de alumínio fixados nas laterais; deverá possuir sistema que permita o travamento a 180º quando a perna 
estiver estendida e 90º quando a perna estiver dobrada; possuir no mínimo: 04 (quatro) aberturas frontais na parte inferior e 
na parte superior que permita a ventilação; 04 (quatro) recortes laterais na parte inferior e 02 (dois) na parte 
superior,destinados a passagem das fitas elásticas de fixação; 04 (quatro) ganchos inversos (de fora para dentro, para 
fixação da forração em eva). Forração interna da parte superior removível, confeccionada em peça única de eva revestida 
em tecido ou tnt, que deverá transpassar a estrutura de poliuretano injetado em pelo menos 20mm; com recorte na parte 
inferior para acomodação à estrutura, e dois recorte na parte superior para a passagem da fita elástica, 
fixada à joelheira através dos parafusos de alumínio; deverá possuir na parte inferior  interna da joelheira na região 
denominada patela uma proteção circular, fixa  em espuma,  de no mínimo 2 (dois) milímetros de espessura; forração 
interna da parte inferior removível, confeccionada em peça única  de eva revestido em tecido, que deverá transpassar a 
estrutura de poliuretano injetado em pelo menos 20 mm; deverá possuir 04 (quatro) recortes para passagem das fitas de 
fixação e 04 (quatro) recortes para fixação à joelheira através os ganchos inversos; possuir 01 (uma) fita elástica na parte 
superior medindo 40mm de largura e 500mm de comprimento e 02(uma) fitas elásticas  na parte inferior,  medindo a 
primeira 40mm de largura e 430mm de comprimento e a segunda 40mm de largura e 390mm de comprimento. Sistema de 
fechamento através de fita de velcro (macho e fêmea) costurada e reforçada com sistema de costura em x medindo 120 mm 
cada, com acabamento nas pontas para evitar desfiamento.  Não refletir luz ou brilho para auxiliar a dissimulação em 
qualquer ambiente. 

Pro tork 90,00 2.250,00 

21 20 Unidade

Porta bastão para tonfa pr-2 1)aspectos gerais da construção para tonfa modelo pr 24, confeccionado em nylon 600 d, na 
cor preta acoplado com e.v.a 25 (vinte e cinco) mm no miolo da peça e forro em    now-wowem 0,80 (oitenta) grs, na cor 
preta, debruado em toda a sua extensão com cadarço tipo xn 25 (vinte e cinco) mm, na cor preta, devera ser dobrado e 
costurado com fio 10 (dez) dando forma para passar no cinto. Na parte frontal terá um cadarço tipo c.v 25 (vinte e cinco) 
mm costurado em suas extremidades, com reforço para sustentação de 01 (um) (a) argola de aço com 38 (trinta e oito) de 
diâmetro como passante da tonfa. Ao lado 01 (um) cadarço tipo c.v 25 (vinte e cinco) mm, dobrado 02 (duas) vezes seu 
tamanho com botão de pressão em suas extremidade (macho e fêmea), o cadarço devera fixado na peça para sustentação do 
manete da tonfa. , prendendo o cabo da tonfa com segurança para qualquer movimento. 2)características do material 
composição: confeccionado em nylon 600 d, na cor preta. Cadarço com 09 batidas por cm e 10,80g por 10cm de 
comprimento, tendo 50mm de largura e entre 3mm e 3,5mm de espessura. 3)acabamento o produto deverá apresentar 
limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras; o produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido; 
as costuras, bordas e arremates deverão ser com construção e acabamento  de alta qualidade e excelente aspecto visual; 4)
identificação o acessório deverá trazer, internamente, etiqueta costurada em local discreto, com as seguintes informações: 
nome do fabricante (razão social); no verso da etiqueta constar cnpj e origem da indústria; composição do tecido; outras 
informações relevantes. 

Giloplastic 20,30 406,00 

22 45 Unidade

Porta algema: 1)aspectos gerais da construção em forma de bolsa, confeccionada a partir de material acoplado, composto 
no lado externo por tecido nylon 600 dn, cor preta, plastificado com pvc, espalmado para impermeabilização, no meio, um 
laminado de e.v.a, com aproximadamente 2,5 mm de espessura, no lado interno um forro de tecido tipo non wowem de 
polipropileno com 100g/m2. O corpo do porta algemas será debruado em toda a volta com cardaço de polipropileno tipo xn 
preto com medidas mínimas de 25 mm e máximo de 27 mm de largura. Dimensões, aproximadas: comprimento  mínimo 
85mm, máximo 95 mm; profundidade mínimo 20mm, máximo 30mm; largura mínimo 90mm, máximo 100mm. O 
equipamento deverá ter um passador de cadarço de polipropileno, com 50mm de largura, na cor preta e comprimento no 
mínimo de 70mm e máximo de 80mm. A tampa faz parte das costas da peça com no mínimo 90 mm e máximo de 100mm 
de largura, igual ao corpo principal da peça e no mínimo 85mm e máximo de 95 mm de comprimento, com fechamento 
será através de um botão de pressão de ferro niquelado, na cor preto fosco. 2)características do material composição: nylon 
600 dn, espalmado para impermeabilização, no meio, um laminado de e.v.a, com aproximadamente 2,5 mm de espessura, 
no lado interno um forro de tecido tipo non wowem de polipropileno com 100g/m2. 3)acabamento o produto deverá 
apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras; o produto não poderá apresentar desfiamento na superfície 
do tecido; as costuras, bordas e arremates deverão ser com construção e acabamento  de alta qualidade e excelente aspecto 
visual; 4) identificação o cinturão trazer, internamente, etiqueta costurada em local discreto, com as seguintes informações: 
nome do fabricante (razão social); no verso da etiqueta constar cnpj e origem da indústria; composição do tecido; outras 
informações relevantes. 5) para participar do certame, as empresas interessadas deveram entregar junto ao setor de controle 
de uniformes uma amostra antes do pregão eletrônico se realizar.   Somente participaram do certame as empresas em que as 
amostras satisfizerem plenamente o descritivo do edital. 

Giloplastic 24,50 1.102,50 

23 20 Unidade

Porta bloco em nylon: 1)aspectos gerais da construção fechado, para acomodação de talonário de multas, confeccionada a 
partir de material acoplado, composto no lado externo por tecido nylon 600 dn, cor preta, plastificado com pvc, espalmado 
para impermeabilização, no meio, um laminado de e.v.a, com aproximadamente 2,5 mm de espessura, no lado interno um 
forro de tecido tipo non wowem de polipropileno com 100g/m2. O corpo do porta bloco será debruado em toda a volta com 
cadarço de polipropileno tipo xn preto com medidas mínimas de 130 mm e máximo de 135 mm de largura. Na parte 
posterior de cadarço de polipropileno medindo, aproximadamente, 50mm por 70mm. Fechamento com dois o botões /100 
macho pretos na parte superior e inferior com botão /100 fêmea, as dimensões do porta bloco de: comprimento 180mm à 
190mm e largura de 130mm à 135mm. Em uma das laterais compartimento para acomodação de um caneta esferográfica. 
2)características do material composição: nylon 600 dn, espalmado para impermeabilização, no meio, um laminado de 
e.v.a, com aproximadamente 2,5 mm de espessura, no lado interno um forro de tecido tipo non wowem de polipropileno 
com 100g/m2. 3)acabamento o produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras; o produto 
não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido; as costuras, bordas e arremates deverão ser com construção e 
acabamento  de alta qualidade e excelente aspecto visual; 4)identificação o acessório deverá trazer, internamente, etiqueta 
costurada em local discreto, com as seguintes informações: nome do fabricante (razão social); no verso da etiqueta constar 
cnpj e origem da indústria; composição do tecido; outras informações relevantes. 5) para participar do certame, as empresas 
interessadas deveram entregar junto ao setor de controle de uniformes uma amostra antes do pregão eletrônico se realizar.  
51) somente participaram do certame as empresas em que as amostras satisfizerem plenamente o descritivo do edital. 

Fenix textil 30,20 604,00 

24 85 Unidade

Porta carregador: porta carregador em polímero, borracha e metal.
Tamanho: específico para cada tipo de carregador, calibre.380  tipo: bifilar. Sistema de ajuste, retenção e fechamento: 
sistema de ajuste pneumático através de eixo de borracha e parafusos philips e ressalto no design, sem fechamento (aberto). 
Devendo possuir eventos para evitar o acúmulo de água, pode ser adaptado em cintos de até 4. Sistema modular: divide-se 
em 3 partes para facilitar a limpeza e manutenção. Na cor preta 

Giloplastic 52,00 4.420,00 

25 30 Unidade

Jaqueta de couro para motociclista masculino e feminino. Confeccionada em couro, na cor preta, em estilo motociclista, 
gola modelo paletó com possibilidade de fechamento total, com um botão de pressão em cada lado para manter a gola 
aberta, com reforço nos cotovelos; platinas presas com 2 (dois) botões de pressão de metal na cor do tecido; frente fechada 
com dois botões de pressão de metal, na cor do tecido, próximo a bainha e com zíper destacável de vislon esmaltado, de 
160 mm, aproximadamente; com o sistema de fechamento frontal de zíper, o qual deve rá ser fechado até o final do 
sistema, mangas com punho com 60 mm de largura e abertura de 160 mm, com zíper destacável de vislon esmaltado, de 
160 mm, aproximadamente; na altura do brasão, 01 (um) bolso interno em fecho no forro; os bolsos externos com zíper 
destacável de vislon esmaltado, de 160 mm, aproximadamente, um inferior de cada lado embutido, com vista de 150 mm 
por 30 mm, colocados enviesados, 1 (um) bolsinho superior embutido de 85 mm por 30 mm, aplicado no lado direito, com 
zíper; velcro fêmea de 25 mm de largura por 120 mm de comprimento, na cor preta aplicado acima do bolsinho superior; 
lado esquerdo do peito, brasão da guarda municipal de arapongas medindo 80mm x 80mm; na manga esquerda, bandeira do 
município de arapongas bordado, nas cores originais, medindo 80 mm x 70 mm, aplicada, a uma distância de 50 mm abaixo 
da costura do ombro; e na manga direita, bandeira do brasil, bordado, nas cores originais, medindo 80 mm x 70 mm, 
aplicada a uma distância de 50 mm abaixo da costura do ombro. Tamanhos referenciais p, m, g, gg e xg. 

Fenix textil 633,00 18.990,00 

27 255 Unidade

Camiseta gola redonda para guardas municipais - azul negro 1)aspectos gerais da construção confeccionada na cor azul 
negro, com ribana rebatida no colarinho, com 5% de elastômero e poliéster, largura de 3cm, tendo no máximo 27cm 
tencionado, gola redonda com acabamento de união do colarinho com debrum tipo exportação, mangas com acabamento 
em pesponto, sendo que no tamanho m as mangas deverão ter aproximadamente 15 cm de comprimento, aumentando-se, 
ou diminuindo-se proporcionalmente aos demais manequins; na frente aplicação em serigrafia com tinta apropriada para o 
tecido, o distintivo padrão guarda municipal de arapongas, nas cores originais, medindo aproximadamente 8 cm por 8 cm; 
atrás, centralizado os dizeres: guarda municipal- arapongas. Na cor branca. 2)características do tecido o tecido deverá ser 
na cor azul negro, com nuance de cor adequada, conforme padrões da guarda municipal de arapongas. Composição: 
poliéster 67% e 33% viscose, fio 30. 3)acabamento o produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de 
costuras e bordados;as costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; as costuras devem ser 
planas; o produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras; as bordas do 
tecido deverão ser são overlocadas, com acabamento de alta qualidade e excelente aspecto visual; logotipos: a estampa 
serigráfica deverá ser de boa qualidade, com nitidez de detalhes, cores consistentes, apresentando resistência à dobraduras e
amassamentos, sem desgastes prematuros. 4) identificação a peça da camisa deverá trazer, internamente, etiqueta (s) que 
devem ser bordadas afim de não desbotar com o uso e de acordo com a lei das etiquetas (5956/1973, resolução 01/01), com 
as seguintes informações: nome do fabricante (razão social); no verso da etiqueta constar cnpj e origem da indústria; 
número (tamanho do manequim); composição do tecido; orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; outras 
informações relevantes. 5) processo de costura costura deverá ser executada dentro dos padrões de alta qualidade. O 
aspecto visual das costuras deve ser de alta qualidade e excelente acabamento. O produto não poderá apresentar 
desfiamento e sobreposição de costuras. 

Fenix textil 20,50 5.227,50 

29 35 Unidade

Calça operacional rip stop – feminina. Calça feminina confeccionada em tecido rip stop, construção em tela, gramatura 
(g/m²): de 210 g/m² a 238 g/m2 +/- 5,0%, composição 50% algodão e 50% poliamida, na cor preta (referência a94 
194028tp) cós: postiço com 4 cm de largura, fixado na borda do tecido da cintura e dobrado para dentro, pespontado com 
um pesponto de borda, fechamento através de 1 botão e 1 caseado reto vertical, com passantes sobrepondo-o.
Passantes: 7 passantes de 1 cm de largura inseridos na parte inferior e sobrepondo o cós até a parte superior, fixados por 
travetes de 1 cm, deixando um espaço de 5 cm para passar o cinto. Bolsos dianteiros: 2 bolsos chapados externos quebrado 
no canto inferior, com abertura tipo faca, rebatida com 2 pespontos na borda e arrematada com travetes de 1cm nas 

Fenix textil 142,20 4.977,00 
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extremidades. Medindo 30 cm alt. X 17 larg. Boca do bolso com abertura de 18 cm a 7 cm de distancia da lateral.
Braguilha: com zíper de metal, comprimento de acordo com a tabela e com 4 cm de largura rebatido com 1 pesponto de 
borda no lado esquerdo e 2 pespontos sobre o lado direito, tendo o pesponto externo como base e arredondado na parte 
inferior. Travete de 1 cm de comprimento na junção da dobra da braguilha com a emenda do gancho e outro no início da 
curva dos pespontos, obedecendo à cor do tecido da calça. Bolsos laterais: dois bolsos chapados quebrado nos cantos 
inferiores, um em cada lateral, medindo 17 cm alt x 17 cm compr., fixados a 1 cm abaixo do bolso dianteiro, centralizado 
com a costura da emenda lateral, rebatidos nos contornos com dois pespontos, com pregas macho 4,5 cm (tipo sanfonedo), 
e rebatidas com um pesponto nas bordas das dobras, fechamento em velcro de 2,5 cm de largura por 10 cm de 
comprimento, travetes de 1 cm no sentido horizontal nos cantos superiores dos bolsos. Portinholas dos bolsos laterais: dois 
quebradas nos cantos inferiores, uma sobre cada bolso lateral, medindo 7 cm alt. X 17 cm comprimento, rebatidas nos 
contornos com dois pespontos, fixadas a 1 cm acima das partes superiores dos bolsos, fechamento em velcro de 2,5 cm de 
largura por 10 cm de comprimento, fixado na parte interna inferior. Travetes de 1 cm no sentido horizontal nos cantos 
superiores.  Bolsos traseiros: dois, um em cada lado. Retangulares, medindo 15 cm alt. X 14 cm larg., chapados e 
quebrados nos cantos inferiores, rebatidos nos contornos com dois pespontos, com pregas macho 4 cm (tipo sanfonedo), e 
rebatidas com um pesponto nas bordas das dobras, fechamento em velcro de 2,5 cm de largura por 9 cm de comprimento, 
travetes de 1 cm no sentido horizontal nos cantos superiores dos bolsos. Portinholas dos bolsos traseiros: dois quebradas 
nos cantos inferiores, uma sobre cada bolso, formato em retangular, medindo 6 cm alt. X 14 cm larg., rebatidas nos 
contornos com dois pespontos, fixadas a 1 cm da borda do bolso, fechamento em velcro de 2,5 cm de largura por 9 cm de 
comprimento, fixado na parte interna. Bainha: dobrada 2 vezes do mesmo para dentro com um pesponto na borda superior.  
Laterais: em máquina reta 2 agulhas ponto corrente para fechamento.  Gancho traseiro: em máquina reta 2 agulhas ponto 
corrente para fechamento dos ganchos.  Gancho dianteiro: em máquina reta 2 agulhas ponto corrente para fechamento dos 
ganchos.  Tecido sobreposto na altura do joelho (sem manta acrílica): pespontado somente o tecido sobreposto na parte 
frontal, medindo 25 cm altura, fixado na altura do joelho, 2 pesponto na parte superior e inferior, fixadas nas costuras 
laterais. Reforço interno no gancho dianteiro e traseiro no mesmo tecido, fixado com 1 costura. Entrepernas: fechada na 
overloque 5 fios.  Etiquetas: constando numeração, composição completa do tecido, indicação da procedência do artigo 
(razão social, cnpj e país de origem) e modo de conservação (instrução para lavar, passar e secar); fixadas na parte interna 
do cós, ao lado do pertingal. As etiquetas de identificação podem ter as características do fabricante (tipo de tecido, bordado 
ou silk, etc.), desde que constem as informações acima citadas. Costuras em máquina de interloque bitola de 10 mm / 4,4 a 
5,4 mm para todas as costuras de emendas e fechamentos. Aplicação de overloque bitola de 4,4 a 5,4 mm nas bordas 
desfiantes do tecido. Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pespontos únicos.  Em máquina reta 2 agulhas 
ponto fixo para pespontos duplos. Em máquina reta 2 agulhas ponto corrente para fechamento dos ganchos.  Pontos por cm: 
3,5 a 4 mm para as máquinas de pontos fixos e 4 a 4,5 mm para as máquinas overloques e interloques. Caseado reto de 18 
mm. Aviamentos os pespontos deverão obedecer à tonalidade do tecido; linha 50 pes./alg. Ou 100% poliéster na cor do 
tecido para as operações de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botões; linha 80 e filamento para o overloque 
nas costuras de chuleado. Botão perolizado 4 furos, de 14 mm de diâmetro, na cor do tecido. Zíper de metal. Acabamento: o 
produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; as costuras não poderão 
apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; as costuras devem ser planas; o produto não poderá apresentar 
desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras. Etiquetas: etiqueta de garantia total do fabricante do 
tecido, etiqueta de produto cm composição e instruções de lavagem, identificação da confecção conforme conmetro 
resolução 2. Embalagem: as peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos individuais com numeração visível.

30 190 Unidade

Calça operacional rip stop – masculino. Calça masculina confeccionada em tecido rip stop, construção em tela, gramatura 
(g/m²): de 210 g/m² a 238 g/m2 +/- 5,0%, composição 50% algodão e 50% poliamida, na cor preta, (referência a94 -
194028tp). Cós: postiço com 4 cm de largura, fixado na borda do tecido da cintura e dobrado para dentro, pespontado com 
um pesponto de borda, fechamento através de 1 botão e 1 caseado reto vertical, com passantes sobrepondo-o. Passantes: 7 
passantes de 1 cm de largura inseridos na parte inferior e sobrepondo o cós até a parte superior, fixados por travetes de 1 
cm, deixando um espaço de 5 cm para passar o cinto. Bolsos dianteiros: 2 bolsos chapados externos quebrado no canto 
inferior, com abertura tipo faca, rebatida com 2 pespontos na borda e arrematada com travetes de 1cm nas extremidades. 
Medindo 30 cm alt. X 17 larg. Boca do bolso com abertura de 18 cm a 7 cm de distância da lateral. Braguilha: com zíper de 
metal, comprimento de acordo com a tabela e com 4 cm de largura rebatido com 1 pesponto de borda no lado esquerdo e 2 
pespontos sobre o lado direito, tendo o pesponto externo como base e arredondado na parte inferior. Travete de 1 cm de 
comprimento na junção da dobra da braguilha com a emenda do gancho e outro no início da curva dos pespontos, 
obedecendo à cor do tecido da calça. Bolsos laterais: 2 bolsos chapados quebrado nos cantos inferiores, um em cada lateral, 
medindo 17 cm alt x 17 cm compr., fixados a 1 cm abaixo do bolso dianteiro, centralizado com a costura da emenda lateral, 
rebatidos nos contornos com dois pespontos, com pregas macho 4,5 cm (tipo sanfonedo), e rebatidas com um pesponto nas 
bordas das dobras, fechamento em velcro de 2,5 cm de largura por 10 cm de comprimento, travetes de 1 cm no sentido 
horizontal nos cantos superiores dos bolsos. Portinholas dos bolsos laterais: duas quebradas nos cantos inferiores, uma 
sobre cada bolso lateral medindo 7 cm alt. X 17 cm comprimento, rebatidas nos contornos com dois pespontos, fixadas a 1 
cm acima das partes superiores dos bolsos, fechamento em velcro de 2,5 cm de largura por 10 cm de comprimento, fixado 
na parte interna inferior. Travetes de 1 cm no sentido horizontal nos cantos superiores.  Bolsos traseiros: dois, um em cada 
lado. Retangulares, medindo 15 cm alt. X 14 cm larg., chapados e quebrados nos cantos inferiores, rebatidos nos contornos 
com dois pespontos, com pregas macho 4 cm (tipo sanfonedo), e rebatidas com um pesponto nas bordas das dobras, 
fechamento em velcro de 2,5 cm de largura por 9 cm de comprimento, travetes de 1 cm no sentido horizontal nos cantos 
superiores dos bolsos. Portinholas dos bolsos traseiros: duas quebradas nos cantos inferiores, uma sobre cada bolso, 
formato em retangular, medindo 6 cm alt. X 14 cm larg., rebatidas nos contornos com dois pespontos, fixadas a 1 cm da 
borda do bolso, fechamento em velcro de 2,5 cm de largura por 9 cm de comprimento, fixado na parte interna. Bainha: 
dobrada 2 vezes do mesmo para dentro com um pesponto na borda superior.  Laterais: em máquina reta 2 agulhas ponto 
corrente para fechamento.  Gancho traseiro: em máquina reta 2 agulhas ponto corrente para fechamento dos ganchos.  
Gancho dianteiro: em máquina reta 2 agulhas ponto corrente para fechamento dos ganchos.  Tecido sobreposto na altura do 
joelho (sem manta acrílica): pespontado somente o tecido sobreposto na parte frontal, medindo 25 cm altura, fixado na 
altura do joelho, 2 pesponto na parte superior e inferior, fixadas nas costuras laterais. Reforço interno no gancho dianteiro e 
traseiro no mesmo tecido, fixado com 1 costura. Entrepernas: fechada no overloque 5 fios.  Etiquetas: constando 
numeração, composição completa do tecido, indicação da procedência do artigo (razão social, cnpj e país de origem) e 
modo de conservação (instrução para lavar, passar e secar); fixadas na parte interna do cós, ao lado do pertingal. As 
etiquetas de identificação podem ter as características do fabricante (tipo de tecido, bordado ou silk, etc.), desde que 
constem as informações acima citadas. Costuras em máquina de interloque bitola de 10 mm / 4,4 a 5,4 mm para todas as 
costuras de emendas e fechamentos. Aplicação de overloque bitola de 4,4 a 5,4 mm nas bordas desfiantes do tecido. Em 
máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pespontos únicos.  Em máquina reta 2 agulhas ponto fixo para pespontos 
duplos. Em máquina reta 2 agulhas ponto corrente para fechamento dos ganchos.  Pontos por cm: 3,5 a 4 mm para as 
máquinas de pontos fixos e 4 a 4,5 mm para as máquinas overloques e interloques. Caseado reto de 18 mm. Aviamentos os 
pespontos deverão obedecer à tonalidade do tecido; linha 50 pes./alg. Ou 100% poliéster na cor do tecido para as operações 
de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botões; linha 80 e filamento para o overloque nas costuras de 
chuleado. Botão perolizado 4 furos, de 14 mm de diâmetro, na cor do tecido. Zíper de metal. Acabamento: o produto deverá 
apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; as costuras não poderão apresentar 
descontinuidades e/ou desvios externos; as costuras devem ser planas; o produto não poderá apresentar desfiamento na 
superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras. Etiquetas: etiqueta de garantia total do fabricante do tecido, etiqueta de 
produto cm composição e instruções de lavagem, identificação da confecção conforme conmetro resolução 2. Embalagem: 
as peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos individuais com numeração visível. Embalagem coletiva: em caixa 
de papelão com as devidas identificações 

Fenix textil 135,40 25.726,00 

31 350 Unidade

Camiseta cinza chumbo com gola careca (redonda). Confeccionada na cor cinza chumbo, com ribana rebatida no colarinho, 
com 5% de elastômero e poliéster, largura de 3cm, tendo no máximo 27cm tencionado, gola redonda com acabamento de 
união do colarinho com debrum tipo exportação, mangas com acabamento em pesponto, sendo que no tamanho m as 
mangas deverão ter aproximadamente 8,5cm por 7cm; atrás, centralizado os dizeres: agente de vigilância sestran.o tecido 
deverá ser na cor cinza chumbo, com nuance de cor adequada, conforme padrões de primeira qualidade. Composição: 
poliéster 67% e 33% viscose, fio 30.o produto devera apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes costuras e 
bordados; as costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; as costuras devem ser planas; o 
produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras;as bordas do tecido 
deverão ser overlocadas, com acabamento de alta qualidade e excelente aspecto visual;logotipos: a estampa serigrafia 
deverá ser de boa qualidade, com nitidez de detalhes, cores consistentes, apresentando resistência à dobraduras e 
amassamentos, sem desgastes prematuros. A camiseta deverá trazer, internamente, etiqueta(s) que devem ser bordadas afim 
de não desbotar com o uso de acordo com a lei de etiquetas (5956/1973), resolução 01/01, com as seguintes 
informações:nome do fabricante (razão social);no verso da camiseta constar cnpj e origem da indústria;número (tamanho 
do manequim); composição do tecido;orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça;outras informações 
relevantes.a costura devera ser executada dentro dos padrões de alta qualidade. O aspecto visual das costuras deve ser de 
alta qualidade e excelente acabamento. O produto não poderá apresentar desfiamento e sobreposição de costuras.tamanho P 
M G GG XG tórax 50/54/58/62/66 m/c 17/19/21/23/25/70/72/75/78/81 obs: tolerância para malha de + ou  1,5cm, com 
exceção da manga. 

Fenix textil 17,90 6.265,00 

32 76 Unidade

Capa poncho de chuva. Capa tipo poncho, confeccionada em material pvc, na cor preta, com 1300 mm de comprimento e 
4600 mm de roda, totalmente selada eletronicamente, com abertura frontal e fechamento com quatro botões de pressão; 
com uma pala tipo morcego até a cintura, com fechamento frontal traspassado através de velcro e capuz selado 
eletronicamente; faixas refletivas com 20 mm de largura, aplicadas na pala, ambos os lados direito e esquerdo, de forma 
transversal, medindo 280 mm, bem como, em toda extensão da pala, 50 mm acima da costura; faixa refletiva aplicada na 
roda da capa ponche, em toda a extensão, a uma distância de 40 mm acima da costura; aplicado em silk-screen, o brasão 
dos agentes de vigilância de arapongas, nas cores originais, no lado esquerdo do peito, medindo 80 mm x 80 mm, 
devidamente centralizado; aplicada em silk-screen, tarja de identificação a; nas costas, aplicação em silk-screen, em letras 
na cor amarelo ouro, da inscrição agente de vigilância, com letras de 50 mm de altura e 30 mm de largura. 

Pantaneiro 96,90 7.364,40 

33 80 Unidade

Cinta em nylon com fivela lisa 1)aspectos gerais da construção confeccionado em nylon, na cor preta, com 33 mm de 
largura e comprimento variável conforme a necessidade terá em uma das extremidades uma fivela metálica lisa, com 
fixador de cinta e uma ponteira do mesmo metal e cor.características do material: composição nylon entrelaçado na cor 
preta; fivela lisa em metal, com alto brilho. 2) acabamento produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas 
excedentes de costuras;o produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido;as costuras, bordas e arremates 
deverão ser com construção e acabamento  de alta qualidade e excelente aspecto visual

Vigilante 14,85 1.188,00 

34 10 Unidade
Conjunto impermeável para motociclista. Conjunto impermeável para motociclista na cor preta, em nylon emborrachado, 
sem costura, vulcanizado, contendo uma calça e uma jaqueta. Nas costas da jaqueta escrita em arco agente de vigilância na 
cor amarelo ouro.tamanhos p-m-g-gg conforme necessidade

Pantaneiro 87,30 873,00 

35 15 Unidade
Culote para motociclista. Culote para motociclista, agente de vigilância, em rip stop, cor preta, com fecho frontal 
(braguilha) composto de três botões em nylon com quatro furos na cor preta. Na parte frontal aplicação de couro de 
proteção, na cor preta, abrangendo toda a superfície frontal do culote. Bolso traseiros embutidos com portinholas de 
entretela branca colante. Na parte detrás, costuras reforçadas, entrepernas. Cós com largura de 45mm com passador simples 

Fenix textil 94,00 1.410,00 
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de 10mm de largura; aplicado gancho para fechamento no cós e zíper com 18cm. O espaço entre as passadeiras terão as 
seguintes dimensões: frente lado direito 10 cm; lado esquerdo 5,5 cm; intervalo entre as passadeiras 11cm, no meio das 
costas 9cm. Comprimento da calça, até a altura da bota cano longo, com tiras em tecidos para prender, e elástico 
contornando a barra da calça, dando o efeito de bombachas.características do material:o tecido deverá ser misto gabardini 
31, armação em sarja 3x1; composição de 67% de poliéster e 33% algodão; pesando no máximo 0,265kg por m², podendo 
ser tolerado um percentual de até 10% para mais ou para menos; com, no mínimo, 46,31 fios de urdume por cm e 20,3 fios 
de trama por cm; resistência mínima de 31 kg por cm para o urdume e 14 kg por centímetro para a trama; com tolerância 
para o encolhimento máximo da primeira lavagem de -1% para o urdume e -1,5% para a trama e espessura do no máximo 
0,5 mm. Acabamento: o produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras. As costuras não 
poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos. As costuras devem ser planas. O produto não poderá apresentar 
desfiamento na superfície do tecido nem esgarçamento de costuras. O molde da peça confeccionada deverá seguir 
integralmente os padrões de primeira qualidade, bem como no que se refere ao corte das calças. As bordas do tecido 
deverão ser overlocadas, com acabamento de alta qualidade e excelente aspecto visual. identificação: a peça deverá trazer 
internamente etiqueta com as seguintes informações: nome do fabricante (razão social). No verso da etiqueta constar cnpj e 
origem da indústria. Composição do tecido; número (tamanho do manequim); orientações sobre lavagem, secagem e outras 
informações relevantes. Processo de costura: a costura deverá ser executada dentro dos padrões de alta qualidade, sendo a 
operação de fechamento: interlock bitola mínima 10mm. Máquina ponto corrente 1 agulha; máquina 2 agulhas defasadas 
ponto corrente; com agulhas de 14mm (singer 90); linhas das costuras 80, overlock 120/filam; ppc 3,5 a 4,0; nos pontos 
vulneráveis, travetes nos cantos dos bolsos. O travete deve ser colocado por sobre a costura de segurança do interlock. 
Caseados das camisas: gola social: no pé de gola sentido horizontal, os demais vertical ao 1º a 7cm de distância do caseado 
do pé de gola, e os demais a 10cm eqüidistantes. O aspecto visual das costuras deve ser de alta qualidade e excelente 
acabamento. O produto não poderá apresentar desfiamento e sobreposição de costuras.

36 15 Unidade

Jaqueta de couro para motociclista agente de vigilância. Masculino e feminino. Confeccionada em couro, na cor preta, em 
estilo motociclista, gola modelo paletó com possibilidade de fechamento total, com um botão de pressão em cada lado para 
manter a gola aberta, com reforço nos cotovelos; platinas presas com 2 (dois) botões de pressão de metal na cor do tecido; 
frente fechada com dois botões de pressão de metal, na cor do tecido, próximo a bainha e com zíper destacável de vislon 
esmaltado, de 160 mm, aproximadamente; com o sistema de fechamento frontal de zíper, o qual deve rá ser fechado até o 
final do sistema, mangas com punho com 60 mm de largura e abertura de 160 mm, com zíper destacável de vislon 
esmaltado, de 160 mm, aproximadamente; na altura do brasão, 01 (um) bolso interno em fecho no forro; os bolsos externos 
com zíper destacável de vislon esmaltado, de 160 mm, aproximadamente, um inferior de cada lado embutido, com vista de 
150 mm por 30 mm, colocados enviesados, 1 (um) bolsinho superior embutido de 85 mm por 30 mm, aplicado no lado 
direito, com zíper; velcro fêmea de 25 mm de largura por 120 mm de comprimento, na cor preta aplicado acima do 
bolsinho superior; lado esquerdo do peito, brasão dos agentes de vigilância de arapongas medindo 80mm x 80mm; na 
manga esquerda, bandeira do município de arapongas bordado, nas cores originais, medindo 80 mm x 70 mm, aplicada, a 
uma distância de 50 mm abaixo da costura do ombro; e na manga direita, bandeira do brasil, bordado, nas cores originais, 
medindo 80 mm x 70 mm, aplicada a uma distância de 50 mm abaixo da costura do ombro, nas costas escrito em arco 
"agente de vigilância" na cor amarelo ouro. Tamanhos referenciais p, m, g, gg, xg, eg. 

Fenix textil 633,00 9.495,00 

45 20 Unidade
Coldre de cintura. Coldre de cintura fabricado em polímero de alta resistência, ambidestro, na cor preta, sistema de trava 
com segurança, base universal em polímero flexível com sistema de regulagem de angulação (rotativo), passador de fixação 
de cinto para pistola sparks condor e similares. 

Maynards 113,00 2.260,00 

46 20 Unidade

Boina tipo francesa na cor preta. - boina tipo francesa modelo de referência pralana, de forma circular, fabricada na cor: 
preta confeccionada em feltro 100% lã, impermeabilizada, espessura 3,0 mm, gramatura de 750 a 850 g/m² e resistência a 
tração de 60 kgf. Forrada com tecido misto 64 % em algodão e 36% poliéster de cor preta, debruada com feltro na cor preta  
com 0,5 mm a 0,6 mm de espessura e 10 mm de diâmetro por onde corre um cadarço de polipropileno preto que se destina 
ao ajustamento da boina. Entre o bojo e o debrum há uma faixa cilíndrica de 21 mm de largura e aba de 30 mm. 
Internamente possui um reforço em forma de semicírculo de 50 x 80 mm situado no quarto anterior ao lado direito, 
destinado a receber externamente o distintivo com símbolo da guarda municipal. Com 2 ilhoses envernizado na cor preta, 
diâmetro interno 4,5 a 4,6 mm e diâmetro externo de 10,0 a 10,5 mm, afixados no limite inferior da aba com espaço de 
separação entre um e outro de 70 mm transversalmente e afastado 40 mm da base para fins de circulação de ar. Com uma 
fêmea de botão de pressão afixado entre os ilhóses que juntamente com o macho que é afixado a 10 mm da base completam 
o acabamento da boina que deverá ser usada abotoada. Fabricadas nos tamanhos 54 ao 64. 

Invictus 75,00 1.500,00 

TOTAL GERAL R$ 394.901,40 

Ata de Registro de preços n. 482/2019, assinada em 17 de Junho de 2019 - G. BERGAMASCO & GUILHERME LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 05.508.941/0001-54. 

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

26 170 Unidade 

Jaqueta de frio guarda municipal- azul-negro jaqueta 100% nylon, cor azul negro, impermeável, em tecido externo 100% 
náilon, o forro interno com 5 (cinco) onças de acrílico esponjoso (uma camada de fibra de lã aplicada entre o náilon e o 
forro); gola esporte, platinas presas, traspassadas com 1 (um) botão de quatro furos, na cor do tecido; frente fechada com 
02 (dois) botões de quatro furos, traspassadas na cor do tecido, próximo a bainha e com zíper destacável de vislon 
esmaltado, de 160 mm, aproximadamente, barra com acabamento em elástico em polyester com 60 mm de largura; 
mangas compridas com punhos em ribana azul-marinho negro, na altura do brasão 01 (um) bolso interno em fecho no 
forro; os bolsos externos, um inferior de cada lado embutido, com vista de 150 mm por 30 mm, colocados enviesados, 1 
(um) bolsinho superior embutido de 85 mm por 30 mm, aplicado no lado direito; velcro fêmea de 25 mm de largura por 
120 mm de comprimento, na cor preta aplicado acima do bolsinho superior; lado esquerdo do peito, brasão da guarda 
municipal de arapongas, bordado 80 mm x 80 mm, na manga esquerda a uma distância de 50 mm abaixo da costura do 
ombro, a bandeira do município de arapongas, bordado, nas cores originais, medindo 80 mm x 60 mm, aplicada no braço 
direito, a uma distância de 50 mm abaixo da costura do ombro; a bandeira do brasil, bordado, nas cores originais, 
medindo 80 mm x 60 mm; parte de trás lisa;  características do tecido: o tecido deverá ser na cor azul-negro, com nuance 
de cor adequada. Composição: em tecido externo nylon para queda impermeável, fio 100% poliamida rhodia 240/35 dtex 
(trama e urdume maquinetado). O forro interno com 5 (cinco) onças de acrílico esponjoso (uma camada de fibra de lã 
aplicada entre o nylon e o forro). Acabamento: o produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de 
costuras e bordados; as costuras e bordados não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; as costuras 
devem ser planas; o produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido e bordado, nem esgarçamento de 
costuras; a bandeira do município de arapongas deverá ser bordada sobre a manga da jaqueta, no local especificado neste 
descritivo, sendo que os bordados devem ser executados em alta qualidade e excelente acabamento. Identificação: a peça 
deverá trazer, internamente, etiqueta (s) com as seguintes informações: nome do fabricante (razão social); no verso da 
etiqueta constar cnpj e origem da indústria; número (tamanho do manequim); composição do tecido; orientações sobre 
lavagem, secagem, passamento da peça; outras informações relevantes. Processo de costura: costura deverá ser executada 
dentro dos padrões de alta qualidade. O travete deve ser colocado por sobre a costura de segurança do interlock. O 
aspecto visual das costuras deve ser de alta qualidade e excelente acabamento. O produto não poderá apresentar 
desfiamento e sobreposição de costuras. Tamanhos: as jaquetas serão confeccionadas com dimensões proporcionais aos 
manequins nº 36 a 60.

Ponto dos 
uniformes 99,00 16.830,00 

37 80 Unidade 

Jaqueta de frio agente de vigilância- preta. Jaqueta 100% nylon, cor preta, impermeável, em tecido externo 100% náilon, 
o forro interno com 5 (cinco) onças de acrílico esponjoso (uma camada de fibra de lã aplicada entre o náilon e o forro); 
gola esporte, platinas presas, traspassadas com 1 (um) botão de quatro furos, na cor do tecido; frente fechada com 02 
(dois) botões de quatro furos, traspassadas na cor do tecido, próximo a bainha e com zíper destacável de vislon esmaltado, 
de 160 mm, aproximadamente, barra com acabamento em elástico em poliéster com 60 mm de largura; mangas compridas 
com punhos em ribana preta, na altura do brasão 01 (um) bolso interno em fecho no forro; os bolsos externos, um inferior 
de cada lado embutido, com vista de 150 mm por 30 mm, colocados enviesados, 1 (um) bolsinho superior embutido de 85 
mm por 30 mm, aplicado no lado direito; velcro fêmea de 25 mm de largura por 120 mm de comprimento, na cor preta 
aplicado acima do bolsinho superior; lado esquerdo do peito, brasão dos agentes de vigilância, bordado 80 mm x 80 mm, 
na manga esquerda a uma distância de 50 mm abaixo da costura do ombro, a bandeira do município de arapongas, 
bordado, nas cores originais, medindo 80 mm x 60 mm, aplicada no braço direito, a uma distância de 50 mm abaixo da 
costura do ombro; a bandeira do brasil, bordado, nas cores originais, medindo 80 mm x 60 mm; parte de trás lisa; 
características do tecido: o tecido deverá ser na cor preta, com nuance de cor adequada. Composição: em tecido externo 
nylon para queda impermeável, fio 100% poliamida rhodia 240/35 dtex (trama e urdume maquinetado). O forro interno 
com 5 (cinco) onças de acrílico esponjoso (uma camada de fibra de lã aplicada entre o nylon e o forro).acabamento: o 
produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; as costuras e bordados não 
poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; as costuras devem ser planas; o produto não poderá 
apresentar desfiamento na superfície do tecido e bordado, nem esgarçamento de costuras; a bandeira do município de 
arapongas deverá ser bordada sobre a manga da jaqueta, no local especificado neste descritivo, sendo que os bordados 
devem ser executados em alta qualidade e excelente acabamento.identificação: a peça deverá trazer, internamente, 
etiqueta (s) com as seguintes informações: nome do fabricante (razão social); no verso da etiqueta constar cnpj e origem 
da indústria; número (tamanho do manequim); composição do tecido; orientações sobre lavagem, secagem, passamento 
da peça; outras informações relevantes.processo de costura: costura deverá ser executada dentro dos padrões de alta 
qualidade. O travete deve ser colocado por sobre a costura de segurança do interlock. O aspecto visual das costuras deve 
ser de alta qualidade e excelente acabamento. O produto não poderá apresentar desfiamento e sobreposição de costuras.
tamanhos: as jaquetas serão confeccionadas com dimensões proporcionais aos manequins nº 36 a 60. 

Ponto dos 
uniformes 103,00 8.240,00 

39 18 Pares 
Botas para uso na sinalização viária. Calçado tipo bota, com cabedal confeccionado em raspa tingida e acabada na cor 
preta, inserto em laminado sintético, com elástico nas laterais, palmilha de montagem em material não tecido, fixada pelo 
sistema strobel, solado a base de pu (poliuretano), monodensidade, antiderrapante e resistente a óleo.

Cartom 60,00 1.080,00 
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44 40 Unidade 
Colete tipo x para uso na pintura viária. Colete tipo x confeccionado em tecido pvc com forro misto algodão, cor laranja, 
tamanho único com 04 refletivos de 35cm segmentado de 20mm prata, na cintura e na frente 01 refletivo de 35cm prata e 
nas costas 03 refletivos prata de 15cm e 12cm, fechamento por velcro na cintura. 

Ponto dos 
uniformes 23,71 948,40 

TOTAL GERAL R$ 27.098,40 

Ata de Registro de preços n. 483/2019, assinada em 17 de Junho de 2019 - RWAF TEXTIL INDUSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE TECIDOS 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.350.929/0001-55.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

28 160 Unidade Bonés modelo americano. Bonés modelo americano com 06 gomos confeccionado em brim, na cor preta, com tela 
hard com logotipo bordado na parte frontal (brasão agente de vigilância de arapongas).

Invista 
Uniformes 12,80 2.048,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 17 de junho 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 040/2019 – Processo Adm. N º 054/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, 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. 437/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 - AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.836.350/0001-02.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

03 18 Unidade 

Gaveteiro odontológico altura: 85cm largura: 50cm profundidade: 43cm composto por 
3 gavetas de 6cm e 2 gavetas de 12cm com bojos abs, cantos arredondados e 1 gaveta 
de 24cm com fundo de madeira. Corrediças de aço com pintura epóxi e puxadores 
com ponteiras cromadas e rodízios . 

MG 800,00 14.400,00 

Ata de Registro de preços n. 438/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 - BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 06.175.908/0001-12. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

01 15 Unidade 

Seladora grau cirúrgico sela e corta acionamento por lavanca. Especificações 
mínimas: bivolt, porta rolo embutido, guilhotina acoplada, espessura de selagem: 
10mm, comprimento de selagem: 30mm, controle de potência de selagem, Voltagem 
127 - 220 Vc.a, 50-60Hz, fusível 8A, acionamento por lavanca, equipamento de 
bancada. Garantia 1 ano. 

Ecel 495,00 7.425,00 

Ata de Registro de preços n. 439/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 - DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.375.249/0001-03. 

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

09 11 Unidade 

Consultório odontológico completo instalado:
- cadeira: com movimento de subida e descida do assento e do encosto, acionado pelo pedal de 
comando integrado a base da cadeira ou móvel, com 02 posições de trabalho, volta a zero, liga o 
refletor e regula a intensidade da luz. Caixa de comando incorporado à cadeira ou não, com 
mangueiras embutidas. Placa de comando eletrônico fora da caixa de comando, braço direito da 
cadeira escamoteável para facilitar o acesso do paciente, encosto de linhas arredondadas com 
curvaturas anatômicas, articulação central única biarticulada entre o assento e encosto, para 
facilitar a limpeza do equipamento, encosto de cabeça biarticulado (com suporte de metal e com 
trava de fixação),anatômico para um maior apoio da cabeça para a execução do procedimento 
pelo profissional. Base da cadeira fabricada em ferro fundido, ou chapa em aço sem a 
necessidade de fixação no piso e sem capa de acabamento (pintura epóxi), sistema pantográfico 
de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapa de ferro ou vergalhões, todas as 
superfícies metálicas deverão ter banho de proteção contra oxidação, a pintura deverá ser lisa nas 
partes aparentes. Sistema hidráulico de inclinação do encosto e elevação do assento ou por 
motoredutor, transformador de 12 volts para alimentação do refletor, relê de partida e fusível de 
proteção, estofamento em espuma poliuretano revestido em pvc expandido, lavável.- equipo 
odontológico: acoplado com articulação na vertical pneumático com três terminais para alta 
rotação, micromotor com seringa tríplice (toda em latão ou alumínio), com puxadores bilaterais 
ou central, seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático 
ou válvulas individuais. Suporte de pontas em peça única ou individual, contendo as seguintes 
peças de mão: -caneta de alta rotação: com 400.000 rpm, esterilizável em auto clave, corpo em 
alumínio anodizado com canais arredondadas de pega, cabeça de tamanho reduzido com altura 
12 mm à 13,5 mm, diâmetro da cabeça 10 mm à 12 mm, comprimento total da caneta de 111 mm 
à 115 mm, com peso entre 35 à 40 gramas. Sistema de conexão dois furos, spray triplo 
direcionado à ponta ativa da broca, turbina micro-balanceada, sistema de substituição da broca 
através de saca brocas, baixo consumo de ar (30 litros/min), o cano de entrada de ar do fundo da 
caneta deverá ser com rosca para possível manutenção ou emenda do cano de água quando 
rompido. Obs: a exigência do peso faz - se necessário para prevenir lesão por esforço repetitivo 
nos profissionais (ler) com pontas com peso excessivo. A exigência de cabeça reduzida com 
altura e diâmetro conforme especificado é que a mesma ponta poderá ser utilizada tanto em 
adulto como em criança e que o profissional tem como executar o trabalho no último dente do 
paciente com maior facilidade. -micro motor: esterilizável em auto clave, com sistema de 
conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° das peças 
acopladas, com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 rpm.consumo de ar 
máximo de 65 litros/min. -contra ângulo: esterilizável em autoclave e acoplável ao micro motor 
através de sistema intra, com diâmetro de 20mm com relação de transmissão 1.1, possui corpo 
em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça com 
altura de 14 mm à 15,5 mm, diâmetro da cabeça de 0.7 mm à 0.9 mm, deve permitir a utilização 
de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperado 
com sistema lateral de acoplamento. Peso entre 43 à 46 gramas. Obs: a exigência do peso faz - se 
necessário para prevenir lesão por esforço repetitivo nos profissionais(l.e.r) com pontas com peso 
excessivo. A exigência de cabeça reduzida com altura e diâmetro conforme especificado é que a 
mesma ponta poderá ser utilizada tanto em adulto como em criança e que o profissional tem 
como executar o trabalho no último dente do paciente com maior facilidade. - refletor 
odontológico: monofocal, acoplado ao braço vertical do equipo, fixo à cadeira, dotado de 
cabeçote com puxador incorporado e espelho multifacetado, com tratamento multicoating que 
produz luz uniformemente distribuída, campo de iluminação 8 x 18 à 80 cm de distância com 
30.000 ou superior lux, sistema de fácil troca do led, luz em led (refletora) com protetor em 
policarbonato transparente, transformador com seleção de voltagem e pintura lisa.- unidade 
auxiliar: acoplado à cadeira com estrutura interna fabricada em alumínio com pintura lisa, bacia 
removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, registro para 
regulagem de pressão da água e com temporizador (economiza água) ou registro para fechamento 
manual da água, 01 terminal para sugador com acionamento automático venturi, 01 sugador para 
bomba de vácuo. - suporte da bomba de vácuo elétrico, suporte de pontas com formas 
arredondadas, caixa de esgoto selada em pvc com respiro e abafador, separador de detritos para 
os dois sugadores,  conectado à mangueira de sucção com tela de aço inoxidável, mangueiras dos 
sugadores com engate rápido ou não. - mocho odontológico: com sistema de elevação do assento 
e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca com 
o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. 
Ambos os movimentados são amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possui uma 
alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Base com 05 
rodízios, assento com conformação anatômica que se aloja ao contorno das pernas e encosto com 
estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em pvc expandido sem costuras, lavável, 
encosto ergonômico com regulagem longitudinal, deverá conter 02 mochos para cada consultório 
odontológico. 

D700 11.500,00 126.500,00 
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Todos os equipamentos que compõem o conjunto odontológico, incluindo caneta de alta rotação, 
micro motor e ângulo e mocho deverão ser da mesma marca. Garantia:12 meses. Empresa de 
assistência técnica com no máximo 100 km de distância e possuir contrato de prestação de 
serviço com o fabricante.

Ata de Registro de preços n. 440/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 - EQUIPONORTE – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.718.950/0001-07. 

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

17 3 Unidade 

Consultório odontológico completo instalado: - cadeira: com movimento de subida e descida do 
assento e do encosto, acionado pelo pedal de comando integrado a base da cadeira ou móvel, com 
02 posições de trabalho, volta a zero, liga o refletor e regula a intensidade da luz. Caixa de 
comando incorporado à cadeira ou não, com mangueiras embutidas. Placa de comando eletrônico 
fora da caixa de comando, braço direito da cadeira escamoteável para facilitar o acesso do 
paciente, encosto de linhas arredondadas com curvaturas anatômicas, articulação central única 
biarticulada entre o assento e encosto, para facilitar a limpeza do equipamento, encosto de cabeça 
biarticulado (com suporte de metal e com trava de fixação),anatômico para um maior apoio da 
cabeça para a execução do procedimento pelo profissional. Base da cadeira fabricada em ferro 
fundido, ou chapa em aço sem a necessidade de fixação no piso e sem capa de acabamento 
(pintura epóxi), sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapa 
de ferro ou vergalhões, todas as superfícies metálicas deverão ter banho de proteção contra 
oxidação, a pintura deverá ser lisa nas partes aparentes. Sistema hidráulico de inclinação do 
encosto e elevação do assento ou por motoredutor, transformador de 12 volts para alimentação do 
refletor, relê de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma poliuretano revestido em 
pvc expandido, lavável.- equipo odontológico: acoplado com articulação na vertical pneumático 
com três terminais para alta rotação, micromotor com seringa tríplice (toda em latão ou 
alumínio), com puxadores bilaterais ou central, seleção automática das pontas controlada por um 
bloco de acionamento pneumático ou válvulas individuais. Suporte de pontas em peça única ou 
individual, contendo as seguintes peças de mão: - caneta de alta rotação: com 400.000 rpm, 
esterilizável em auto clave, corpo em alumínio anodizado com canais arredondadas de pega, 
cabeça de tamanho reduzido com altura 12 mm à 13,5 mm, diâmetro da cabeça 10 mm à 12 mm, 
comprimento total da caneta de 111 mm à 115 mm, com peso entre 35 à 40 gramas. Sistema de 
conexão dois furos, spray triplo direcionado à ponta ativa da broca, turbina micro-balanceada, 
sistema de substituição da broca através de saca brocas, baixo consumo de ar (30 litros/min), o 
cano de entrada de ar do fundo da caneta deverá ser com rosca para possível manutenção ou 
emenda do cano de água quando rompido. Obs: a exigência do peso faz - se necessário para 
prevenir lesão por esforço repetitivo nos profissionais (ler) com pontas com peso excessivo. A 
exigência de cabeça reduzida com altura e diâmetro conforme especificado é que a mesma ponta 
poderá ser utilizada tanto em adulto como em criança e que o profissional tem como executar o 
trabalho no último dente do paciente com maior facilidade. -micro motor: esterilizável em auto 
clave, com sistema de conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 
360° das peças acopladas, com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 
rpm.consumo de ar máximo de 65 litros/min. -contra ângulo: esterilizável em autoclave e 
acoplável ao micro motor através de sistema intra, com diâmetro de 20mm com relação de 
transmissão 1.1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, 
tamanho reduzido da cabeça com altura de 14 mm à 15,5 mm, diâmetro da cabeça de 0.7 mm à 
0.9 mm, deve permitir a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa 
rotação com trava de aço temperado com sistema lateral de acoplamento. Peso entre 43 à 46 
gramas. Obs: a exigência do peso faz - se necessário para prevenir lesão por esforço repetitivo 
nos profissionais(l.e.r) com pontas com peso excessivo. A exigência de cabeça reduzida com 
altura e diâmetro conforme especificado é que a mesma ponta poderá ser utilizada tanto em
adulto como em criança e que o profissional tem como executar o trabalho no último dente do 
paciente com maior facilidade. - refletor odontológico: monofocal, acoplado ao braço vertical do 
equipo, fixo à cadeira, dotado de cabeçote com puxador incorporado e espelho multifacetado, 
com tratamento multicoating que produz luz uniformemente distribuída, campo de iluminação 8 
x 18 à 80 cm de distância com 30.000 ou superior lux, sistema de fácil troca do led, luz em led 
(refletora) com protetor em policarbonato transparente, transformador com seleção de voltagem e 
pintura lisa.- unidade auxiliar: acoplado à cadeira com estrutura interna fabricada em alumínio 
com pintura lisa, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo separador de 
detritos, registro para regulagem de pressão da água e com temporizador (economiza água) ou 
registro para fechamento manual da água, 01 terminal para sugador com acionamento automático 
venturi, 01 sugador para bomba de vácuo. - suporte da bomba de vácuo elétrico, suporte de 
pontas com formas arredondadas, caixa de esgoto selada em pvc com respiro e abafador, 
separador de detritos para os dois sugadores,  conectado à mangueira de sucção com tela de aço 
inoxidável, mangueiras dos sugadores com engate rápido ou não. - mocho odontológico: com 
sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento 
acionados por uma alavanca com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e 
de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentados são amortecidos por um sistema de 
gás pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do 
assento. Base com 05 rodízios, assento com conformação anatômica que se aloja ao contorno das 
pernas e encosto com estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em pvc expandido sem 
costuras, lavável, encosto ergonômico com regulagem longitudinal, deverá conter 02 mochos 
para cada consultório odontológico.
Todos os equipamentos que compõem o conjunto odontológico, incluindo caneta de alta rotação, 
micro motor e ângulo e mocho deverão ser da mesma marca. Garantia:12 meses. Empresa de 
assistência técnica com no máximo 100 km de distância e possuir contrato de prestação de 
serviço com o fabricante.

D700 12.500,00 37.500,00 

Ata de Registro de preços n. 441/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 - FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.633.441/0001-84. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

07 10 Unidade 

Compressor odontológico 100 litros. Características técnicas: reservatório de 100 litros, volume de ar 
aspirado 12 p.c.m 340lts./min., pressão máx. De operação de 120 lbf/pol2, possui 1 cabeçotes, 2 
pistões, pintura interna, regulador de pressão, acionamento do motor direto, é isento de óleo, ideal 
para 02 à 03 consultórios. Dimensões do compressor c86 x l43 x a87 aproximadamente, dimensões da 
embalagem c95 x l54 x a102 aproximadamente, peso 62 kg aproximadamente. Garantia 01 ano.  
Características elétricas: potência 2,0 cv, rotação 1700, protetor elétrico, reservatório fabricado 
conforme nr 13, acompanhado de filtros para utilização em equipamentos odontológicos e inaladores, 
baixo nível de ruídos aproximadamente 89dba, voltagem 110v ou 220v. Assistência técnica com no 
máximo 50 quilômetros de distância. 

Fiac mod. 
Airmax 
12.100 

3.218,00 32.180,00 

14 2 Unidade 

Autoclave horizontal analógica bivolt capacidade 75 litros: painel analógico e controle
termodinâmico de temperatura e pressão automático para visualização através de 
manômetro/termômetro e indicadores luminosos, câmara de esterilização em aço inoxidável, sistema 
eletrônico de segurança que controlam todo ciclo e previne falhas de operação e/ou funcionamento e
desligamento automático caso a temperatura, pressão e falta de água, opção de ciclos extras,
bandejas, secagem com porta fechada, garantia minima de 12 meses, registro na ANVISA e 
certificado de boas práticas, manual técnico em português, instalação e treinamento básico, uma vez, 
sem implicações de custos. 

Stermax 7.595,00 15.190,00 
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15 10 Unidade 

Autoclave horizontal analógica bivolt capacidade 42 litros: painel analógico e controle
termodinâmico de temperatura e pressão automático para visualização através de 
manômetro/termômetro e indicadores luminosos,  câmara de esterilização em aço inoxidável, sistema 
eletrônico de segurança  que controlam todo ciclo e previne falhas de operação e/ou funcionamento e  
desligamento automático caso a temperatura , pressão e falta de água , opção de ciclos extras,  
bandejas, secagem com porta fechada, garantia minima de 12 meses, registro na ANVISA e 
certificado de boas práticas, manual técnico em português, instalação e treinamento básico, uma vez, 
sem implicações de custos.

Stermax 3.940,00 39.400,00 

TOTAL GERAL R$ 86.770,00 

Ata de Registro de preços n. 442/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 - HOSPITRONICA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.737.428/0001-14. 

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

10 5 Und  

Equipamento de rx odontológico de parede instalado: de coluna móvel com base de ferro 
fundido dimensionada para movimentação do equipamento com estabilidade pratico e de 
fácil operação, com regulador de tensão que proporcione ao operador estabilizar 
alimentação do equipamento, aumentando sua vida útil e produzindo radiografias 
uniformes, voltagem no tubo emissor 70 kvp, intensidade da corrente do tubo emissor de 
8 ma, cilindro direcional longo com revestimento de película de chumbo de 0,5mm 
dupla colimação, filtro de alumínio equivalente a 2,5mm, isolamento termoelétrico por 
imersão do cabeçote em oleo , controle remoto digital eletronic com cabo espiralado, 
seleção de exposição de tempo 0,2 a 2,5 seg 

Procion 3.990,00 19.950,00 

12 12 Und 

Aparelho de rx odontológico instalado: equipamento destinado a emissão controlada de 
radiação ionizante para produzir imagens radiográficas para procedimentos de 
diagnostico e tratamento odontológicos. Modelo com rodízios, potência 70 kvp, com 
bloqueio contra disparos acidentais, controle eletrônico: regulagem de tempo através de 
teclado, com visualização através de leds. Voltagem: 220v, potencia: 1,20 kva, 
potencia/cabeçote: 70 kvp, amperagem/cabeçote: 8 ma, peso 46,4 kg, monofásico, em 
conformidade com a nbr iec 60601-1:1997 e iec 60522, ponto focal 0,8x0,8 mm do tubo 
de raios x conforme iec60336. O equipamento devera apresentar laudo raio métrico
(radiação de fuga) atestado individualmente. 

Procion 3.990,00 47.880,00 

TOTAL GERAL R$ 67.830,00 

Ata de Registro de preços n. 443/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 -ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.194.440/0001-03. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

05 15 Unidade 

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

Bio Mn 573,75 8.606,25 

Ata de Registro de preços n. 444/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 - R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 26.984.213/0001-99. 

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

06 3 Unidade 
Localizador de ápice. Com seleção automática de frequência e calibração automática/continua, 
com display el led, sinalização sonora e controle de volume.  Composto por: 01 suporte, 01 cabo 
de medição, cabos com gancho, mínimo de 05 clips labiais, manual de usuário e garantia mínima
12 meses. Bateria(s) como fonte de energia.

Schuster 1.425,63 4.276,89 

Ata de Registro de preços n. 445/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 - TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.088.993/0001-11. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

02 6 Unidade 
Macri odontopediatria. Macri odontopediatria. Macri odontológico para procedimento em 
odontopediatria, estrutura metálica com pintura epóxi, tamanho/capacidade mínimo 20kg, 
composta de quatro. Partes desmontáveis, com almofada e capa de tecido emborrachado, 
impermeável e textura macia e elástica e sistema de fixação removível. Garantia de 1 ano

Macri odontopediatria 
dexpress 990,00 5.940,00 

Ata de Registro de preços n. 446/2019, assinada em 13 de Junho de 2019 -V. S. COSTA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
05.286.960/0001-83. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

16 12 Unidade 

Aparelho fotopolimerizador –led. Aparelho  fotopolimerizador  de resinas compostas, com 
transmissão de luz emitida  por 1 único led(diodo emissor de luz), compatível com todas as resinas 
foto polimerizáveis (que possuam canforoquinona em sua composição) disponíveis no mercado. A 
utilização do led elimina a necessidade de lâmpada e exaustor resultando em um equipamento de luz 
fria com longa vida útil que permite o uso prolongado por períodos ininterruptos sem risco de 
aquecimentos e queimas, sinal sonoro com intervalos de dez segundos, programação eletrônica do 
tempo de emissão de luz e desligamento automático em 50 segundos, emissão gradativa de 
luminosidade, ponteira em acrílico, com giro de 360º sobre peça de mão, tecla membrana com função 
liga/desliga, luz fria com comprimento de onda de 450 a 480nm(luz azul), potência de 320 a 500 
mw/cm2,  peça de mão com cabo liso, comutação automática de tensão de 100 a 240v , com fio, 
registro no ministério da saúde.

Ecel 335,00 4.020,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 13 de Setembro 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 109/2018 – Processo Adm. N º 196/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER OS VEÍCULOS 
PERTENCENTES À FROTA DE TODAS AS SECRETARIAS, INCLUSO SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DO ÓLEO, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 558/2018, assinada em 31 de Outubro de 2018 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 08.851.789/0001-04.

LOTE 01 – ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS (COTA PRINCIPAL – AMPLA CONCORRÊNCIA) 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

unitário 
R$ 

Valor total R$ 

01 90 Litros Óleo 15w40 api ci4 - frasco com 01 litro. Lubri Motors 15,37 1.383,30 
02 270 Balde Óleo 15w40/ motor api cf - balde com 20l. Lubri Motors 229,31 61.913,70 
03 15 Balde Óleo hidráulico tcr 10w to4  - balde com 20 litros. Lubri Motors 340,26 5.103,90 
04 8 Balde Óleo tcr 50 to4 - balde com 20l. Petronas 311,16 2.489,28 
05 18 Balde Óleo tcr 30 to4 - balde com 20l. Petronas 326,33 5.873,94 
06 54 Balde Óleo transmissão mtf 10w30 - balde com 20l. Lubri Motors 186,23 10.056,42 
07 90 Frasco Fluido de freio dot3 - frasco com 500ml. Radnaq 13,58 1.222,20 
08 113 Frasco Fluido de freio dot4 - frasco com 500ml Radnaq 19,13 2.161,69 
09 180 Frasco Óleo 02 tempos - frasco com 01 litros Lubri Motors 16,22 2.919,60 

10 150 Litros Aditivo para radiador monoetileno 6 rg  - frasco com 01 litro. Radnaq 22,17 3.325,50 

11 75 Litros Aditivo para radiador etilenogricol  - frasco com 01 litro. Radnaq 27,68 2.076,00 

12 1.500 Litros Óleo sintético 5w30 gasolina - etanol  - frasco com 01 litro. Lubri Motors 30,01 45.015,00 

13 1.500 Litros Óleo mineral 20w50 para motor a gasolina - etanol- frasco 
com 01 litro. Lubri Motors 14,93 22.395,00 

14 300 Litros Óleo sintético sae75w90 api gl4 - frasco com 01 litro. Petronas 50,20 15.060,00 
15 27 Balde Óleo 80w90 api gl5 - balde com 20l. Petronas 270,96 7.315,92 
16 45 Balde Óleo 85w140 api gl5 - balde com 20l. Lubri Motors 236,08 10.623,60 
17 225 Litros Óleo eaton para cambio media alta - frasco com 01 litro. EATON 25,43 5.721,75 
18 18 Balde Óleo 10w - sistema hidráulico - transmissão - balde com 20l Lubri Motors 251,39 4.525,02 
19 27 Balde Óleo 140 gl5 diferencial - balde com 20l. Lubri Motors 185,68 5.013,36 
20 90 Balde Óleo 15w40 cg.4 - balde com 20l Lubri Motors 204,91 18.441,90 
21 36 Balde Óleo 20w30 - motor gl4 transmissão - balde com 20l Petronas 256,13 9.220,68 
22 150 Balde Óleo 68 sistema hidráulico vg - balde com 20l. Lubri Motors 169,48 25.422,00 
23 15 Balde Óleo 80w gl 4 câmbio/diferencial api - balde com 20l. Lubri Motors 249,35 3.740,25 

24 75 Balde Óleo 90 câmbio diferencial api gl5 - balde com 20l Lubri Motors 209,51 15.713,25 
25 75 Balde Óleo vermelho atf hidráulico/direção tipo a - balde com 20l. Lubri Motors 252,43 18.932,25
26 38 Balde Óleo sae40 (estacionário) cf - balde com 20l Lubri Motors 189,53 7.202,14 
27 38 Balde Óleo tac 3 hidráulico api cf - balde com 20l Lubri Motors 265,03 10.071,14 
28 75 Balde Óleo 20w40 - balde com 20l Lubri Motors 192,09 14.406,75 
29 38 Balde Óleo hidráulico isso vg 46 - balde com 20l Lubri Motors 229,08 8.705,04 
30 150 Balde Óleo 10w40 sintético ci.4 acea 07 - balde com 20l Petronas 403,89 60.583,50 
31 225 Balde Óleo cambio 75w80 semi sintético - balde com 20l Petronas 533,13 119.954,25 
32 45 Balde Óleo transmissão moto trator - balde com 20l Lubri Motors 252,52 11.363,40 
33 38 Galão Óleo motor 5w30 sintético wr - galão com 30l Petronas 247,05 9.387,90 
34 75 Balde Graxa 1° linha mp2 - balde com 20l Petronas 305,05 22.878,75 
35 150 Litros Óleo motocicleta 20w50 sl - frasco com 01l. Lubri Motors 18,98 2.847,00 
36 38 Litros Óleo moto 10w30 semi sintético - frasco com 01l. Lubri Motors 16,45 625,10 

37 150 Balde Agente redutor líquido automotivo - arla 32 - embalagem de 
20 litros. ECOPLUS 50,16 7.524,00 

38 225 Frasco Óleo motoserra sthil - arbo mix - frasco com 500ml. Petronas 23,59 5.307,75 
39 12 Unidade Filtro de ar para besta VOX 60,22 722,64 
40 8 Unidade Filtro de ar para fiat ducato VOX 64,22 513,76 
41 45 Unidade Filtro de ar para palio/strada VOX 26,53 1.193,85 
42 75 Unidade Filtro de ar para gol linha v.w VOX 34,57 2.592,75 
43 75 Unidade Filtro de ar para kombi VOX 50,43 3.782,25 
44 135 Unidade Filtro de ar para motor m.b. 131 s-1113 VOX 61,17 8.257,95 
45 38 Unidade Filtro de ar para motor m.b 1620 11618 VOX 139,97 5.318,86 
46 8 Unidade Filtro de ar para motor mwm/cumins VOX 118,50 948,00 
47 4 Unidade Filtro de ar para motor perkins - masses ferg VOX 116,17 464,68 
48 8 Unidade Filtro de ar para motor renaut VOX 106,80 854,40 
49 30 Unidade Filtro de ar para saveiro vw VOX 31,06 931,80 
50 23 Unidade Filtro de ar para uno 2005 VOX 28,20 648,60 
51 113 Unidade Filtro de combustível para motor cumins/mwm psc-7212 VOX 21,17 2.392,21 
52 38 Unidade Filtro de combustível para motor mb 1516 fc-164 VOX 24,41 927,58 
53 38 Unidade Filtro de combustível para motor mb 1115 fc-161 VOX 13,96 530,48 
54 38 Unidade Filtro de combustível para motor mb 1513 fc-165 VOX 17,67 671,46 
55 15 Unidade Filtro de diesel para besta kia psc 998 VOX 47,28 709,20 
56 15 Unidade Filtro de diesel para fiat ducato 2005 pec-3023 VOX 124,08 1.861,20 
57 15 Unidade Filtro de diesel para renault 2004 pc 947 VOX 43,19 647,85 
58 45 Unidade Filtro de lubrificante para motor mwm 14150 psl-339 VOX 42,51 1.912,95 

59 45 Unidade Filtro de lubrificantes para caminhão vw 13180 motor mwm 
- psl-962 VOX 28,95 1.302,75 

60 8 Unidade Filtro lubrificante para besta kia psl 320 VOX 45,63 365,04 
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61 15 Unidade Filtro de lubrificante para fiat ducato 2005 - psl 156 VOX 74,95 1.124,25 

62 8 Unidade Filtro de lubrificante para fiat strada 2001 - psl 45 VOX 26,34 210,72 
63 45 Unidade Filtro de lubrificante para palio/uno psl 55 VOX 27,03 1.216,35 
64 15 Unidade Filtro de lubrificante para motor massey ferg. Psl-675 VOX 78,42 1.176,30 
65 60 Unidade Filtro de lubrificante para motor m.b pl 519 VOX 31,99 1.919,40 
66 30 Unidade Filtro de lubrificantes m.b. 162011618 psl 301 VOX 40,38 1.211,40 
67 45 Unidade Filtro lubrificante para m.b. 315 pl-361 VOX 36,08 1.623,60 
68 45 Unidade Filtro para lubrificante vw gol/saveiro psl 562 VOX 27,29 1.228,05 
69 30 Unidade Filtro tork m.b. dsf-0202 VOX 112,19 3.365,70 
70 8 Unidade Filtro tork mwm dsf 0203 VOX 141,55 1.132,40 
71 38 Unidade Filtro de hidráulico ph-346 VOX 22,57 857,66 
72 30 Unidade Filtro lubrificante cuminns psl 280 VOX 61,45 1.843,50 
73 30 Unidade Filtro lubrificante 26220 cuminns psl 909 VOX 145,70 4.371,00 
74 30 Unidade Filtro de ar 26220/113.180 VOX 124,48 3.734,40 
75 15 Unidade Filtro de combustível v.w psd-460/1 VOX 50,94 764,10 
76 8 Unidade Filtro de transmissão para pá carregadeira psh-607 VOX 176,15 1.409,20 

77 8 Unidade Filtro do hidráulico para pá carregadeira psh-025 VOX 168,53 1.348,24 
78 15 Unidade Filtro de lubrificante para pá/moto psl-417 VOX 37,03 555,45 
79 15 Unidade Filtro lubrificantes para motoniveladora ph-1960 VOX 106,02 1.590,30 
80 8 Unidade Filtro do hidráulico para compressor ph-520 VOX 57,46 459,68 
81 8 Unidade Filtro de lubrificante para rolo compressor psl-123 VOX 34,00 272,00 

82 15 Unidade Filtro de lubrificante agrali volare 6020.101.179.00.2 VOX 134,38 2.015,70 
83 8 Unidade Filtro de combustível ivecodaily h.215wk VOX 131,59 1.052,72 
84 8 Unidade Filtro de lubrificante 20r0127177 v.w 24250 VOX 102,08 816,64 
85 8 Unidade Filtro de ar c-17232 VOX 86,79 694,32 
86 8 Unidade Filtro iveco sep.água 5821403243 VOX 181,01 1.448,08 
87 8 Unidade Filtro iveco fs-1015 VOX 114,17 913,36 
88 8 Unidade Filtro lubrificante 01 - arla 32 VOX 185,92 1.487,36 
89 15 Unidade Filtro lubrificante s10 - psl 340 VOX 61,99 929,85 
90 15 Unidade Filtro combustível s-10 psc-498/2 VOX 125,84 1.887,60 
91 15 Unidade Filtro ar s10 VOX 68,86 1.032,90 
92 30 Unidade Filtro lubrificante v.w h210w01 VOX 107,75 3.232,50 
93 30 Unidade Filtro sep. Água vwr120lj.10m VOX 128,30 3.849,00 
94 30 Unidade Filtro combustível e4222kp-d98 VOX 104,35 3.130,50 
95 15 Unidade Filtro moto pl-153 VOX 23,06 345,90 
96 8 Unidade Filtro de ar m.b. 1618 VOX 105,86 846,88 
97 15 Unidade Filtro combustível m.b. 1620 psd-970/1 VOX 50,53 757,95 
98 23 Unidade Filtro ar euro-s ap-7998 VOX 76,93 1.769,39 
99 38 Unidade Filtro de lubrificante euro-s VOX 76,25 2.897,50 
100 38 Unidade Filtro combustível euro-s psc-706 VOX 165,66 6.295,08 
101 38 Unidade Filtro combustível linha v.w gi-08/1 VOX 24,01 912,38 
102 38 Unidade Filtro combustível fiat gi-04/7 VOX 23,43 890,34 
103 38 Unidade Filtro combustível v.w gi-50/7 VOX 24,23 920,74 
104 38 Unidade Filtro combustível vw gi12/7 VOX 36,48 1.386,24 
TOTAL DO LOTE 01 R$ 694.999,12 
LOTE 02 – ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS (COTA RESERVADA DO LOTE 01 – EXCLUSIVO ME/EPP) 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

unitário 
R$ 

Valor total 
R$ 

01 30 Litros Óleo 15w40 api ci4 - frasco com 01 litro. Lubri Motors 15,37 461,10 
02 90 Balde Óleo 15w40/ motor api cf - balde com 20l. Lubri Motors 229,31 20.637,90 
03 5 Balde Óleo hidráulico tcr 10w to4  - balde com 20 litros. Lubri Motors 340,26 1.701,30 
04 2 Balde Óleo tcr 50 to4 - balde com 20l. Petronas 311,16 622,32 
05 6 Balde Óleo tcr 30 to4 - balde com 20l. Petronas 326,33 1.957,98 
06 18 Balde Óleo transmissão mtf 10w30 - balde com 20l. Lubri Motors 186,23 3.352,14 
07 30 Frasco Fluido de freio dot3 - frasco com 500ml. Radnaq 13,58 407,40 
08 37 Frasco Fluido de freio dot4 - frasco com 500ml Radnaq 19,13 707,81 
09 60 Frasco Óleo 02 tempos - frasco com 01 litros Lubri Motors 16,22 973,20 
10 50 Litros Aditivo para radiador monoetileno 6 rg  - frasco com 01 litro. Radnaq 22,17 1.108,50 
11 25 Litros Aditivo para radiador etilenogricol - frasco com 01 litro. Radnaq 27,68 692,00 
12 500 Litros Óleo sintético 5w30 gasolina - etanol - frasco com 01 litro. Lubri Motors 30,01 15.005,00 

13 500 Litros Óleo mineral 20w50 para motor a gasolina - etanol- frasco 
com 01 litro. Lubri Motors 14,93 7.465,00 

14 100 Litros Óleo sintético sae75w90 api gl4 - frasco com 01 litro. Petronas 50,20 5.020,00 
15 9 Balde Óleo 80w90 api gl5 - balde com 20l. Petronas 270,96 2.438,64 
16 15 Balde Óleo 85w140 api gl5 - balde com 20l. Lubri Motors 236,08 3.541,20 
17 75 Litros Óleo eaton para cambio media alta - frasco com 01 litro. EATON 25,43 1.907,25 
18 6 Balde Óleo 10w - sistema hidráulico - transmissão - balde com 20l Lubri Motors 251,39 1.508,34 
19 9 Balde Óleo 140 gl5 diferencial - balde com 20l. Lubri Motors 185,68 1.671,12 
20 30 Balde Óleo 15w40 cg.4 - balde com 20l Lubri Motors 204,91 6.147,30 
21 12 Balde Óleo 20w30 - motor gl4 transmissão - balde com 20l Petronas 256,13 3.073,56 
22 50 Balde Óleo 68 sistema hidráulico vg - balde com 20l. Lubri Motors 169,48 8.474,00 
23 5 Balde Óleo 80w gl 4 câmbio/diferencial api - balde com 20l. Lubri Motors 249,35 1.246,75 
24 25 Balde Óleo 90 câmbio diferencial api gl5 - balde com 20l Lubri Motors 209,51 5.237,75 
25 25 Balde Óleo vermelho atf hidráulico/direção tipo a - balde com 20l. Lubri Motors 252,43 6.310,75 
26 12 Balde Óleo sae40 (estacionário) cf - balde com 20l Lubri Motors 189,53 2.274,36 
27 12 Balde Óleo tac 3 hidráulico api cf - balde com 20l Lubri Motors 265,03 3.180,36 
28 25 Balde Óleo 20w40 - balde com 20l Lubri Motors 192,09 4.802,25 
29 12 Balde Óleo hidráulico isso vg 46 - balde com 20l Lubri Motors 229,08 2.748,96 
30 50 Balde Óleo 10w40 sintético ci.4 acea 07 - balde com 20l Petronas 403,89 20.194,50 
31 75 Balde Óleo cambio 75w80 semi sintético - balde com 20l Petronas 533,13 39.984,75 
32 15 Balde Óleo transmissão moto trator - balde com 20l Lubri Motors 252,52 3.787,80 



TERÇA-FEIRA 17/09/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2480 PÁG: 21

33 12 Galão Óleo motor 5w30 sintético wr - galão com 30l Petronas 247,05 2.964,60 
34 25 Balde Graxa 1° linha mp2 - balde com 20l Petronas 305,05 7.626,25 
35 50 Litros Óleo motocicleta 20w50 sl - frasco com 01l. Lubri Motors 18,98 949,00 
36 12 Litros Óleo moto 10w30 semi sintético - frasco com 01l. Lubri Motors 16,45 197,40 

37 50 Balde Agente redutor líquido automotivo - arla 32 - embalagem de 
20 litros.. ECOPLUS 50,16 2.508,00 

38 75 Frasco Óleo motoserra sthil - arbo mix - frasco com 500ml. Petronas 23,59 1.769,25 
39 3 Unidade Filtro de ar para besta VOX 60,22 180,66 
40 2 Unidade Filtro de ar para fiat ducato VOX 64,22 128,44 
41 15 Unidade Filtro de ar para palio/strada VOX 26,53 397,95 
42 25 Unidade Filtro de ar para gol linha v.w VOX 34,57 864,25 
43 25 Unidade Filtro de ar para kombi VOX 50,43 1.260,75 
44 45 Unidade Filtro de ar para motor m.b. 131 s-1113 VOX 61,17 2.752,65 
45 12 Unidade Filtro de ar para motor m.b 1620 11618 VOX 139,97 1.679,64 
46 2 Unidade Filtro de ar para motor mwm/cumins VOX 118,50 237,00 
47 1 Unidade Filtro de ar para motor perkins - masses ferg VOX 116,17 116,17 
48 2 Unidade Filtro de ar para motor renaut VOX 106,80 213,60 
49 10 Unidade Filtro de ar para saveiro vw VOX 31,06 310,60 
50 7 Unidade Filtro de ar para uno 2005 VOX 28,20 197,40 
51 37 Unidade Filtro de combustível para motor cumins/mwm psc-7212 VOX 21,17 783,29 
52 12 Unidade Filtro de combustível para motor mb 1516 fc-164 VOX 24,41 292,92 
53 12 Unidade Filtro de combustível para motor mb 1115 fc-161 VOX 13,96 167,52 
54 12 Unidade Filtro de combustível para motor mb 1513 fc-165 VOX 17,67 212,04 
55 5 Unidade Filtro de diesel para besta kia psc 998 VOX 47,28 236,40 
56 5 Unidade Filtro de diesel para fiat ducato 2005 pec-3023 VOX 124,08 620,40 
57 5 Unidade Filtro de diesel para renault 2004 pc 947 VOX 43,19 215,95 
58 15 Unidade Filtro de lubrificante para motor mwm 14150 psl-339 VOX 42,51 637,65 

59 15 Unidade Filtro de lubrificantes para caminhão vw 13180 motor mwm 
- psl-962 VOX 28,95 434,25 

60 2 Unidade Filtro lubrificante para besta kia psl 320 VOX 45,63 91,26 
61 5 Unidade Filtro de lubrificante para fiat ducato 2005 - psl 156 VOX 74,95 374,75 
62 2 Unidade Filtro de lubrificante para fiat strada 2001 - psl 45 VOX 26,34 52,68 
63 15 Unidade Filtro de lubrificante para palio/uno psl 55 VOX 27,03 405,45 
64 5 Unidade Filtro de lubrificante para motor massey ferg. Psl-675 VOX 78,42 392,10 
65 20 Unidade Filtro de lubrificante para motor m.b pl 519 VOX 31,99 639,80 
66 10 Unidade Filtro de lubrificantes m.b. 162011618 psl 301 VOX 40,38 403,80 
67 15 Unidade Filtro lubrificante para m.b. 315 pl-361 VOX 36,08 541,20 
68 15 Unidade Filtro para lubrificante vw gol/saveiro psl 562 VOX 27,29 409,35 
69 10 Unidade Filtro tork m.b. dsf-0202 VOX 112,19 1.121,90 
70 2 Unidade Filtro tork mwm dsf 0203 VOX 141,55 283,10 
71 12 Unidade Filtro de hidráulico ph-346 VOX 22,57 270,84 
72 10 Unidade Filtro lubrificante cominns psl 280 VOX 61,45 614,50 
73 10 Unidade Filtro lubrificante 26220 cuminns psl 909 VOX 145,70 1.457,00 
74 10 Unidade Filtro de ar 26220/113.180 VOX 124,48 1.244,80 
75 5 Unidade Filtro de combustível v.w psd-460/1 VOX 50,94 254,70 
76 2 Unidade Filtro de transmissão para pá carregadeira psh-607 VOX 176,15 352,30 
77 2 Unidade Filtro do hidráulico para pá carregadeira psh-025 VOX 168,53 337,06 
78 5 Unidade Filtro de lubrificante para pá/moto psl-417 VOX 37,03 185,15 
79 5 Unidade Filtro lubrificantes para motoniveladora ph-1960 VOX 106,02 530,10 
80 2 Unidade Filtro do hidráulico para compressor ph-520 VOX 57,46 114,92 
81 2 Unidade Filtro de lubrificante para rolo compressor psl-123 VOX 34,00 68,00 
82 5 Unidade Filtro de lubrificante agrali volare 6020.101.179.00.2 VOX 134,38 671,90 
83 2 Unidade Filtro de combustível ivecodaily h.215wk VOX 131,59 263,18 
84 2 Unidade Filtro de lubrificante 20r0127177 v.w 24250 VOX 102,08 204,16 
85 2 Unidade Filtro de ar c-17232 VOX 86,79 173,58 
86 2 Unidade Filtro iveco sep.água 5821403243 VOX 181,01 362,02 
87 2 Unidade Filtro iveco fs-1015 VOX 114,17 228,34 
88 2 Unidade Filtro lubrificante 01 - arla 32 VOX 185,92 371,84 
89 5 Unidade Filtro lubrificante s10 - psl 340 VOX 61,99 309,95 
90 5 Unidade Filtro combustível s-10 psc-498/2 VOX 125,84 629,20 
91 5 Unidade Filtro ar s10 VOX 68,86 344,30 
92 10 Unidade Filtro lubrificante v.w h210w01 VOX 107,75 1.077,50 
93 10 Unidade Filtro sep. Água vwr120lj.10m VOX 128,30 1.283,00 
94 10 Unidade Filtro combustível e4222kp-d98 VOX 104,35 1.043,50 
95 5 Unidade Filtro moto pl-153 VOX 23,06 115,30 
96 2 Unidade Filtro de ar m.b. 1618 VOX 105,86 211,72 
97 5 Unidade Filtro combustível m.b. 1620 psd-970/1 VOX 50,53 252,65 
98 7 Unidade Filtro ar euro-s ap-7998 VOX 76,93 538,51 
99 12 Unidade Filtro de lubrificante euro-s VOX 76,25 915,00 
100 12 Unidade Filtro combustível euro-s psc-706 VOX 165,66 1.987,92 
101 12 Unidade Filtro combustível linha v.w gi-08/1 VOX 24,01 288,12 
102 12 Unidade Filtro combustível fiat gi-04/7 VOX 23,43 281,16 
103 12 Unidade Filtro combustível v.w gi-50/7 VOX 24,23 290,76 
104 12 Unidade Filtro combustível vw gi12/7 VOX 36,48 437,76 
TOTAL DO LOTE 02 R$ 229.021,45 
TOTAL GERAL R$ 924.020,57 

Valor Total: R$ 924.020,57 (novecentos e vinte e quatro mil e vinte reais e cinquenta e sete centavos). 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 31 de Julho de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 143/2018 – Processo Adm. N º 250/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER 
TODAS AS SECRETARIAS, 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. 289/2019, assinada em 13 de Março de 2019 - ACR INDÚTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 24.373.478/0001-25.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

34 5.500 Pacote 
Papel toalha, alta qualidade, tipo folha duas dobras, cor branca, com medida aproximada de 22x20, para 
toalheiro macio e absorvente, 100% celulose virgem e gramatura mínima de 28g/m² - Pacote com 1.000 
unidades. 

Samuel 12,90 70.950,00 

Ata de Registro de preços n. 290/2019, assinada em 13 de Março de 2019 - CASA VILA REAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 78.586.617/0001-28. 

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

01 16.500 Unidade 

Água sanitária em embalagem de 01 litro (cd). Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 
85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor amarela 
esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum., com 
dados de identificação do produto, prazo de validade e registro no ANVISA - ministério da saúde.

Mais limpa 
limpinha  1,29 21.285,00 

02 11.000 Unidade Álcool líquido em embalagem de 1 litro. Composição: álcool etílico, água e bonzoato de denatônio. Safra 3,05 33.550,00 

03 220 Unidade Álcool em gel, tipo etílico hidratado a 70°, galão de 5 litros Sol 22,70 4.994,00 
04 3.300 Unidade Álcool em gel, tipo etílico hidratado a 70° inpm, embalagem com 500 (quinhentos) ml. Safra 3,30 10.890,00 

05 330 Pares Bota de borracha vulcanizada, cano longo, com solado antiderrapante. Cor preta. Numeração do 35 ao 44.Crival 17,50 5.775,00 

06 110 Unidade Desentupidor de borracha para pia, com diâmetro de 8 a 12cm. Desafio 1,45 159,50 

07 880 Unidade Cera líquida incolor, auto brilho, antiderrapante, a base d’água, com fragrância floral, galão de 05 litros. Belaquímica 17,00 14.960,00 

08 1.320 Unidade Desinfetante com perfume em embalagem de 05 litros, que possua ação bactericida e bacteriostática, 
biodegradável, ph neutro, que possibilite diluição de 1 em 5 como desinfetante Belaquímica 4,85 6.402,00 

09 12.375 Unidade 
Desinfetante líquido, multiuso, ação bactericida, composto de essência de eucalipto, cloreto de 
alquidimetil, benzil, amônio fornaldeído, nonil, fenol etoxilado, corante e água, embalagem de 2 (dois) 
litros.

Belaquímica 2,38 29.452,50 

10 27.500 Unidade 

Detergente lava louças líquido em frasco de 500ml (cd). Neutro, biodegradável, para lavagem de louças e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, ph situado entre 5,5 e 8,0. 
Composição: tensoativo aniônico, espessante, coadjuvante, conservante, corante, fragrância, sequestrante 
e veículo. Princípio ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá ser transparente, 
isento de perfume, partículas insolúveis ou material precipitado e inócuo à pele. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico 
flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador. 
Acondicionado em caixa de papelão, constando externamente os dados de identificação, procedência, 
prazo de validade, quantidade e número de registro ou notificação do produto junto ao órgão da 
vigilância sanitária. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses.

Simbel 0,89 24.475,00 

11 1.650 Unidade Escova de lavar roupa, cerdas de nylon, base em madeira, tamanho mínimo de 13 cm. Desafio 1,00 1.650,00 

12 1.100 Unidade Escova sanitária com cerdas crespas embutidas em formato circular e cabo plástico, com suporte. Arqplast 2,40 2.640,00 

13 11.000 Pacote 
Esponja de limpeza, material lã de aço carbono, formato retangular, aplicação utensílios e limpeza em 
geral, características adicionais: textura macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo de 90 
mm, largura mínima 40 mm, peso líquido mínimo 42g/ pct com 8 unidades. 

Inove 0,89 9.790,00 

14 1.100 Unidade Escova de lavar roupas, cerdas de nylon, base em plástico, tamanho mínimo de 14 cm. Desafio 1,35 1.485,00 

15 5.500 Pacote Esponja de limpeza, dupla face,  75 mm x 110 mm x 20 mm, espuma de poliuretano e fibras sintéticas em 
material abrasivo. Pacote com 03 unidades. Bettanin 1,00 5.500,00 

16 1.100 Unidade Flanela para limpeza, medindo 38 cm x 58 cm (tolerância máxima de 2 %) Neves 1,29 1.419,00 

17 1.100 Unidade Inseticida em embalagem de 300ml. Composição: d-aletrina 0,1%, emiprotina 0,20, emulsificante, 
antioxidante, veículos e propelentes. Buzz 4,58 5.038,00 

18 5.500 Unidade Brilha alumínio em embalagem de 500ml. Composição: ácido dodecil, benzeno sulfônico, espessante, 
coadjuvante, fragrância, corante e água. Brilha aluminio 1,45 7.975,00 

19 4.125 Unidade 
Limpa vidros com princípio ativo butil etil-eter tripolifosfato de sódio, ingrediente e ativo etanol 14%, 
composição básica butil, etil, eter-tripolifosfato, com validade 12 meses, cor azul, acondicionado em 
embalagem plástica com 05 litros, sem gatilho, posteriormente em caixa. 

Belaquímica 6,80 28.050,00 

20 12.100 Unidade 

Limpador multiuso em embalagem de 500 ml. Limpador líquido multi uso tradicional. Biodegradável e 
atestado dermatogicamente. Limpador de uso geral (multiuso). Utilizado para limpeza azulejos, plásticos 
e esmaltados, fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, entre 
outros. Com bico aplicador. Composição: linear aquil benzeno, sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, 
alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água. Com prazo de validade 
de 12 meses a contar da data de entrega do material. 

Simbel 1,35 16.335,00 

21 1.100 Unidade Limpador líquido, limpeza pesada, galão com 5 litros Belaquímica 7,40 8.140,00 

22 5.500 Unidade Limpa piso em embalagem de 1 litro. Composição: ácido dodecil, benzeno, coadjuvante, espessante, 
tensoativo biodegradável. Removex 2,99 16.445,00 

23 550 Unidade 
Lustra móveis embalagem de 200 ml, apresentando em sua composição cera microcristalina, cera de 
parafina, silicone, derivado de isotiazolinona, solventes alifáticos e fragrância suave, que proporcione 
brilho seco, proteção e diminuição de aderência à poeira e marcas d'água, com registro no ms. 

Worker 1,79 984,50 

24 1.100 Pares Luva de látex para limpeza com superfície externa antiderrapante tamanho g. Talge 1,80 1.980,00 
25 1.100 Pares Luva de látex para limpeza com superfície externa antiderrapante tamanho m. Talge 1,80 1.980,00 
26 550 Pares Luva de látex para limpeza com superfície externa antiderrapante tamanho p. Talge 1,80 990,00 
27 550 Unidade Máscara descartável atóxica, embalagem com 50 unidades, 100%propileno. Descarpack 3,50 1.925,00 

28 110 Unidade Pá coletora para lixo articulada com base e tampa grafite, cabo em alumínio 70 cm e fixador de vassoura, 
dimensões: 27cm largura x 30cm comprimento x 87 altura. Bettanim 15,40 1.694,00 

29 550 Unidade Pá de plástico resistente, cabo em plástico medindo 9 cm. Tolerância máxima de 1 cm. Rodo 2000 1,35 742,50 
30 550 Pacote Palha de aço nº 0, pacote com 25g. Inove 0,57 313,50 
31 110 Rolos Pano de limpeza descartável, rolo com no mínimo 300m x 30cm. Nobre 70,00 7.700,00 

32 16.500 Pacote Papel higiênico branco, folhas simples, picotado, 100% de fibras celulósicas virgens. Embalagens com 8 
rolos de 60m x 10cm. Delly 4,96 81.840,00 
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33 8.250 Pacote 
Papel higiênico para dispenser de 1º qualidade, em folha simples, gofrado sem picote, classe 1, na cor 
branca, fragrância neutra, medindo 10cm x 300m. Composto de 100% celulose virgem, com ph neutro, 
tubete medindo no máximo de 6 a 7cm, em embalagem de caixa de papelão, norma abnt 14464-9 e 
15134. Caixa com 08 rolos cada. 

Pop 19,80 163.350,00 

35 1.100 Pacote Prendedor de roupas de plástico - pacote com 12 unidades. Keeprend 0,70 770,00 

36 110 Galão 

Produto multi uso indicado para limpeza em geral de superfícies laváveis - características físico químicas 
- aspecto líquido cor azul - ph a 1,0%(25ºc):10,02 +/-0,01 - densidade(25ºc):1,025g/l+?-0,005g/l. 
Composição química: linear dodecilbenzeno sulfônico,tripolifosfato de sódio, sal sódico do àcido xileno, 
sulfônico, metassilicato, éter monobutílico do etilenoglicol, edta tetrassódicoa e essência, preservante, 
corante eh2o. Embalagem: galão de 5 litros - o produto deve ter registro na anvisa. 

Belaquímica 7,20 792,00 

37 770 Unidade Querosene liquido, embalagem com no mínimo 900 ml, com no máximo 0,1% de benzeno. Petrus 6,40 4.928,00 
38 1.100 Unidade Refil de borracha para rodo de alumínio de 40 cm Sanches 1,60 1.760,00 

39 1.650 Unidade 
Rodo de espuma, base em madeira 10 x 40 cm. Cabo em madeira medindo no mínimo 1,40 cm de 
comprimento, fixado à base por meio de rosca. Espuma envolvendo toda a base e fixada a esta por meio 
de cola e grampos. 

Locatelli 4,15 6.847,50 

40 1.320 Unidade Rodo em alumínio, reforçado, medindo 45 cm, incluindo borracha, com cabo de alumínio de no mínimo 
1,40 cm de comprimento. Sanches 16,50 21.780,00 

41 1.100 Unidade Rodo para pia de cozinha, com base em plástico de 15 cm. Rodo 2000 1,28 1.408,00 
42 2.200 Pacote Sabão em pedra, glicerinado, com no mínimo 200g, pacote com 05 barras. Barra nova 3,20 7.040,00 

43 11.000 Caixa 

Sabão em pó em caixinhas contendo 1kg (cd). (de primeira linha.) Composição: tensoativo, enzimas, 
água, perfume, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, branqueador ótico e corante, biodegradável 
aromatizado, na cor de coloração azulada. Rótulo com informações sobre o sabão em pó, fabricante, 
responsável técnico, registro no ministério da saúde ou anvisa. Embalagem: as características 
dimensionais para acondicionamento deverão obedecer à tolerância máxima admitida no exame 
quantitativo previsto ns portarias nºs 74/95 e 96/2000 - inmetro. A natureza da embalagem escolhida para 
acondicionamento do produto deverá ser compatível com o mesmo, bem como com o seu transporte, 
manuseio e dimensionadas para suportar o empilhamento máximo recomendado, oferecendo condições 
que impeçam quebra, ruptura ou vazamento, que possam por em risco a saúde humana e o ambiente. 
Interna: caixinhas de papelão bem vedadas contendo 1 quilo. Externa: caixas de papelão reforçadas, 
lacradas com 15 unidades de 1 quilo.

Klip 3,50 38.500,00 

44 5.500 Unidade Sabonete em barra, hidratante, com pêso mínimo de 90 gramas, com glicerina, fragrâncias diversas, 
acondicionado em embalagens originais. Lily 0,65 3.575,00 

45 3.300 Unidade Saco de pano alvejado, 100% algodao, absorvente, medindo no mínimo 60 cm por 80 cm. Tecilar 2,20 7.260,00 
46 3.300 Unidade Saco para limpeza, em tecido de algodão cru, trama fechada, medindo 0,55 x 0,85cm. Tecilar 1,75 5.775,00 

47 880 Pacote Saco plástico para lixo, com capacidade mínima de 150 litros, espessura de 5 a 7 micras, em embalagem 
com 100 unidades. Belaplast 23,10 20.328,00 

48 1.100 Pacote 
Saco plástico para lixo, capacidade para 100 litros ou 20 kg, preto, oxibiodegradável. Com solda 
contínua, homogênea e uniforme, nas dimensões de 75 cm de largura e no mínimo 105 cm de altura. A 
embalagem deverá conter a informação de quantidade, dimensão, capacidade nominal de litros e 
quilogramas e tipo de resíduo - embalagem com 100 unidades. 

Belaplast 21,45 23.595,00 

49 880 Pacote 
Saco plástico para lixo, capacidade para 30 litros ou 6 kg, preto, oxibiodegradável. Com solda contínua, 
homogênea e uniforme, nas dimensões de 59 cm de largura e no mínimo 62 cm de altura. A embalagem 
deverá conter a informação de quantidade, dimensão, capacidade nominal de litros e quilogramas e tipo 
de resíduo - embalagem com 100 unidades. 

Belaplast 7,13 6.274,40 

50 880 Pacote Saco plástico para lixo, 40 litros, preto, oxibiodegradável, espessura de 5 a 7 micras, embalagem com 100 
unidades. Belaplast 8,00 7.040,00 

51 1.100 Pacote 
Saco plástico para lixo, capacidade para 50 litros ou 10 kg, preto, oxbiodegradável. Com solda contínua, 
homogênea e uniforme, nas dimensões de 63 cm de largura e no mínimo 80 cm de altura. A embalagem 
deverá conter a informação de quantidade, dimensão, capacidade nominal de litros e quilogramas e tipo 
de resíduo; em pacotes ou outra embalagem contendo no mínimo 100 unidades. 

Belaplast 8,90 9.790,00 

52 880 Pacote Saco plástico para lixo, 60 litros, preto, oxibiodegradável, espessura de 5 a 7 micras, embalagem com 100 
unidades Belaplast 9,90 8.712,00 

53 1.100 Unidade 
Saponáceo em pó em embalagem de 300g contendo tensoativos aniônicos e não iônicos, espessante, 
alcalizantes, abrasivo, preservante, pigmentos, fragrância e veículo. Componente ativo linear 
alquilbenzeno sulfonato de sódio. 

Sany mix 1,50 1.650,00 

54 550 Unidade Saponácio líquido cremoso, frasco com 300 ml. Sany mix 2,00 1.100,00 
55 1.100 Unidade Vassoura de nylon com cabo de plástico, medindo no mínimo 1,50m. De comprimento. Rodo 2000 4,10 4.510,00 

56 4.950 Unidade Vassoura tipo caipira com cabo de madeira medindo no mínimo 1,50m. De comprimento, com cerdas de 
no mínimo 60 cm e 5 costuras, amarrada com arame. Cambira 8,00 39.600,00 

57 165 Unidade 
Dispenser de parede para sabonete líquido ou álcool em gel, material plástico abs de alta resistência ao 
impacto reabastecível com capacidade entre 700 e 900ml na cor branca. Com kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos. 

Bellplus 13,90 2.293,50 

58 220 Unidade 

Dispenser de plástico abs para papel higiênico "rolão" em formato arredondado, travas laterais acionadas 
por pressão, medidas aproximadas: 28.3 alt, 27.2 lar, 14 cm profu, baixa densidade e alta resistência, com 
base na cor cinza e frente na cor branca, com visor transparente para controle de reposição. Tipos de 
papel higiênico utilizado: rolão de 10cm x 300m ou 10cm x 600m. Com kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos. 

Bellplus 14,00 3.080,00 

59 165 Unidade 

Dispenser de parede para papel toalha, material plástico abs de alta resistência ao impacto, tipo interfolha, 
acondiciona papel toalha de 02 dobras (tamanho aproximado de 23 x 23 cm) e 03 dobras (tamanho 
aproximado de 23 x 27 cm), cor branca, parte interna revestida, sistema de fechamento por pressão 
através de travas laterais, com visor, dimensões largura 320 mm x 250mm x 130 mm. Vem com kit para 
fixação na parede contendo buchas e parafusos. 

Bellplus 14,90 2.458,50 

60 1.650 Caixa 
Copo descartável para água, confeccionado em polipropileno atóxico (pp), temperatura máxima de uso 
100ºc, capacidade 180 ml, massa mínima 2,20g,resistência mínima = 1,63g resistência a compressão 
lateral 1,63n, espessura da parede micra 0,09, de acordo com a norma brasileira para copos plásticos 
descartáveis nbr 14.865/2002. Caixa com 2.500 unidades. 

Ecocopo 54,00 89.100,00 

61 1.100 Pacote Guardanapos de papel, folha simples de alta qualidade, folhas macias - 100% fibras celulósicas medindo 
23x23cm, pacotes com 50 unidades. Pop 0,59 649,00 

62 1.100 Caixa 
Copo descartável para café, confeccionado em polipropileno atóxico (pp), temperatura máxima de uso 
100ºc, capacidade 50 ml, massa mínima = 0,85, resistência a compessão lateral 1,63n, espessura da 
parede micra 0,09, de acordo com a norma brasileira para copos plásticos descartáveis nbr 14.865/2002. 
Caixa com 5.000 unidades. 

Altacopo 59,70 65.670,00 

63 1.100 Unidade Balde de plástico reforçado com alça em aço, dimensões: 228x263mm e capacidade para 8 litros. Arqplast 1,98 2.178,00 

64 4.400 Maço Fósforo contendo 40 palitos de 4 cm cada. Maço com 10 unidades. Cavalo vermelho 1,30 5.720,00 
65 2.750 Unidade Filtro de papel para café nº 103. Caixa com 30 unidades cada. Briguita 2,20 6.050,00 

66 1.100 Unidade 
Vassoura de pêlo formada por corpo e cabo em madeira resistente de no mínimo 1,20m, lixada com 
pontas arredondadas e isenta de nós. O cabo poderá ser pregado ou firmemente fixável ao corpo. O corpo 
deverá ser envernizado ou pintado com bom acabamento, devendo conter furações eqüidistantes para 
fixação com grampo dos "chumaços" de fios sintéticos ou de origem animal misturados com nylon. 

Desafio 4,98 5.478,00 

67 4.125 Unidade 
Desinfetante líquido, multiuso, ação bactericida, composto de essência de eucalipto, cloreto de 
alquidimetil, benzil, amônio fornaldeído, nonil, fenol etoxilado, corante e água, embalagem de 2 (dois) 
litros. 

Belaquímica 2,38 9.817,50 

68 1.375 Unidade 
Limpa vidros com princípio ativo butil etil-eter tripolifosfato de sódio, ingrediente e ativo etanol 14%, 
composição básica butil, etil, eter-tripolifosfato, com validade 12 meses, cor azul, acondicionado em 
embalagem plástica com 05 litros, sem gatilho, posteriormente em caixa. 

Belaquímica 6,80 9.350,00 
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69 5.500 Pacote Papel higiênico branco, folhas simples, picotado, 100% de fibras celulósicas virgens. Embalagens com 8 
rolos de 60m x 10cm. Delly 4,96 27.280,00 

70 2.750 Pacote 
Papel higiênico para dispenser de 1º qualidade, em folha simples, gofrado sem picote, classe 1, na cor 
branca, fragrância neutra, medindo 10cm x 300m. Composto de 100% celulose virgem, com ph neutro, 
tubete medindo no máximo de 6 a 7cm, em embalagem de caixa de papelão, norma abnt 14464-9 e 
15134. Caixa com 08 rolos cada. 

Pop 19,80 54.450,00 

71 1.650 Unidade Vassoura tipo caipira com cabo de madeira medindo no mínimo 1,50m. De comprimento, com cerdas de 
no mínimo 60 cm e 5 costuras, amarrada com arame. Cambira 8,00 13.200,00 

72 550 Caixa 
Copo descartável para água, confeccionado em polipropileno atóxico (pp), temperatura máxima de uso 
100ºc, capacidade 180 ml, massa mínima 2,20g,resistência mínima = 1,63g resistência a compressão 
lateral 1,63n, espessura da parede micra 0,09, de acordo com a norma brasileira para copos plásticos 
descartáveis nbr 14.865/2002. Caixa com 2.500 unidades. 

Ecocopo 54,00 29.700,00 

TOTAL GERAL R$ 1.069.418,90 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 13 de Setembro de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SESTRAN

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 
AJG6227 274270A000073601 04/07/2019 54600 R$ 130.16
ALO7789 274270A000076147 02/07/2019 55411 R$ 195.23
ANB8094 116100E008373602 30/06/2019 60501 R$ 293.47
ANB8094 116100E008373606 30/06/2019 57200 R$ 195.23
AOY5064 116100E008373174 02/07/2019 70561 R$ 293.47
AUZ1914 274270A000076149 04/07/2019 55412 R$ 195.23
AWF1577 274270A000075681 29/06/2019 65300 R$ 195.23
AWN5B82 116100E008373173 29/06/2019 70561 R$ 293.47
MHJ7605 274270A000076150 04/07/2019 73662 R$ 130.16

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 
AAI4423 274270A000075484 31/08/2019 76331
ABM4110 274270A000077703 04/09/2019 54527
ACY7968 274270A000077701 04/09/2019 53800
AEZ7785 274270A000077357 05/09/2019 54522
AHG2500 274270A000075858 05/09/2019 60501
AIB8275 274270A000077700 28/08/2019 60501
AIC3159 274270A000077687 02/09/2019 60681
AJW5333 274270A000077698 03/09/2019 55412
AKS4782 274270A000076274 05/09/2019 60501
AKY8535 274270A000076269 20/08/2019 73662
ALK0H19 274270A000077688 02/09/2019 60681
AMT7251 274270A000075479 24/08/2019 76252
ANF9590 274270A000076407 01/09/2019 60501
AON3550 274270A000077686 02/09/2019 60681
APF1596 274270A000076268 16/08/2019 76331
APO4679 274270A000077696 02/09/2019 60681
ART4263 274270A000076271 20/08/2019 51930
ARV7500 274270A000076267 16/08/2019 76251
ATC1028 274270A000077358 05/09/2019 55411
AUJ0087 274270A000076273 05/09/2019 76331
AUO7046 274270A000077692 02/09/2019 60681
AVI7502 274270A000076270 20/08/2019 76331
AVW3324 274270A000077359 05/09/2019 54526
AXK3652 274270A000077690 02/09/2019 60681
AXM1014 274270A000076408 02/09/2019 60501
AZC3J98 274270A000074630 29/08/2019 65300

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, 
dispondo V. S.ª  oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 
28/10/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo   V. S.ª  
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DIRETRAN-
ARAPONGAS até 25/10/2019.
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AZG8088 274270A000076266 16/08/2019 76331
BBJ7G93 274270A000075478 24/08/2019 76252
BCK8159 274270A000075480 24/08/2019 60501
BCK8159 274270A000075481 24/08/2019 70561
BDC5J83 274270A000075483 27/08/2019 76331
BLW9789 274270A000077697 02/09/2019 60681
BUK6757 274270A000077691 02/09/2019 60681
DDB7164 274270A000072482 31/08/2019 54010
DEV7705 274270A000077360 05/09/2019 55417
DGK3455 274270A000077705 04/09/2019 76332
DVI6604 274270A000076272 25/08/2019 60501
FMV1958 274270A000077689 02/09/2019 60681
MCJ4883 274270A000077685 02/09/2019 73662
MKW5566 274270A000077361 05/09/2019 54870
OWJ9353 274270A000077699 03/09/2019 73662

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 
AAV9176 274270A000077709 05/09/2019 55417
ABY9755 274270A000077734 06/09/2019 55412
AGB8A01 274270A000077726 06/09/2019 73662
AHH9551 274270A000077733 06/09/2019 55412
AKF0268 274270A000077731 06/09/2019 76332
ANU8806 274270A000077735 06/09/2019 55412
AOB8391 274270A000077712 05/09/2019 76332
APG5150 274270A000077706 05/09/2019 76332
APH7201 274270A000077718 05/09/2019 60501
ARS4946 274270A000077728 06/09/2019 55411
ARY5461 274270A000075980 04/09/2019 73662
ASM9230 274270A000072340 06/09/2019 60681
ASZ8207 274270A000077714 05/09/2019 76332
ATP0922 274270A000075981 06/09/2019 73662
AUB0748 274270A000077736 06/09/2019 55412
AUU3648 274270A000077711 05/09/2019 76332
AUU6689 274270A000075831 06/09/2019 73662
AVY1927 274270A000073704 06/09/2019 61300
AWI8856 274270A000077708 05/09/2019 55417
AXL6456 274270A000072337 06/09/2019 57380
AXU9569 274270A000077727 06/09/2019 76332
AYK3170 274270A000077710 05/09/2019 76332
AYV1022 274270A000077717 05/09/2019 76332
BAR4834 274270A000077732 06/09/2019 55412
BCY5E42 274270A000072338 06/09/2019 57380
BQK4345 274270A000077720 04/09/2019 54526
CLU4491 274270A000076410 05/09/2019 73662

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo   V. S.ª 
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DIRETRAN-
ARAPONGAS até 28/10/2019.
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DNY7390 274270A000077724 06/09/2019 54870
DRE2054 274270A000077730 06/09/2019 73662
DVJ3288 274270A000077707 05/09/2019 73662
EJT1579 274270A000077738 06/09/2019 76332
ETF9178 274270A000076409 05/09/2019 76332
FSI2311 274270A000077716 05/09/2019 76332
IGS1127 274270A000077725 06/09/2019 76332
MYJ9665 274270A000077723 06/09/2019 76332

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 
ADI7656 274270A000075798 09/07/2019 55412 R$ 195.23
ADM2077 274270A000075796 05/07/2019 55412 R$ 195.23
AHM1188 274270A000072326 05/07/2019 54600 R$ 130.16
AII0964 274270A000076063 02/07/2019 55500 R$ 130.16
ALX8715 274270A000075961 05/07/2019 73662 R$ 130.16
ANB4704 116100E008419591 02/07/2019 65300 R$ 195.23
ARA9546 274270A000072327 06/07/2019 65300 R$ 195.23
ASO4566 274270A000073898 06/07/2019 76252 R$ 293.47
AUH6135 116100E008419768 07/07/2019 60501 R$ 293.47
AUU3854 274270A000073892 02/07/2019 73662 R$ 130.16
AVK8193 274270A000075799 09/07/2019 55412 R$ 195.23
AWD5850 274270A000075959 04/07/2019 65300 R$ 195.23
AYK8846 274270A000076064 02/07/2019 55500 R$ 130.16
AZH1A44 274270A000076062 02/07/2019 55500 R$ 130.16
BBF3H18 274270A000076061 02/07/2019 55500 R$ 130.16
BCM8191 274270A000073899 06/07/2019 60412 R$ 195.23
BCN0A84 274270A000073895 06/07/2019 73662 R$ 130.16
BDU0A42 274270A000076060 02/07/2019 56731 R$ 130.16
CAH6651 274270A000073894 06/07/2019 54870 R$ 195.23
EBC8386 274270A000069377 05/07/2019 54600 R$ 130.16
NOP6774 274270A000075962 05/07/2019 73662 R$ 130.16
QOK1933 274270A000076066 02/07/2019 55500 R$ 130.16

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 
AFX8001 274270A000071484 09/09/2019 55417
AGX8547 274270A000077541 04/09/2019 55680
ALA0392 274270A000073510 10/09/2019 55680
ALD7789 274270A000071488 09/09/2019 55417

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, 
dispondo V. S.ª  oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 
01/11/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo   V. S.ª 
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DIRETRAN-
ARAPONGAS até 29/10/2019.
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AMM1390 274270A000073509 10/09/2019 55680
AMR0J11 274270A000074631 05/09/2019 51851
AMS5712 274270A000077548 06/09/2019 60681
ANQ5922 274270A000072349 07/09/2019 65300
AOE5795 274270A000071497 09/09/2019 55412
APT1123 274270A000072345 06/09/2019 60681
AQB0878 274270A000071495 09/09/2019 55412
AQF4369 274270A000077549 06/09/2019 60681
AQP0555 274270A000071487 09/09/2019 55417
ARH8969 274270A000077547 06/09/2019 51851
ARP4048 274270A000077540 04/09/2019 55680
ASM5760 274270A000071499 09/09/2019 55412
ASO3058 274270A000077536 04/09/2019 55412
ASS5495 274270A000073504 09/09/2019 51851
ATA2199 274270A000073506 09/09/2019 73662
ATF2020 274270A000076357 06/09/2019 73662
ATP5255 274270A000071482 09/09/2019 55412
AUK1128 274270A000072350 07/09/2019 65300
AUP8039 274270A000071494 09/09/2019 73662
AXC1128 274270A000071485 09/09/2019 55417
AXX5H47 274270A000077539 04/09/2019 55680
AYC4365 274270A000077550 06/09/2019 60681
AZR7082 274270A000071483 09/09/2019 55417
AZU9713 274270A000071492 09/09/2019 55680
BBF2751 274270A000073508 10/09/2019 60412
BBN2934 274270A000072141 02/09/2019 73662
BBV4H30 274270A000072344 06/09/2019 60681
BCB1203 274270A000071489 09/09/2019 55417
BCX2I75 274270A000071498 09/09/2019 55412
BFC1010 274270A000071490 09/09/2019 55680
COJ6302 274270A000077543 06/09/2019 55680
CZU1787 274270A000072348 07/09/2019 65300
DAG1A61 274270A000071493 09/09/2019 60501
DWM3117 274270A000077537 04/09/2019 55412
FLP8880 274270A000071496 09/09/2019 73662
FLT6892 274270A000071500 09/09/2019 55412
FXQ6591 274270A000077538 04/09/2019 55412
MJF2953 274270A000073505 09/09/2019 55412
NKF2825 274270A000072346 06/09/2019 51851
OOK7316 274270A000073507 09/09/2019 73662
OPQ5928 274270A000071481 09/09/2019 55412
QQC4406 274270A000077542 04/09/2019 55680

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, 
dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 
04/11/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.
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AGH4052 274270A000075346 29/06/2019 51851 R$ 195.23
AHC5710 274270A000075343 29/06/2019 51851 R$ 195.23
AHP5433 274270A000072356 11/07/2019 55412 R$ 195.23
ALT2031 274270A000072352 11/07/2019 55412 R$ 195.23
ANT3634 274270A000072132 10/07/2019 65300 R$ 195.23
AOK2656 274270A000072360 11/07/2019 55412 R$ 195.23
APU1747 274270A000072357 11/07/2019 55412 R$ 195.23
AQP0174 274270A000075348 30/06/2019 51851 R$ 195.23
AUP4191 274270A000072354 11/07/2019 55412 R$ 195.23
AVD5462 274270A000075471 06/07/2019 55412 R$ 195.23
AVL9267 274270A000072351 09/07/2019 73662 R$ 130.16
AWU8893 274270A000075505 10/07/2019 73662 R$ 130.16
AXD7B40 274270A000072355 11/07/2019 55412 R$ 195.23
AZC7117 274270A000075350 08/07/2019 60412 R$ 195.23
BAI6138 274270A000075800 09/07/2019 73662 R$ 130.16
DBY9195 274270A000075345 29/06/2019 51851 R$ 195.23
DSS4460 274270A000075344 29/06/2019 51851 R$ 195.23
DVI6604 274270A000075347 29/06/2019 51851 R$ 195.23
FGR6693 274270A000072358 11/07/2019 55412 R$ 195.23
IJM1121 274270A000072353 11/07/2019 55412 R$ 195.23

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 
AEN6767 274270A000077363 09/09/2019 55412
AFV9369 274270A000077364 09/09/2019 55412
AHS0486 274270A000076973 09/09/2019 61220
AIP8791 274270A000071578 26/08/2019 73662
ALG6936 274270A000071587 08/09/2019 61220
ALK7419 274270A000071581 04/09/2019 60501
ANY2C81 274270A000071582 04/09/2019 60412
AQG1615 274270A000075744 08/09/2019 60501
AQG1615 274270A000075742 08/09/2019 57380
AQG1615 274270A000075741 08/09/2019 58350
AQG1615 274270A000075740 08/09/2019 70561
AQT7287 274270A000076970 07/09/2019 65300
ARL5886 274270A000073992 26/08/2019 58191
ARN6097 274270A000077367 11/09/2019 55414
ASQ2986 274270A000071584 07/09/2019 70301
ATQ7224 274270A000073993 31/08/2019 51930
AUA0823 274270A000073994 08/09/2019 60501
AUE2749 274270A000073995 09/09/2019 60501
AWH3365 274270A000077362 09/09/2019 55412
AXC0749 274270A000071585 07/09/2019 73662
AXW7554 274270A000075737 03/09/2019 60412
AYH7100 274270A000071583 07/09/2019 61220

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo    V. S.ª 
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DIRETRAN-
ARAPONGAS até 31/10/2019.
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AZX7H06 274270A000075739 03/09/2019 60412
BBY7997 274270A000071491 09/09/2019 73662
BCK8159 274270A000072347 06/09/2019 60501
CVT2682 274270A000077366 11/09/2019 55412
EPN6090 274270A000077368 11/09/2019 73662
IKC4617 274270A000071579 26/08/2019 73662
MGX1173 274270A000075738 03/09/2019 58194
NVZ1450 274270A000076972 07/09/2019 51930
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IPPASA

ARAPONGAS

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

DECRETO nº. 596/19, de 13 de setembro de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 023861, de 07 de agosto de 2019, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 
com fundamento no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o art. 
6º-A da EC 41/03, a ELISABETE APARECIDA MARTINS BELLANÇON, matrícula 
73598-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 849.282.559-68, 
ocupante do cargo de Cozinheiro, Classe A, Nível 18, do Grupo Profissional Básico 1, de 
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 821,91 (Oitocentos e 
vinte e um reais e noventa e um centavos), calculados na proporcionalidade de 
6.390/10.950 avos da última remuneração de contribuição, conforme disposto no art. 40, 
parágrafo 1º, I, da CRFB, combinado com o art. 6º-A, da E.C. 41/03, com a redação dada 
pela E.C. 70/12, acrescidos de R$ 176,09 (Cento e setenta e seis reais e nove centavos) 
para alcançar o piso nacional, acrescidos ainda de R$ 205,94 (Duzentos e cinco reais e 
noventa e quatro centavos), para atingir o valor de R$ 1.203,94 (Um mil, duzentos e três 
reais e noventa e quatro centavos), salário mínimo municipal, conforme Lei Municipal nº. 
4.752/19, de 17.04.2019; correspondentes a 17 anos, 06 meses e 05 dias de contribuição a 
Regime Próprio de Previdência Social. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a contar de 04.09.2019, data da emissão do laudo médico pericial que 
constatou a incapacidade total e definitiva da servidora para o trabalho, revogadas as 
disposições em contrário. 

Arapongas, 13 de setembro de 2019. 

  MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                      SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
                DIRETORA-PRESIDENTE IPPASA                                                                                PREFEITO
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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