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LEI Nº. 4.866, DE 10 DE JANEIRO DE 2020

ANO: XII Nº: 2560 PÁG: 01

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

INSTITUI O “DIA MUNICIPAL SEM CARRO”, E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art.1°. Institui a Semana Municipal de
Conscientização da Doença Celíaca, a ser
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, celebrado anualmente na semana do dia 16 de
ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO maio.
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica instituída o “Dia Municipal Sem
Carro”, que será realizado, anualmente, no dia
22 de setembro.
§ 1º. O “Dia Municipal Sem Carro” passa a
integrar o Calendário Oficial de Datas e Eventos
do Município de Arapongas.
§ 2º. A adesão ao não uso de carros em 22 de
setembro é voluntária.
Art. 2º - O Poder Público Municipal deverá, ao
longo de todo o ano e destacadamente em 22
de setembro, promover atividades educativas e a
realização de campanhas e programas para obter
adeptos ao não uso de carros.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução
desta lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se
necessário.
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a
presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua publicação.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Arapongas, 10 de janeiro de 2020.
SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

Art. 2°. São objetivos da Semana Municipal de
Conscientização da Doença Celíaca:
I – contribuir para a alimentação adequada de
pessoas com doença celíaca;
II– efetivar a divulgação de informações sobre
a doença celíaca, incluindo seus sintomas,
frequência na população e forma de controle.
Art. 3°. São diretrizes da Semana Municipal de
Conscientização da Doença Celíaca:
I – a intersetorialidade no desenvolvimento das
ações e das políticas e no atendimento à pessoa
com doença celíaca;
II– a prevenção, a recuperação e a promoção da
saúde da pessoa com doença celíaca;
III – a participação da comunidade na formulação
de políticas públicas voltadas para as pessoas
com doença celíaca e o controle social da sua
implantação, acompanhamento e avaliação;
IV – a responsabilidade do poder público
quanto à informação relativa à doença e suas
implicações;
V – o estímulo à pesquisa científica, com
prioridade para estudos que dimensionem
a magnitude da doença celíaca no Brasil, e
para estudos que investiguem métodos para
diagnóstico e tratamento da doença.

EDIÇÃO HOJE: 35 PÁGINAS

LEI Nº. 4.868, DE 10 DE JANEIRO DE 2020
INSTITUI A HORA CÍVICA SEMANAL EM TODAS AS
ESCOLAS (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO MÉDIO
E FUNDAMENTAL) SEDIADAS NO MUNICÍPIO DE
ARAPONGAS – PR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS,
ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica instituída a Hora Cívica Semanal
em todas as Escolas (Educação Infantil, Ensino
Médio e Fundamental) sediadas no Município de
Arapongas – PR.
Art. 2º. A Hora Cívica Semanal acontecerá todas as
sextas-feiras, nos períodos matutino, vespertino
e noturno, no momento compreendido entre o
final do recreio e a volta dos alunos para a sala
de aula.
Parágrafo Único. A Hora Cívica Semanal, em
caso de falta de condições climáticas para sua
realização ou ainda em caso de feriados ou
ponto facultativo, poderá ser transferida para o
primeiro dia subsequente que ofereça condição
climática apropriada e que seja dia útil do
calendário escolar dos alunos.
Art. 3º. Durante a Hora Cívica Semanal haverá a
execução do Hino Nacional, do Hino do Estado
do Paraná e do Município de Arapongas – PR.
Parágrafo Único. As execuções dos Hinos
Nacional, Estadual e Municipal serão feitas por
meio de equipamentos de som ou, na falta
desses equipamentos, alunos professores e
servidores cantarão os citados Hinos.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de
Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
contrário.
Secretário Municipal de Administração
Arapongas, 10 de janeiro de 2020.
Arapongas, 10 de janeiro de 2020.
SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
LEI Nº. 4.867, DE 10 DE JANEIRO DE 2020
SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
DISPÕE SOBRE SEMANA MUNICIPAL DE
MOACIR PALUDETTO JUNIOR
Secretário Municipal de Educação
CONSCIENTIZAÇÃO DA DOENÇA CELÍACA.
Secretário Municipal de Saúde
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LEI Nº. 4.869, DE 10 DE JANEIRO DE 2020

Legislativo Municipal.

Art. 5º - O valor do benefício instituído no art. 2º,
Autoriza o Poder Legislativo Municipal a fornecer bem como os valores estabelecidos nos artigos
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos seus servidores, e dá 1º e 2º desta lei, serão atualizados anualmente,
outras providências.
mediante Ato da Mesa, devidamente
publicado, estabelecendo-se como indicador de
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, atualização o mesmo índice e data do reajuste
ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO anual dos servidores municipais, observada a
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
disponibilidade orçamentária e financeira.
Art. 1º - Fica o Poder Legislativo Municipal
autorizado a fornecer auxílio alimentação aos
seus servidores que percebam vencimentos
de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais,
para aquisição de produtos hortifrutigranjeiros
e gêneros alimentícios em estabelecimentos
comerciais do ramo pertinente.

Art. 6º - Os recursos para a implementação e
execução desta Lei correrão à conta das dotações
orçamentárias próprias do poder legislativo,
suplementadas se necessário.

ANO: XII Nº: 2560 PÁG: 2

de Seguridade Social) considerados apenas para
efeitos de aposentadoria e disponibilidade.
Arapongas, 10 de janeiro de 2020.
SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
DECRETO Nº. 018/20, DE 10 DE JANEIRO DE
2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
sua publicação, revogadas as disposições em atribuições legais, e considerando:
contrário.
- O contido na Lei nº. 4.864, de 23 de dezembro
§ 1º - Entende-se como vencimento mensal, para
de 2019, que dispõe sobre alteração de Nível
efeitos desta lei, o salário básico fixado em lei,
Arapongas, 10 de janeiro de 2020.
Inicial dos cargos e dá outras providências.
excluído as gratificações por funções.
SERGIO ONOFRE DA SILVA
R E S O L V E:
§ 2º - Não estão compreendidos nos vencimentos,
Prefeito
para fins exclusivamente de concessão do Auxílio
Art. 1º - REENQUADRAR a servidora FLORISA
Alimentação tratado nesta lei, os adicionais de
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
VAS CHELES, matrícula nº 94323/2, ocupante do
insalubridade, noturno, periculosidade, por
Secretário Municipal de Administração
cargo de Atendente Social, no nível GPMA026 da
tempo de serviço, bem como os valores a título
tabela de vencimentos, instituída no Anexo VI –
de horas extraordinárias.
A, da Lei nº 4.453 de 25/01/16.
DECRETO Nº 017/20, DE 10 DE JANEIRO DE
Art. 2º - O Auxílio Alimentação, instituído nesta
2020.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de
lei, será concedido em pecúnia no valor de R$
sua publicação, com efeitos a contar de 07 de
250,00 (duzentos e cinquenta reais) para cada SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município janeiro de 2020, data da entrada em vigor da Lei
beneficiado.
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas nº. 4.864, de 23/12/19, revogadas as disposições
atribuições legais e, considerando o contido no em contrário.
Parágrafo único. O Auxílio Alimentação será processo de Averbação, protocolado sob nº 187,
concedido mediante depósito em conta salário de 07.01.2020;
Arapongas, 10 de janeiro de 2020.
do servidor, juntamente com sua remuneração
mensal, e possui caráter assistencial, não
R E S O L V E:
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
integrando, para qualquer fim, à remuneração AVERBAR ao acervo de MARIA IZOLINA TORRES
Prefeito
do servidor, observada a assiduidade para sua PEREIRA, matrícula nº 77542-01, ocupante
concessão.
do cargo de Professor de Educação Infantil,
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Classe C, Nível 14, do Quadro Próprio do
Secretário Municipal de Administração
Art. 3° Não será fornecido auxílio alimentação Magistério, de provimento efetivo, lotado na
aos servidores públicos municipais que durante Secretaria Municipal de Educação, o tempo
o mês de referência para o fornecimento que de contribuição vinculado ao Regime Geral de
incorrerem em uma ou mais destas hipóteses: Previdência Social – RGPS, conforme Certidão
I- Afastar-se do cargo para tratar de interesse nº 14022060.1.00382/19-0, expedida pelo
particular por prazo superior a quinze dias; II- INSS em 10.06.2019, referente aos períodos
Apresentar falta injustificada; III- Apresentar de 01.03.1983 a 01.02.1984, 13.02.1984
atrasos no horário de expediente, ou IV- Sofrer a 18.05.1998, 09.12.1998 a 06.06.1999 e
penalidade disciplinar.
01.01.2000 a 31.10.2001, perfazendo o total de
6.390 dias, correspondentes a 17 anos, 06 meses
Art. 4º - O benefício previsto nesta lei será por e 05 dias, na forma do disposto no art. 201, §
tempo indeterminado e contemplará apenas 9º, da Constituição Federal; art. 40 e ss., do
os servidores públicos municipais ativos do Capítulo I, Título IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema
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DECRETO Nº. 019/20, DE 10 DE JANEIRO DE
2020.
SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, a vista do contido na
solicitação nº 012, de 10/01/20, da SEMAS;
R E S O L V E:
		
EXONERAR, a partir de 17
de janeiro de 2020, CLAUDIA DOS SANTOS,
matrícula nº 61956/2, ocupante do cargo de
Gari, do provimento efetivo, do cargo de Chefe
de Divisão – CRAS – símbolo CC4, de provimento
em comissão, para o qual foi nomeada através
do Decreto nº 468/17, de 07/06/17.
Arapongas, 10 de janeiro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
DECRETO Nº. 021/20, DE 13 DE JANEIRO DE
2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, a vista do contido na
solicitação nº. 005, de 06/01/20, da Educação;
R E S O L V E:
Art. 1º - NOMEAR, a partir de 06 de janeiro de
2020, a servidora Regina Demele de Carvalho
Valério, matrícula nº 51292/1, ocupante do cargo
efetivo de Professora, para exercer em comissão
o cargo de Assessor Técnico – símbolo FG2, de
conformidade com a Lei 4.451, de 25/01/16
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Arapongas), combinado com a Lei n° 4.452/16
(Estrutura Organizacional do Município).
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Arapongas, 13 de janeiro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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ANO: XII Nº: 2560 PÁG: 4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P N G A S
O

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos
PORTARIA nº. 019/20, de 06 de janeiro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista das solicitações nº. 646/2019 e nº
755/2019, da EDUCAÇÃO;
R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, as
Profissionais do Magistério, abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal de
Educação, para prestarem serviços em Jornada Suplementar, onde a remuneração será
proporcional ao número de horas estendidas e calculadas com base no vencimento do nível
inicial da classe em que se encontram posicionado (a)s, com fundamento no artigo 39 e §1º,
da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do
Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal de Arapongas), conforme segue:
Mat.

Nome

Cargo

Classe

34371/2

Elisabete Cardoso

Professor – 20
horas

88005/2

Elisângela
Ribeiro

Professor – 20
horas

C

61263/3

Gracia Maria Martins

Professor – 20
horas

C

17523/1

Kátia
Meserlian

Tavares

Professor – 20
horas

D

98221/1

Patrícia Aparecida dos
Santos

Professor – 20
horas

C

51292/1

Regina Demele
Carvalho Valério

Professor – 20
horas

C

Tropeia

de

C

Local
Secretaria
Municipal
de
Educação
Secretaria
Municipal
de
Educação
Secretaria
Municipal
de
Educação
Secretaria
Municipal
de
Educação
Secretaria
Municipal
de
Educação
Secretaria
Municipal

Jornada
Suplementar
20 (vinte)
horas
20 (vinte)
horas
20 (vinte)
horas
20 (vinte)
horas
20 (vinte)
horas
20 (vinte)
horas

1
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45330/5

Solange de Fátima
Grigoletto Straparava

Professor – 20
horas

A

6009/3

Vera Lucia Precinotto
Maschetti

Professor – 20
horas

C

de
Educação
Secretaria
Municipal
de
Educação
Secretaria
Municipal
de
Educação

ANO: XII Nº: 2560 PÁG: 5

20 (vinte)
horas
20 (vinte)
horas

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Arapongas, 06 de janeiro de 2020.
LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

2
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ANO: XII Nº: 2560 PÁG: 6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P

ON G A S

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos
PORTARIA nº. 020/20, de 08 de janeiro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, à vista das solicitações nº. 751/2019, nº. 753/2019, nº. 754/2019 e nº.
008/2020, da EDUCAÇÃO;
R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, as Profissionais do
Magistério, abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal de Educação, para responderem pela
Direção dos Centros de Educação Infantis, com a Gratificação de Diretor, correspondente ao
percentual de 30%, 40% ou 50% sobre o valor do vencimento do nível inicial da classe em que se
encontram, por período, de acordo com o número de alunos matriculados na unidade, prevista no Inciso
III, do artigo 31, da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do
Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal de Arapongas), conforme segue:
Matrícula
Nome
Classe
Unidade
71110/1
Aline Rabito Pereira da Silva
C
de Oliveira
CMEI Júlia Chiappin
71161/2
Aparecida
de
Fátima
C
Benedito
CMEI Maria A. Fernandes Weiss
80527/1
Cristina Márcia de Oliveira
C
CMEI
Padre
Paulo
Speiser
Magro
Unidade II
71250/1
Débora Maria de Oliveira
C
Basso
CMEI Sonho Encantado
71340/2
Francisca Ivone de Jesus
C
Gonçalves
CMEI Dom Romeu Alberti
92339/2
C
CMEI Padre Paulo Speiser
Inês Borges Maldonado
Unidade I
41297/3
C
Isaura Borges do Carmo
CMEI Primeiros Passos
35700/2
A
Jovelina de Souza Ramos
CMEI Esther Otero de Mello
51225/1
C
Lucimara Pereira
CMEI Ana Macur
92401/1
C
Lusia dos Santos Vital
CMEI Pequenos Brilhantes
77666/1
Madelon Monteiro Santos
C
Iyda
CMEI Ismênia A. Grassano

Percentual
40%
(alínea “b”)
50%
(alínea “c”)
40%
(alínea “b”)
50%
(alínea “c”)
30%
(alínea “a”)
40%
(alínea “b”)
50%
(alínea “c”)
40%
(alínea “b”)
30%
(alínea “a”)
50%
(alínea “b”)
40%
(alínea “b”)
1
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92436/1
84034/1
93807/1
84069/2
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Maria de Jesus Gutierres
Marli Ana Bendo Migliorini
Susana Jacomete Alexandre
Talita de Paula Scarcelli

C
C
C
C
C

Vivian Leite Pereira

CMEI Ana Paucic
CMEI Dom Geraldo Fernandes
CMEI Maria Fernandes Alher
CMEI Laurides P. Schautz
CMEI Berçário Municipal

ANO: XII Nº: 2560 PÁG: 7

50%
(alínea “c”)
40%
(alínea “b”)
30%
(alínea “a”)
30%
(alínea “a”)
30%
alínea “a”)

Art. 2º - DESIGNAR, a partir de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, as Professoras de
Educação Infantil – 40 (quarenta) horas semanais, abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal
de Educação, para responderem pela Direção dos Centros de Educação Infantis, com a Gratificação de
Diretor, correspondente ao percentual de 30%, 40% ou 50% sobre o valor do vencimento do nível inicial
da classe em que se encontram, por período, de acordo com o número de alunos matriculados na
unidade, prevista no Inciso III, do artigo 31, da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal de Arapongas), conforme
segue:
Matrícula
98264/2
87360/2
84581/1
87076/2
87068/2
114766/1

contrário.

Nome

Classe
C

Adélia Regina Porcel

C

Aline Rossi da Silva
Eloisa Souza de Freitas Maciel
Glaucia Henschel Capazório
Quedna Paneroti Cavalcanti
Paula Michele Trevisan

C
C
C
C

Unidade
CMEI Izaura dos Santos Vieira
CMEI São Miguel Arcanjo
CMEI Dolores Lázaro Martins
CMEI Helena Escobal
CMEI Profª Sônia Saikawa Koga
CMEI Padre Bernardo Merckel

Percentual
40%
(alínea “b”)
40%
(alínea “b”)
50%
(alínea “c”)
40%
(alínea “b”)
30%
(alínea “a”)
40%
(alínea “b”)

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
Arapongas, 08 de janeiro de 2020.

LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

2
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P

ON G A S

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos
PORTARIA nº. 027/20, de 08 de janeiro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, à vista das solicitações nº. 751/2019 e nº. 754/2019, da EDUCAÇÃO;
R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, as Profissionais
do Magistério, abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal de Educação, para prestarem
serviços em Jornada Suplementar, onde a remuneração será proporcional ao número de 10 (dez) horas
estendidas e calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em que se encontram
posicionadas, com fundamento no § 2º, do artigo 32, todos da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal de
Arapongas), conforme segue:
Matrícula
Nome
80357/2
Alessandra Borges Ferreira Gatti
71110/1
Aline Rabito Pereira da Silva de Oliveira
71161/2
Aparecida de Fátima Benedito
80527/1
Cristina Márcia de Oliveira Magro
71250/1
Débora Maria de Oliveira Basso
71340/2
Francisca Ivone de Jesus Gonçalves
92339/2
Inês Borges Maldonado
41297/3
Isaura Borges do Carmo
35700/2
Jovelina de Souza Ramos
51225/1
Lucimara Pereira
92401/1
Lusia dos Santos Vital
62472/2
Maria de Jesus Gutierres
92436/1
Marli Ana Bendo Migliorini
84034/1
Susana Jacomete Alexandre
84069/2
Vivian Leite Pereira

Classe
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C

Unidade
CMEI Clementina dos Santos Soares
CMEI Júlia Chiappin
CMEI Maria A. Fernandes Weiss
CMEI Padre Paulo Speiser
Unidade II
CMEI Sonho Encantado
CMEI Dom Romeu Alberti
CMEI Padre Paulo Speiser
Unidade I
CMEI Primeiros Passos
CMEI Esther Otero de Mello
CMEI Ana Macur
CMEI Pequenos Brilhantes
CMEI Ana Paucic
CMEI Dom Geraldo Fernandes
CMEI Maria Fernandes Alher
CMEI Berçário Municipal

Art. 2º - DESIGNAR, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, as Profissionais
do Magistério, abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal de Educação, para prestarem
serviços em Jornada Suplementar, onde a remuneração será proporcional ao número de 20 (vinte)
1
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horas estendidas e calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em que se encontram
posicionadas, com fundamento no § 1º, do artigo 32, todos da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal de
Arapongas), conforme segue:
Matrícula
Nome
77666/1
Madelon Monteiro Santos Iyda
93807/1
Talita de Paula Scarcelli
contrário.

Classe
C
C

Unidade
CMEI Ismênia A. Grassano
CMEI Laurides P. Schautz

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
Arapongas, 08 de janeiro de 2020.

LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

2
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P

ON G A S

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos
PORTARIA nº. 029/20, de 09 de janeiro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, à vista das solicitações nº. 745/2019, nº. 747/2019 e nº. 001/2020, da
EDUCAÇÃO;
R E S O L V E:
Art. 1º - DISPENSAR, as Professoras, abaixo relacionadas, da incumbência de Responder pela
Direção da Escola Municipal com a Gratificação de Diretor, correspondente ao percentual de 30%, 40%
ou 50%, de acordo com o número de alunos matriculados na unidade, sobre o valor do vencimento do
nível inicial da classe em que se encontram posicionadas, conforme segue:
Matrículas

Nome

Classe

Local
Escola
Municipal
Professora Aleydah Costa
Santos Oliveira
Escola Rural Municipal
José Monteiro
Escola
Municipal
Professora Nereide de
Souza Camargo

35076/3

Lucia Mara Sassi Cardoso

C

64386/1

Nancy Aparecida Valério

C

70050/2
70050/4

Vislaine Tereza Dolci
Rodrigues

C

contrário.

Portaria
Designação
158/19, de
02/04/2019

Data da
Dispensa
31/12/2019

018/19, de
14/01/2019
180/17, de
03/04/2017

31/12/2019
31/12/2019

Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
Arapongas, 09 de janeiro de 2020.

LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

1
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P

ON G A S

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos
PORTARIA nº. 030/20, de 09 de janeiro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, à vista do Edital nº 017/2017 e das solicitações nº. 746/2019, nº. 748/2019 e nº.
002/2020, da EDUCAÇÃO;
R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 01 de janeiro a 31 de março de 2020, os Profissionais do
Magistério, abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, para Responderem pela
Direção das Escolas Municipais, com a Gratificação de Diretor, correspondente ao percentual de 30%,
40% ou 50% sobre o valor do vencimento do nível inicial da classe em que se encontram, por período, de
acordo com o número de alunos matriculados na unidade, prevista no Inciso II, do artigo 31, da Lei nº.
4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal
Magistério Público Municipal de Arapongas), conforme segue:
Matrículas
Nome
44504/1
Adriana Lux Carneiro

Classe
Unidade
C
Escola
Municipal
Professora
Nereide de Souza Camargo
C
Escola Municipal Aleydah Costa
Santos Oliveira
C
Escola Municipal Professora Alzira
Horvatich
C
Escola
Municipal
Professora
Antonica Giroldo Franciosi
C
Escola Municipal Rural São Carlos

96563/1

Bruno Bonifácio Barbosa

1015/3

Clarice Dias

75736/1
75736/2
52639/2

Cristina Magerski Sartori

83828/1

Eunice de Melo Akiyamma

C

Escola Municipal de Aricanduva

3441/1
3441//2
92320/1

Flávio Canesin

C

Escola Municipal José de Carvalho

C

Escola Municipal Albor Pimpão

91499/2

Gisele Silvério de Andrade
da Silva
Juliana Adriana Alves Couto

C

Escola Municipal Colônia Esperança

49387/3

Kátia Aparecida Teixeira

C

Escola Municipal Júlio Savieto

52663/1
52663/2
93777/5

Lânia Cristina Belançon
Paucic
Lucilla Paulla da Costa

C

Escola Municipal Rural Duque de
Caxias
Escola Municipal Joarib Grillo

Eliana Claudia Pablos

C

Percentual
40%
(alínea “b”)
40%
(alínea “b”)
50%
(alínea “c”)
50%
(alínea “c”)
30%
(alínea “a”)
30%
(alínea “a”)
30%
(alínea “a”)
30%
(alínea “a”)
30%
(alínea “a”)
30%
(alínea “a”)
30%
(alínea “a”)
40%
1
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Márcia Musset

C
C

34274/2

Maria Tereza da Silva
Pryjmak
Nágila Georgina Depetris
Santos
Nelci Nonis Berzack

52892/2
52892/4
83127/1
83127/2
83100/1

Regina Aparecida Rosa
Scalparo Santo
Roberta Silva Almeida de
Barros
Rosane Arins Gabim

C

83070/1

Sandra
Marcia
Ramos
Duarte
Sandra Regina Pereira

C

Simone Aparecida Fanelli
Golfetti
Simone Manfrin Menotti

C

Teresa Gomes Mologni

C

82244/3
84387/1
84387/2
33880/1
33880/2
26336/3

contrário.

C
C

C
C

C

C
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Cordeiro
Escola Municipal Professora Heloiza
M.V.P.C. Giancristófaro
Escola Municipal Doutor Antônio
Grassano Júnior
Escola Municipal Doutora Maria
Hercília Horácio Stawinski
Escola Municipal Desembargador
Clotário Portugal
Escola Municipal Diomar de Oliveira
Pegorer
Escola Municipal Padre Germano
Mayer
Escola Municipal Papa João Paulo
Escola Rural Municipal
Monteiro
Escola Municipal Padre Chico

José

Escola Municipal José Bernardo dos
Santos
Escola Municipal Antônio de
Moraes Barros
Escola Municipal Presidente Getúlio
Vargas

(alínea “b”)
40%
(alínea “b”)
40%
(alínea “b”)
40%
(alínea “b”)
40%
(alínea “b”)
40%
(alínea “b”)
50%
(alínea “c”)
50%
(alínea “c”)
30%
(alínea “a”)
30%
(alínea “a”)
40%
(alínea “b”)
30%
(alínea “a”)
40%
(alínea “b”)

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
Arapongas, 09 de janeiro de 2020.

LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

2
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P

ON G A S

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos
PORTARIA nº. 031/20, de 09 de janeiro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais, à vista da solicitação nº. 757/19;
R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que fica concedida Gratificação de Difícil Acesso, onde a
remuneração será 20% (vinte por cento) sobre o valor básico da carreira de Professor, calculado
sobre a Jornada de 20 (vinte) horas, condicionada à inexistência de transporte público, com
fundamento no Inciso I do artigo 31, da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal de
Arapongas), para a Profissional do Magistério abaixo relacionada, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, por prestar serviços em escola de difícil acesso no período de
designação correspondente, conforme segue:

Mat.

1197548/1

Nome

Tatiana
Moreno

de

Sousa

Cargo

Local

Professor
20 horas

Escola
Rural
Municipal
José
Monteiro

Quantidade de
horas em escola
de difícil acesso

20 (vinte)
horas

Período de
Designação

08/11/2019
a
19/12/2019

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Arapongas, 09 de janeiro de 2020.
LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

1
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P

ON G A S

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos
PORTARIA nº. 032/20, de 09 de janeiro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, à vista das solicitações nº. 746/2019, nº. 748/2019 e nº. 002/20, da
EDUCAÇÃO;
R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR, no período de 01 de janeiro a 31 de março de 2020, os Profissionais do
Magistério, abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, para prestarem serviços
em Jornada Suplementar, onde a remuneração será proporcional ao número de 20 (vinte) horas
estendidas e calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em que se encontram
posicionadas, com fundamento no § 2º, do artigo 32, todos da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal de
Arapongas), conforme segue:
Matrículas
Nome
44504/1
Adriana Lux Carneiro
96563/1
1015/3
52639/2
83828/1
92320/1
91499/2
49387/3
93777/5
46833/2
34274/2
83100/1
83070/1
82244/3

Classe
Unidade
C
Escola Municipal Professora Nereide de
Souza Camargo
Bruno Bonifácio Barbosa
C
Escola Municipal Aleydah Costa Santos
Oliveira
Clarice Dias
C
Escola
Municipal
Professora
Alzira
Horvatich
Eliana Claudia Pablos
C
Escola Municipal Rural São Carlos
Eunice de Melo Akiyamma
C
Escola Municipal de Aricanduva
Gisele Silvério de Andrade da
C
Escola Municipal Albor Pimpão
Silva
Juliana Adriana Alves Couto
C
Escola Municipal Colônia Esperança
Kátia Aparecida Teixeira
C
Escola Municipal Júlio Savieto
Lucilla Paulla da Costa
C
Escola Municipal Joarib Grillo Cordeiro
Nágila Georgina Depetris Santos
C
Escola Municipal Doutora Maria Hercília
Horácio Stawinski
Nelci Nonis Berzack
C
Escola Municipal Desembargador Clotário
Portugal
Rosane Arins Gabim
C
Escola Municipal Papa João Paulo
Sandra Marcia Ramos Duarte
C
Escola Rural Municipal José Monteiro
Sandra Regina Pereira
C
Escola Municipal Padre Chico
1
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C
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Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
Arapongas, 09 de janeiro de 2020.

LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

2
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

PORTARIA nº.036/2020, de 15 de janeiro de 2020
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando, o contido na Lei n°. 4.831, de
02/12/2019.
R E S O L V E:
Art. 1º- Designar, a partir de 15 de janeiro de 2020, os servidores abaixo
relacionados para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Especial de
Avaliação e Qualificação de Organização Social de Saúde, conforme segue:
MATRÍCULA
89290/1
85707/2

NOME
Valdinei Juliano Pereira
Erica da Silva

109851/1
1197779/1
109550/2

Adriano Porfírio Piza
Fernando Marques de Marcos
Maicon Depieri

Cargo
Agente Administrativo
Assistente de Serviços
Jurídicos
Enfermeiro
Superintendente Médico
Diretor Administrativo

Função
Presidente
Membro
Membro
Suplente
Suplente

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Arapongas, 15 de janeiro de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
MOACIR PALUDETTO JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - PR
CONCURSO PÚBLICO N.º 087/2019
RETIFICAÇÃO Nº 002/2020
Dispõe sobre a retificação no REQUISITO do cargo de Analista
de Tecnologia (Área: Redes e Comunicação de Dados), do
Concurso Público aberto pelo Edital n.º 087/2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA:
1. A retificação no REQUISITO do cargo de Analista de Tecnologia (Área: Redes e Comunicação de Dados) do Concurso Público aberto
pelo Edital nº 087/2019, conforme segue:
ONDE SE LÊ:
TABELA 3.3
NÍVEL SUPERIOR
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
QUADRO DE VAGAS
CARGO

REQUISITO

Analista de Tecnologia
(Área: Redes e
Comunicação de Dados)

Ensino
Superior
Completo
(Bacharelado)
na
área
de
Tecnologia da Informação

CHS

40h

AC

01

R$ 120,00

PNE

SALÁRIO
BASE

PERÍODO DE
REALIZAÇÃO DA
PROVA

-

Classe A: 3.939,34
Classe B: 4.412,06
Classe C: 5.162,11
Classe D: 6.297,77

Matutino

LEIA-SE:
TABELA 3.3
NÍVEL SUPERIOR
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
QUADRO DE VAGAS
CARGO

REQUISITO

Analista de Tecnologia
(Área: Redes e
Comunicação de Dados)

Ensino
Superior
Completo
(Bacharelado)
na
área
de
Tecnologia da Informação ou
Ensino
Superior
Completo
(Bacharelado) em Engenharia de
Telecomunicações

CHS

40h

AC

01

R$ 120,00

PNE

-

SALÁRIO
BASE
Classe A: 3.939,34
Classe B: 4.412,06
Classe C: 5.162,11
Classe D: 6.297,77

PERÍODO DE
REALIZAÇÃO DA
PROVA

Matutino

2. Em razão da retificação mencionada no item 1, fica ALTERADO o Anexo I do Edital nº 087/19 de Abertura do Concurso Público de
Arapongas.
3. Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Concurso Público aberto pelo Edital n° 087/2019.
Arapongas, 15 de janeiro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito do Município

Retificação nº 02 - PMA
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 039/2019 – Processo Adm. N º 053/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE KIT DE BANDEIRAS, 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. 357/2019, assinada em 16 de Abril de 2019 - N. F. GRANDE & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 79.034.153/0001-00.
Item

Qtd

Und

01

20

Kits

02

10

Kits

TOTAL GERAL R$

Descrição

Marca

Kit de bandeira contendo: 01 bandeira do Brasil, 01 bandeira do Paraná e 01
bandeira do município de Arapongas - 2,5 panos (1,12 x 1,60m) - paraquedas Chamego Brasileiro
100% poliamida bordada.
Kit de bandeira contendo: 01 bandeira do Brasil, 01 bandeira do Paraná e 01
bandeira do município de Arapongas - 5 panos (2,25 x 3,21m) - paraquedas Chamego Brasileiro
100% poliamida bordada.

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 16 de Janeiro de 2019.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Valor Unitário R$

Valor Total
R$

423,00

8.460,00

1.050,00

10.500,00
18.960,00
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 064/2019 – Processo Adm. N 096/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE REDE LÓGICA, EM ATENDIMENTO A DTI.
Ata de Registro de preços n. 506/2019, assinada em 09 de Julho de 2019 - E TODAO GONÇALVES EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 30.747.960/0001-80.
Item

-

Unidade

Barra roscada (especificações conforme edital).
Alicate universal 8" (especificações conforme edital).

Valor Unitário
Valor Total R$
R$
10,69
213,80

Dekel

39,95

199,75

Unidade

Compressor de ar 250w (especificações conforme edital).

Pressure

529,00

1.058,00

Makit

495,00

990,00

Nazda

119,00

2.380,00

184,00

7.360,00

669,00
89,80

4.014,00
359,20

149,00

298,00

199,00

597,00

599,00

599,00

1.449,00

2.898,00

384,00

1.152,00

Qtd

Und

24

20

Unidade

83

5

103

2

Descrição

104

2

Unidade

Furadeira de impacto 760w (especificações conforme edital).

116

20

Unidade

Prateleira para rack (bandeja), 1u (especificações conforme edital).

Marca

117

40

Unidade

118
122

6
4

Unidade
Unidade

123

2

Unidade

Guia de cabos fechado horizontal de alta densidade 1u (especificações
Nazda
conforme edital).
Bracket - 12 us (especificações conforme edital).
Nazda
Badisco digital (especificações conforme edital).
Multitoc
Localizador de cabos (especificações conforme edital).
Nazda
Tesoura de corte de aramida (especificações conforme edital).

127

3

Unidade

128

1

Unidade

130

2

Unidade

131

3

Unidade

TOTAL GERAL R$

Nestong

Ferramenta de limpeza de ferrolhos 2,5 mm (especificações conforme
Nazda
edital).
Clivador (especificações conforme edital).
Nazda
Caneta testadora de continuidade para fibra óptica
Nazda
(especificações conforme edital).

22.118,75

Ata de Registro de preços n. 506/2019, assinada em 09 de Julho de 2019 - INT – SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 07.703.592/0001-57.
Item
99

Qtd
6

Und
Unidade

108

10

Unidade

109

10

Unidade

110

10

Unidade

119

3

Unidade

121

50

Unidade

Descrição
Bolsa em lona para ferramentas (especificações conforme edital).

50

Unidade

133

20

Unidade
Unidade

Switch 24 portas 10/100 mbps (especificações conforme edital).

Valor Unitário
R$

Valor Total R$

195,00

1.170,00

129,80

1.298,00

206,80

2.068,00

209,80

2.098,00

3.899,00

11.697,00

9,29

464,50

Intelbras

86,00

4.300,00

Intelbras

206,30

4.126,00

Intelbras

386,50

9.662,50

Fita adesiva para etiquetadora portátil - 24 mm (especificações conforme
Brother
edital).
Rack fechado - 44 us (especificações conforme edital).
Ip metal
Adaptador para conector óptico tipo SC (especificações conforme edital).
Nazda

132

25

Vonder

Fita adesiva para etiquetadora portátil - 12 mm (especificações conforme
Brother
edital).
Fita adesiva para etiquetadora portátil - 18 mm (especificações conforme
Brother
edital).

Switch 8 portas com poe passivo-(especificações conforme edital).
Switch 16 portas com poe passivo (especificações conforme edital).

134

Marca

TOTAL GERAL R$

36.884,00

Ata de Registro de preços n. 507/2019, assinada em 09 de Julho de 2019 - ITALO ANDRÉ FERREIRA DA CRUZ., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ nº 09.320.702/0001-27.
Item

Qtd

Und

Descrição
Marca
Eletrocalha perfurada tipo c - 50 mm x 50 mm (especificações conforme
Rota
edital).

01

80

Unidade

02

70

Unidade

03

20

Unidade

Eletrocalha perfurada tipo c - 50 mm x 100 mm (especificações
Rota
conforme edital).
Eletrocalha perfurada tipo c - 50 mm x 200 mm (especificações
Rota
conforme edital).

04

40

Unidade

Curva horizontal para eletrocalha - 50 mm x 50 mm
(especificações conforme edital).

05

25

Unidade

06

15

Unidade

07

30

Unidade

08

30

Unidade

09

10

Unidade

10

30

Unidade

Rota

Curva horizontal para eletrocalha - 50 mm x 100 mm
Rota
(especificações conforme edital).
Curva vertical externa para eletrocalha - 50 mm x 200 mm
Rota
(especificações conforme edital).
Curva vertical externa para eletrocalha - 50 mm x 100 mm
Rota
(especificações conforme edital).
Curva vertical externa para eletrocalha - 50 mm x 50 mm (especificações
Rota
conforme edital).
Curva vertical interna para eletrocalha - 50 mm x 200 mm
Rota
(especificações conforme edital).
Curva vertical interna para eletrocalha - 50 mm x 100 mm
Rota
(especificações conforme edital).

Valor Unitário R$ Valor Total R$
47,90

3.832,00

61,00

4.270,00

100,90

2.018,00

11,90

476,00

20,90

522,50

29,90

448,50

20,90

627,00

12,95

388,50

33,90

339,00

16,95

508,50
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40

Unidade

12

25

Unidade

13

30

Unidade

14

20

Unidade

15

40

Unidade

16

180

Unidade

17

220

Unidade

18

450

Unidade

19
20

70
15

Unidade
Unidade

21

80

Unidade

22

100

Unidade

23

25

Unidade

25

40

Unidade

26

30

Unidade

27

20

Unidade

28
29
30
31
32

80
4.000
4.000
4.000
200

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

33

1.000

Unidade

34

2.000

Unidade

35

200

Unidade

36

400

Unidade

37

800

Unidade

38

300

Unidade

39

100

Unidade

40

1.500

Unidade

41

200

Unidade

42

200

Unidade

43

200

Unidade

44

500

Unidade

45

150

Unidade

46

130

Unidade

47

20

Unidade

Curva vertical interna - para eletrocalha - 50 mm x 50 mm
Rota
(especificações conforme edital).

12,95

518,00

17,95

448,75

15,95

478,50

15,95

319,00

4,79

191,60

5,59

1.006,20

2,69

591,80

10,59

4.765,50

Rota

19,80
33,95

1.386,00
509,25

Rota

19,75

1.580,00

Rota

Tê horizontal para eletrocalha - 50 mm x 100 mm
Rota
(especificações conforme edital).
Tê horizontal para eletrocalha - 50 mm x 50 mm
Rota
(especificações conforme edital).
Redução de largura para eletrocalha de 100 mm para 50 mm
Rota
(especificações conforme edital).
Junção telescópica (emenda) para eletrocalha 50 mm x 200 mm
Rota
(especificações conforme edital).
Junção telescópica (emenda) para eletrocalha 50 mm x 100 mm
Rota
(especificações conforme edital).
Junção
telescópica
(emenda)
para
eletrocalha
Rota
50 mm x 50 mm (especificações conforme edital).
Suporte de fixação de eletrocalha - tipo mão francesa
Rota
(especificações conforme edital).
Tampa para eletrocalha de 100 mm (especificações conforme edital).
Rota
Tampa para eletrocalha de 200 mm (especificações conforme edital).
Tampa para eletrocalha de 50mm (especificações conforme edital).
Saída horizontal para eletroduto de 1" (especificações conforme edital).

2,47

247,00

Saída vertical para eletroduto de 1" (especificações conforme edital).
Rota
Gancho para eletrocalha 50 mm x 50 mm (especificações conforme
Rota
edital).
Gancho para eletrocalha 50 mm x 100 mm (especificações conforme
Rota
edital).
Gancho para eletrocalha 50 mm x 200 mm (especificações conforme
Rota
edital).
Cantoneira angular dupla tipo zz (especificações conforme edital).
Rota
Parafuso lentilha (especificações conforme edital).
Jomarca
Porca sextavada para parafuso lentilha (especificações conforme edital). Jomarca
Arruela lisa para parafuso lentilha (especificações conforme edital).
Jomarca
Parafuso sextavado com bucha 10 mm (especificações conforme edital). Jomarca
Parafuso philips com bucha 8 mm (especificações conforme edital).
Jomarca

2,39

59,75

2,79

111,60

4,19

125,70

4,59

91,80

1,99
0,26
0,11
0,09
1,34

159,20
1.040,00
440,00
360,00
268,00

0,46

460,00

Parafuso philips com bucha 6 mm (especificações conforme edital).
Jomarca
Parafuso
philips
com
bucha
8
mm
para
Jomarca
dry wall (parede de gesso) (especificações conforme edital).

0,27

540,00

0,71

142,00

6,99

2.796,00

1,49

1.192,00

4,59

1.377,00

3,49

349,00

1,59

2.385,00

17,90

3.580,00

1,59

318,00

Master plásticos

5,89

1.178,00

Master plásticos

1,29

645,00

4,39

658,50

2,39

310,70

Master plásticos

3,64

72,80

Master plásticos

3,29

493,50

Master plásticos

9,99

1.998,00

1,49

745,00

1,09

218,00

3,39

678,00

6,29

3.145,00

1,19

952,00

4,69

703,50

4,48

1.568,00

Caixa de derivação pvc tipo múltipla para eletroduto 1" (especificações
Master plásticos
conforme edital).
Adaptador pvc de caixa de derivação para eletroduto1"
Master plásticos
(especificações conforme edital).
Espelho pvc com 2 posições de rj-45 para caixa de derivação de
eletroduto 1"
Master plásticos
(especificações conforme edital).
Espelho pvc fechado para caixa de derivação de eletroduto 1"
Master plásticos
(especificações conforme edital).
Moldura de rj-45 para espelho da caixa de derivação
Master plásticos
(especificações conforme edital).
Eletroduto de pvc 1" (especificações conforme edital).
Master plásticos
Luva de pvc para eletroduto 1" (especificações conforme edital).
Master plásticos
Curva de pvc para eletroduto 1" (especificações conforme edital).
Abraçadeira de pvc para eletroduto 1" (especificações conforme edital).

Conector reto com arruela para eletroduto 1" (especificações conforme
Master plásticos
edital).
Saída horizontal 3/4" (especificações conforme edital).
Master plásticos
Saída vertical para eletroduto 3/4" (especificações conforme edital).
Conector reto com arruela para eletroduto 3/4"
(especificações conforme edital).
Eletroduto de pvc ¾
(especificações conforme edital).

48

150

Unidade

49

200

Unidade

50

500

Unidade

51

200

Unidade

Abraçadeira de pvc para eletroduto 3/4" (especificações conforme
Master plásticos
edital).
Luva de pvc para eletroduto 3/4" (especificações conforme edital).
Master plásticos

Unidade

Curva de pvc para eletroduto 3/4" (especificações conforme edital).

52

200

ANO: XII Nº: 2560 PÁG: 20

Master plásticos

53

500

Unidade

54

800

Unidade

55

150

Unidade

Caixa de derivação pvc tipo múltipla para eletroduto 3/4" (especificações
Master plásticos
conforme edital).
Adaptador pvc de caixa de derivação para eletroduto 3/4" (especificações
Master plásticos
conforme edital).
Espelho com 2 posições de rj-45 para caixa de derivação de eletroduto
3/4" (especificações conforme edital).
Master plásticos

56

350

Unidade

Espelho com 1 posição de rj-45 para caixa de derivação de eletroduto
Master plásticos
3/4" (especificações conforme edital).
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57

100

Unidade

Espelho fechado para caixa de derivação de eletroduto 3/4"
Master plásticos
(especificações conforme edital).

3,39

339,00

58

150

Metros

Tubo flexível corrugado 1" (especificações conforme edital).

Technoprado

2,39

358,50

Luva de emenda para tubo flexível corrugado de 1"
(especificações conforme edital).

Tigre

1,89

94,50

Technoprado

1,64

164,00

Tigre

1,49

59,60

20,49

1.024,50

1,14

136,80

Wetzel

3,29

98,70

Wetzel

4,79

143,70

8,89

355,60

3,44

206,40

5,29

105,80

3,39

67,80

11,99

599,50

3,99

399,00

16,99

5.097,00

10,49

314,70

2,99

598,00

Furukawa

2,29

13.969,00

Furukawa

4,29

3.925,35

Fluke networks

5.299,00

10.598,00

Netscout

3.599,00

7.198,00

59

50

Unidade

60

100

Metros

Tubo flexível corrugado ¾ (especificações conforme edital).

61

40

Unidade

Luva de emenda para tubo flexível corrugado de 3/4
(especificações conforme edital).

62

50

Unidade

Eletroduto galvanizado 1" (especificações conforme edital).

63

120

Unidade

Lider perfilados
Abraçadeira galvanizada para eletroduto de 1" (especificações conforme
Wetzel
edital).

64

30

Unidade

Luva em alumínio para eletroduto 1" (especificações conforme edital).

65

30

Unidade

66

40

Unidade

67

60

Unidade

68

20

Unidade

69

20

Unidade

70

50

Unidade

71

100

Unidade

72

300

Unidade

Curva galvanizada para eletroduto 1" (especificações conforme edital).

Caixa de derivação tipo múltipla em alumínio para eletroduto 1"
Wetzel
(especificações conforme edital).
Adaptador em alumínio de caixa de derivação para eletroduto 1"
Wetzel
(especificações conforme edital).
Espelho em alumínio com 01 posição de rj-45 para caixa de derivação de
eletroduto 1"
Wetzel
(especificações conforme edital).
Espelho em alumínio fechado para caixa de derivação de eletroduto 1"
Wetzel
(especificações conforme edital).
Espelho modular 4 posições com suporte para caixa 4 x 4 (especificações
Mectronic
conforme edital).
Espelho modular 3 posições com suporte para caixa 4x2 (especificações
Mectronic
conforme edital).
Módulo tomada rj-45 cat. 5e para espelho modular
Mectronic
(especificações conforme edital).

73

30

Unidade

74

200

Unidade

Módulo tomada rj-11 para espelho modular (especificações conforme
Mectronic
edital).
Módulo fechado para espelho modular (especificações conforme edital).
Mectronic

Metros

Cabo de rede categoria 5e - tipo cm (especificações conforme edital).

111
112

6.100
915

Metros

124

2

Unidade

125

2

Unidade

Cabo de rede categoria 5e – externo (especificações conforme edital).
Testador de cabos de dados e voz
(especificações conforme edital).
Testador de rede ethernet (especificações conforme edital).

TOTAL GERAL R$
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 09 de Janeiro de 2019.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

100.486,10
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 069/2019 – Processo Adm. N 105/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS E AR
CONDICIONADO INCLUSO INSTALAÇÃO, 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. 547/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 - A. G. S. COMERCIAL – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 24.435.379/0001-20.
Valor Unitário Valor Total
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
R$
R$
54

100

Und

Aparelho de telefônico fixo, posições de mesa ou parede, com fio, modo discagem tom e
pulso. Modo tom e pulso, espera musical, mínimo 03 tipos de volume e 03 memórias de
Elgin
discagem rápida, teclas mute, pause, redial e flash, compatível com centrais públicas e
PABX. Garantia de 12 meses. Homologado pela Anatel.

41,00

4.100,00

Ata de Registro de preços n. 548/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 - A. STEFANO EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
24.521.089/0001-08.
Valor Unitário Valor Total
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
R$
R$

02

2

Und

16

2

Und

17

4

Und

32

6

Und

Fogão industrial 6 bocas com forno, modelo de centro, para uso sobre piso, com estrutura em aço,
dimensões aproximadas (110l x 85 p x 80 a)cm, revestido em aço carbono com pintura
eletrostática;alimentação a gás glp, com 06 (seis) queimadores duplos com ajuste gradual de chamas,
queimador em ferro fundido com pintura termo resistente, manipulos em baquelite individuais, grelha em
ferro fundido termo resistente, medindo 30x30 cm, com forno pintado em esmalte preto, com 01 (uma) Invicto Fogoes 1.630,00
prateleira removível e regulável, porta do forno em vidro panorâmico, em paredes e fundo duplos
isolados com lã de vidro chapa n° 18 (1,25mm), sendo aceita outra de maior resistência, acendimento
manual, registro de gás com manípulos expostos, travamento mecânico na porta do forno, 04 (quatro) pés
fixos, fabricado de acordo com a abnt nbr-10148/2011. Garantia mínima 12 meses.
Suporte metálico para tv led/ smart 24": articulado em aço carbono, cor preta, parafusos e peças de
Multivera Plug 40,00
fixação incluídos.
Suporte metálico para tv led/smart 43": articulado em aço carbono, cor preta, parafusos e peças de
Multivera Plug 40,00
fixação incluídos.
Kit estante Gaveteiro organizador: kit com estantes em aço para encaixar gavetas plásticas, possibilitando
diversos tipos de armazenagem; estrutura em aço estrutura em aço com tratamento químico
antiferruginoso fosfatizante e pintura eletrostática a pó, largura: 530mm, altura: 1500mm, profundidade:
270mm. Peso: 10,6kg, que suporte carga máxima: 81 kg distribuídos, espessura: 1,2mm; gavetas Vonder
plásticas podem ser removidas da estrutura; composto por gavetas que encaixam e empilham; gavetas
plásticas podem ser removidas da estrutura;

355,00

TOTAL GERAL R$

3.260,00

80,00
160,00

2.130,00

5.630,00

Ata de Registro de preços n. 549/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 - ALÍRIO FERREIRA BARBOSA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 77.578.524/0001-99.
Valor Unitário Valor Total
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
R$
R$
56

100

Ventilador de parede. Na cor preta, com grade, material/ composição: aço cromado c/ tratamento Anti
Ferrugem, inclui dimmer, área de ventilação mínima de 40m2, com inclinação, 3 hélices em

Und polipropileno natural, voltagem 110Volts, potência mínima de 140kW/h, dimensões aproximadas do Ventisol

148,90

14.890,00

produto (cm) - AxLxP: 52X27X52, peso aproximado: 5kg, garantia de 24 meses.

Ata de Registro de preços n. 550/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 - CABULON & SANTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 11.708.226/0001-68.
Valor
Valor Total
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
Unitário R$
R$
Armário de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45mm, possui 8 portas com venezianas para
ventilação, compartimento de tamanho médio independentes sem divisórias internas. Características -

25

12

Und quantidade de portas: 8 - cor: cinza padrão - chapa: 26 / 0,45mm - medida das portas/ vãos: 046alt x Prisma

379,90

4.558,80

39

45

Und trilho telescópio. Medidas mínimas: 133,5 cm de altura; 47,0 cm de largura e 68,5 cm de profundidade. Prisma

Arquivos em aço com 4 gavetas, para pasta suspensa, chapa 26, sistema de deslizamento das gavetas com

439,90

19.795,50

42

60

Und chave, travamento e duas cópias de chave. Chapa 24, puxador frontal tipo alça, 04 prateleiras internas Prisma

509,90

30.594,00

47

20

Und

Fichário com 8 gavetas de aço sob medida para prontuários recepção. Fichas de 25 x 19 cor: a ser
definida posteriormente, arquivo de aço reforçado confeccionado em chapa "22" (0,75 mm) corpo:
estrutura interna em chapa "16" (1,50 mm), (calhas, carrinhos e cantoneiras das gavetas). Gavetas com
Prisma
carrinho telescópico, com 8 rolamentos esféricos de aço; chapa tratada contra oxidação com fosfato de
zinco e pintura eletrostática a pó; puxadores e portas-etiquetas cromados; fechadura tipo "yale";
dimensionais aproximados. Altura: 1,33 m; largura: 0,54 m; profundidade: 0,71 m.

1.199,00

23.980,00

51

325

M²

Persiana horizontal em alumínio 25 mm; cor a escolher; instalada

027larg - sistema de ventilação: veneziana - fechamento: pitão para cadeado- pintura: epóxi pó - alt.:
198cm x larg.: 64cm x prof.: 42cm - peso: 30kg- garantia: 6 meses

Armário em aço com altura: 1980 mm X largura: 1200 mm X profundidade: 450 mm. Duas portas com
removíveis. Cor: Cinza. Garantia mínima de 01 ano.

Persianas Slim 99,00

TOTAL GERAL R$

32.175,00
111.103,30

Ata de Registro de preços n. 551/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 - CAROL COMERCIAL – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 10.867.300/0001-26.
Valor Unitário Valor Total
Item Qtd Und
Descrição
Marca
R$
R$
Lixeira para detritos com pedal 50 litros com cesto plástico, tampa com abertura utilizando pedal, haste

33

50

Und em metal acoplada na parte externa, suporte em aço galvanizado,produzida conforme norma abnt e Jaguar

48

10

Und tela chapa de fibra > pintura uv branca > porta caneta em alumínio deslizante e removível > moldura Wmill LBA

normas da vigilância sanitária e proteção contra raios ultravioletas.

Lousa quadro branco de alumínio 100x70cm linha free - aplicação : universal - informações adicional : >
18mm > acompanha kit de fixação > tamanho: 120x150cm .

121,72

6.086,00

140,00

1.400,00
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TOTAL GERAL R$

7.486,00

Ata de Registro de preços n. 552/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - CASTOFAR-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 80.521.883/0001-14.
Valor Unitário Valor Total
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
R$
R$
28

100

Und

43

40

Und

TOTAL GERAL R$

Cadeira estofada giratória com apoio para braços: dimensões do produto: alt. 101 cm, larg. 61 cm, prof.
52 cm aproximados; encosto: larg. 40 cm, alt 43 cm aproximados; assento: larg. 50 cm, prof. 47 cm
aproximados e espuma injetada mínimo 35mm.; estrutura de ferro; regulagem de altura com pistão à gás; Castofar
com braços fixos; peso mínimo de suportado 110 kg, revestimento couro sintético e cor a ser definida
posteriormente.
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 Castofar
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.

229,80

22.980,00

680,00

27.200,00
50.180,00

Ata de Registro de preços n. 553/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 - DEIZELAINE XAVIER DIAS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ nº 25.043.791/0001-68 .
Valor Unitário Valor Total
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
R$
R$

23

37

44

52

15

50

30

2

Und

Armários baixo 02 (duas) portas, caixaria elaborada em mdp bp de 15mm encabeçada com fita de borda
de pvc de 05mm, colada pelo sistema hotmelt, com fixação entre as partes pelo sistema minifix ancorado
em buchas metálicas com rosca m6, que facilita montagens e desmontagens sem danificar o produto.
Portas são confeccionadas em mdp-bp e são de giro com dobradiças de 110ºc, a fechadura é de lingueta
com chave escamoteável e também possui trinco metálico e puxadores em alumínio escovado. Fundo em
mdp bp de 15mm. Com uma prateleira móvel, fita de acabamento de 05mm, colada pelo sistema hotmelt
somente em um dos topos. É fixada por 5 suportes de prateleira em zamac, sendo dois em cada lateral e
Unimoveis
um no fundo. Estes suportes unem-se a prateleira através de furos que não permitem que o móvel se
mova. A carga suportada pela prateleira é de no máximo 30 kg/. Na base do armário estão fixadas quatro
sapatas niveladoras com regulagem interna, facilitando o seu nivelamento sem precisar levantar o
produto. O tampo é confeccionado em mdp bp de 25mm, colada pelo sistema hotmelt, com acabamento
em fita de borda de 2mm, sendo fixado a caixaria pelo sistema minifix buchas metálicas com rosca m6 e
cavilhas. Cor a ser definida na cartela do vencedor. Dimensões: 800x500x750mm - podendo ter variação
de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.

230,00

3.450,00

Und

Mesa para escritório com 03 gavetas 120 cm; com tampo em mdf de 15mm; acabamento de bordas em
pvc; sistema de montagem: parafusos, girofix, bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica;
dimensão: altura 75 cm x largura 120 cm e profundidade 60 cm , estrutura em pés metálicos Unimoveis
confeccionado na parte inferior em tubo , lateral em chapa de aço e ferragens em pintura eletrostática,
puxador tipo alça. Cor a ser definida posteriormente.

169,50

8.475,00

Und

Banqueta giratória/Mocho - Assento/ Encosto: Confeccionado com compensado multi-laminado
moldado automaticamente com 12 mm de espessura. É estofado com espuma injetada de densidade
45kg/m3 flexível de alta resistência, espessura de 95mm no assento e 35mm no encosto, revestido por
vinil na parte posterior, bordas protegidas por PVC tipo "S", e por final é revestido com tecido. Base: A
base possui 3 partes sendo cada uma delas: - Cabeça: Confeccionado com chapa de aço de 3 mm (chapa
11) e ferro liso redondo 5/16 com um puxador na extremidade. A chapa é estampada para dar resistência
e soldada pelo sistema MIG ( Metal Inerte Gás). Possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão em
banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150 C. - Pistão:
acionado através de um "botão" localizado na parte superior da aranha, os pistões possui o sistema de
regulagem a gás (pneumático). São confeccionados com tubos, molas, arruelas de aço, para maior Unimoveis
resistência. Possui telescópio de 01estagio para melhor acabamento. - Aranha: Confeccionado com tubo
quadrado 25 X 25 chapa 18 (1,2 milímetros de espessura) e tubo redondo 2" chapa 14 (1,9 milímetros de
espessura), também são soldados pelo sistema de solda MIG. Possui 5 "patas" e em cada extremidade,
são fixadas buchas 25 x 25 e rodízios. Rodízios PU. Sua estrutura metálica possui tratamento antiferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi,
curada a estufa a 150 C e para melhor acabamento, é utilizado capa para aranha confeccionados em
polipropileno. Dimensões: 450 x 420mm. Encosto: 400 x 300mm. Cor: Couríssimo PVC Preto. NR-17
Norma Regulamentadora - Ergonomia Assinada por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Assinada
por Médico do Trabalho.

175,50

5.265,00

Cjt

Conjunto de mesa retangular em aço com tampo de granito com 06 cadeiras: tampo em granito
comprimento 1,20cm, largura 75cm, espessura de 2cm aproximados; estrutura da mesa em aço tubular
ou retangular em pintura eletrostática e altura 75cm aproximado ; cadeiras altura 92cm, largura 36 cm,
Metalmix
comprimento 49 cm aproximado, assento em madeira pinus ou compensado, espuma, courino, estrutura
em aço tubular ou retangular em pintura eletrostática e suporte mínimo de 100 kg, cor a ser definida
posteriormente

669,00

1.338,00

TOTAL GERAL R$

18.528,00

Ata de Registro de preços n. 554/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 - FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ nº 17.613.341/0001-35.
Valor
Valor Total
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
Unitário R$
R$

57

7

Und

Ar condicionado com capacidade de 12.000 btus, tipo split, ciclo frio, 220/110 volts, com controle
remoto, baixo consumo de energia, selo procel a. Empresa fornecedora deverá apresentar garantia
mínima de 01 ano, deverá fornecer suporte de fixação para instalação da condensadora, canos de cobre,
Elgin
cabo pp, isolantes e ligações das evaporadoras nos drenos incluindo a interligação de energia da
evaporadora com a condensadora, e demais itens necessários para a sua completa instalação, inclusive
deverá fornecer mão-de-obra para fixação.

1.495,00

10.465,00

Ata de Registro de preços n. 554/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 G. V. C. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA – EIRELI., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 32.844.056/0001-19.
Valor Unitário Valor Total
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
R$
R$
08

6

Und

Relógio de parede analógico. Relógio de parede, cor neutra, redondo, material plástico, de ponteiro,
Bells
analógico, à pilha.

13,60

81,60
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Und

Conjunto Lixeira Coleta Seletiva, Capacidade 50L. Descrição: Kit composto por 5 coletores para coleta
de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: _ 1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro),
com capacidade de 50 litros; _ 1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), com capacidade de 50 litros; _
1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), com capacidade de 50 litros; _ 1 (um) coletor para lixo
orgânico (alimentos), com capacidade de 50 litros; _ 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com
capacidade de 50 litros; Características gerais: Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo
e tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Lar Plásticos
Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o
produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade
nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme
o tipo de lixo. Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim
de sua vida útil.

ANO: XII Nº: 2560 PÁG: 24

263,00

TOTAL GERAL R$

789,00

870,60

Ata de Registro de preços n. 556/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LACHI EIRELI., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 75.395.665/0001-40.
Valor
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
Valor Total R$
Unitário R$
19

20

Und

Mesa para escritório em " l" angular 1,20m; com tampo em mdf de 15mm; acabamento de bordas em
pvc; sistema de montagem: parafusos, girofix, bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica;
dimensão aproximadas: altura 75 cm x largura 120 cm e profundidade 60 cm, estrutura em pés metálicos Lachi
confeccionado na parte inferior em tubo, lateral em chapa de aço e ferragens em pintura eletrostática .

199,00

3.980,00

Ata de Registro de preços n. 557/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS STIVARI LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.662.572/0001-36 .
Valor Unitário Valor Total
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
R$
R$
21

3

Armário alto em mdf, cor branca, com 5 prateleiras em mdf 18 mm com fundo 7 mm recuado da parede

Und e 2 portas em mdf 18 mm, puxador metálico por toda sua extensão, dobradiças em aço inox 304, Stivari

469,00

1.407,00

Armário alto 02 (duas) portas caixaria elaborada em mdp bp de 15mm encabeçada com fita de borda de
pvc de 05mm, colada pelo sistema hotmelt, com fixação entre as partes pelo sistema minifix ancorado
em buchas metálicas com rosca m6, que facilita montagens e desmontagens sem danificar o produto. As
portas são confeccionadas com o mesmo material da caixaria e são de giro com dobradiças de 110ºc, a
fechadura é de lingueta com chave escamoteável e também possui trinco metálico. Fundo em mdp bp de
15mm e puxadores em alumínio escovado. Com duas prateleiras móveis e uma fixa. As prateleiras
possuem fita de acabamento de 05mm, colada pelo sistema hotmelt somente em um dos topos, prateleira
fixa é conectada a caixaria pelo sistema minifix, enquanto, as prateleiras móveis são fixadas por 5
Stivari
suportes de prateleira em zamac, sendo dois em cada lateral e um no fundo. Estes suportes unem-se a
prateleira através de furos que não permitem que o móvel se mova. A carga distribuída que cada
prateleira suporta é de no máximo 30 kg/. Na base do armário estão fixadas quatro sapatas niveladoras
com regulagem interna, facilitando o seu nivelamento sem precisar levantar o produto.
O tampo é confeccionado em mdp bp de 25mm com acabamento em fita de borda de 2mm, colada pelo
sistema hotmelt, sendo fixado a caixaria pelo sistema minifix buchas metálicas com rosca m6 e cavilhas.
Cor a ser definida na cartela do vencedor. Dimensões: 800x500x1600mm, podendo ter variação de +/10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.

350,00

8.750,00

205,00

1.230,00

59,00

1.180,00

540,00

1.620,00

Und sistema de montagem através de parafuso mini-fix. Dimensões: largura 3360mm - profundidade 1150mm Stivari

900,00

2.700,00

Mesa para 8 cadeiras para reunião. Mesa para 8 cadeiras p/ reunião. Constituída de tampo em forma de
canoa, retaguarda dupla e dois pedestais. Com as seguintes características: tampo: em peça única
(inteiro), confeccionado em mdf (medium density fiberboard), de 25 mm de espessura revestido, nas
duas faces, com laminado melamínico de baixa pressão (bp), com encabeçamento de bordas reto em
material polimérico liso de 2,0mm de espessura n a cor do laminado, e bordas arredondadas conforme a
abnt (raio de 2,5mm nas junções borda com superfície de trabalho). Na parte central do tampo, um
recorte de 900x110mm, com tampa tipo espelho em aço com furo(s) para passagem de fios e cabos, com
acabamento em material polimérico na cor do espelho. Fixação do tampo por meio de parafusos com
rosca milimétrica em buchas metálicas em zamak. Estrutura (pedestais): com as seguintes características:
corpo/coluna em alumínio extrudado ou em aço estampado (espessura mínima 0,9mm, chapa#20), com
calha para passagem de fios e cabos, bem como armazenagem do excesso desses, com tampa removível
de saque frontal. Com suporte para apoio e fixação ao tampo e solução para fixação das retaguardas.
Weloze ou similar compatível; base em aço estampado (espessura mínima 1,9mm, chapa #14) tipo
pedestal welloze ou similar compatível. Com sapatas niveladoras reguláveis. Retaguarda (saia):
retaguarda dupla, constituída de 02 peças paralelas afastadas entre si, confeccionadas em mdf (medium
Stivari
density fiberboard) de 18mm de espessura revestido, nas duas faces, em laminado melamínico bp no
padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento de bordas reto em material polimérico (1mm de
espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo as duas peças que a compõem fixadas nos
pedestais, espaçadas entre si, fazendo a união desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de
370mm. Calha central (passa-cabo): espelho em aço, tipo peça única ou seccionada, medindo, em seu
total,900x110mm (compr. X larg.), com 01 furo em cada extremidade, para passagem de cabos e fios,
com diâmetro aproximado de 55mm e acabamento em material polimérico. Suporte para fios: tipo calha
fabricada em aço sae 1020 0,9mm, com 01 ou 02 níveis, para passagem e alojamento de fios e cabos
excedentes, e apoio de filtros para tomadas. Deve ter, no mínimo, 60mm de profundidade e 50mm de
altura na aba. Fixado sob o tampo, no lado interno das retaguardas, devendo atender toda a extensão da
mesma. Fixação por meio de parafusos com rosca milimétrica em buchas metálicas em zamak. Padrão do
melamínico: similar, conforme conveniência administrativa da contratante. Acabamento das partes
metálicas: pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 2000x1200x730mm.emadeirado padrão cinza
argila da duratex ou similar, conforme conveniência administrativa da contratante. Acabamento das
partes metálicas: pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 2000x1200x730mm. Esta medida poderá

529,00

1.587,00

medindo 800 x 340 x 2171 (larg. X prof. X alt.).

22

25

Und

24

6

Und branco, cinza dimensionais aprox. : ( alt. X larg.x prof. ) 55 x 1,60 x 30 ( cm ) 4 portas com dobradiças Stivari

Armário suspenso com porta para cozinha 4 portas. Especificação: material: mdf 15mm com
revestimento bp estrutura, tampo e fundo com mdf 18mm fundo: mdf 3mm peso suportado: 15kg.cor:
metálicas. Prateleira interna puxadores em pvc, ou similar

Descanso para pés. Descanso para pés: descanso ergonômico para pés, dimensões 45 x 30 cm, com

41

20

Und revestimento emborrachado antiderrapante, com 03 níveis de regulação que se adéque a necessidade do Stivari

49

3

Und sistema de montagem através de parafuso mini-fix. Dimensões: largura2245mm - profundidade 1150mm Stivari

usuário, base da plataforma antiderrapante e anti risco.

Guiches para 2 lugares. Guiches p/2 lugares l:2245mm p:1150mm a:1175mm bancada de atendimento
em
mdp
15mm,
2
lugares
altura 1175mm

50

3

Guiches para 3 lugares. Guiches p/3lugares l:3360mm p:1150mm a:1175mm. bancada de atendimento
em
mdp
15mm,
3
lugares
altura 1175mm

53

3

Und
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variar 5% para mais ou menos.

TOTAL GERAL R$

18.474,00

Ata de Registro de preços n. 558/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 28.010.869/0001-36.
Valor
Valor Total
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
Unitário R$
R$
46

10

Und Escada de alumínio com 7 degraus, dobrável, sistema antiderrapante, peso suportado: 120 kg.

Botafogo

149,00

1.490,00

Ata de Registro de preços n. 559/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 M. PICIANI PAZINATO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS
EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.455.241/0001-59.
Valor
Valor Total
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
Unitário R$
R$
18

2

Cjt

Conjunto de mesa retangular em aço com tampo de granito com 06 cadeiras: tampo em granito
comprimento 1,40cm, largura 75cm, espessura de 2cm aproximado; estrutura da mesa em aço tubular ou
retangular em pintura eletrostática e altura 75cm aproximado ; cadeiras altura 92cm,largura 36cm,
comprimento 49cm aproximado , assento em madeira pinus ou compensado, espuma, courino, estrutura Marchelli
em aço tubular ou retangular em pintura eletrostática e suporte mínimo de 100 kg, cor a ser definida
posteriormente

695,00

1.390,00

Ata de Registro de preços n. 560/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 - MISTER MICRO PARANÁ LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 01.518.425/0001-50.
Valor Unitário Valor Total
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
R$
R$
10
55

2
60

Smart tv 24 ", wifi integrado, display led - full hd, com recursos smart em pleno funcionamento, com
conversor digital, widescreen (16:9), velocidade mínima do painel:120hz, áudio de pelo menos 20 w,

Und entrada ethernet, mínimo de 2 hdmi, mínimo de 2 conexões usb, furação padrão vesa, alimentação Philco

850,00

1.700,00

Und

94,50

5.670,00

TOTAL GERAL R$

bivolt. Fabricação nacional, selo procel a de eficiência energética. Garantia mínima de 12 meses.
Aparelho eletrônico: telefone sem fio. Frequência mínima de 1.6ghz, agenda mínima de 20 contatos,
Intel E7500
identificador de chamada, com viva voz, bivolt

7.370,00

Ata de Registro de preços n. 561/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 PAPIROS MÓVEIS E ELETRO – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 25.325.301/0001-16.
Valor Unitário Valor Total
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
R$
R$
Lixeira para detritos com pedal 15 l. Lixeira plástica com pedal capacidade 15 l. Dimensão aproximadas

34

90

Und comprimento: 32 cm/largura: 24,5 cm/altura: 36 cm. Feita em polipropileno. Com suporte para fixação Arquiplast

26,20

2.358,00

35

50

Und

175,00

8.750,00

59

20

Und

44,00

880,00

TOTAL GERAL R$

do saco de lixo
Lixeira para detritos com pedal 100 l. Lixeira plástica reforçada, com pedal fixado na lixeira e na tampa.
Arquiplast
Capacidade 100 litros, cor branca, com altura de 1,04m e diâmetro de 68 cm, com rodas.
Dispenser de parede para copo plástico, base em material aço inoxidável com tubo em pvc, uso copos
descartáveis de 180 ml ou 200 ml, capacidade 100 copos, diâmetro 75 mm, comprimento 490 mm,
características adicionais: na cor cinza, com tampa removível e fixado com parafuso/bucha. JSN
Acompanhado de kit com buchas e parafusos para instalação.

11.988,00

Ata de Registro de preços n. 562/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 PERAS & ROSSI LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
04.563.324/0001-99.
Valor
Valor Total
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
Unitário R$
R$
11

4

Smart tv 43", wifi integrado, display led - full hd, com recursos smart em pleno funcionamento, com
conversor digital, widescreen (16:9), velocidade mínima do painel:120hz, áudio de pelo menos 20 w,

Und entrada ethernet, mínimo de 2 hdmi, mínimo de 2 conexões usb, furação padrão vesa, alimentação bivolt. Samsung

2.415,00

9.660,00

Fabricação nacional, selo procel a de eficiência energética. Garantia de 12 meses

Ata de Registro de preços n. 563/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 85.515.542/0001-50.
Item
13

Qtd Und
6

Descrição
Caixa térmica 20 litros. Polipropileno. Isolamento térmico com espuma de poliuterano. Matéria prima

Und virgem e atóxica. Alça com dupla opção: para transportar na mão ou a tiracolo.

Marca
Mor

Cronometro digital de mão com relógio, precisão de 1/100 de segundo; calendário; alarme; contagem
Ax esportes
regressiva e bateria lítio, à prova d'água tipo botão

Valor Unitário Valor Total
R$
R$
110,00

660,00

38,00

380,00

14

10

Und

26

92

Und pintura: eletrostática preta, largura: 0,48m altura: 81 cm, largura: 48 cm, acento: 44 cm, profundidade: Primax

71,00

6.532,00

Cadeira estofada fixa sem braço. Assento e encosto: Confeccionado com compensado multilaminado de
no mínimo 12 milímetros de espessura moldado anatomicamente. É estofado com espuma injetada de
densidade 45kg/m³ flexível de alta resistência e por final revestido com tecido courvin. A borda frontal
do assento deverá ser curvada para melhor circulação sanguínea seguindo assim normas ergonômicas.
Deverão nas bordas ser utilizados perfil de PVC extrusado tipo "S" de no mínimo 17 mm para total Primax
proteção. Junção: Deverá ser confeccionado em chapas de aço de no mínimo 3/16, possui formato em
"L" com nervura de reforço. Estrutura: deverá ser confeccionado com tubo redondo de no mínimo 7/8
chapa 18. Cor: a cor será escolhida na cartela de cores do licitante vencedor. Medida aproximada de
assento: 47 x 42 (cm). Medida aproximada de encosto: 36 x 42 (cm).

94,80

16.116,00

42,99

4.299,00

Cadeira modelo: iso fixa, material do acento e encosto: polipropileno, material da estrutura: aço,
54 cm,peso suportado: 130 kg ( cadeira empilhável ). Cor a ser definida posteriormente.

27

170

Und

36

100

Und em plástico pp resistente, cor branca

38

40

Und aproximados e espuma injetada mínimo 35mm.; estrutura de ferro; regulagem de altura com pistão à Primax

200,00

8.000,00

10

Cadeira caixa giratória com descanso pés e braços: cadeira produzida em tubo de aço carbono pintura
em epoxi; revestimento em corano ou courvin; cor: preto; 5 rodízios em nylon, base em aço encapada
com nylon; arco para descanso dos pés; pistão a gás; regulagem de altura, assento e encosto estofado; Primax
garantia mínima de 03 meses; peso suportado 120 kg com dimensões aproximadas peso: 9,500 kg;
altura: 120 cm; largura: 48 cm profundidade: 45 cm.

174,00

1.740,00

60

Cesto para lixo com pedal e tampa, 30 litros: cesto para lixo com pedal e tampa, capacidade de 30 litros,

Sd

Cadeira estofada giratória baixa sem braços: dimensões do produto: alt. 101 cm, larg. 61 cm, prof. 52
cm aproximados; encosto: larg. 40 cm, alt 43 cm aproximados; assento: larg. 50 cm, prof. 47 cm
gás; com braços fixos; peso mínimo de suporte 110 kg, revestimento couro sintético e cor a ser
definida posteriormente.

Und
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TOTAL GERAL R$

37.727,00

Ata de Registro de preços n. 564/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 26.984.213/0001-99.
Valor Unitário Valor Total
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
R$
R$
45

10

Comadre em aço inox tipo pá com capacidade para 2,5l. Apresentar registro na anvisa ou certificado de

Und isenção de registro.

Art Inox

90,00

900,00

Ata de Registro de preços n. 565/2019, assinada em 11 de Julho de 2019 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 29.634.736/0001-01.
Valor Unitário Valor Total
Item
Qtd Und
Descrição
Marca
R$
R$
Fogão à gás, tipo doméstico, com 4 bocas, mesa inox sobreposta, tampa em vidro temperado, cor
branca, com acendimento automático nos queimadores e no forno, queimadores em alumínio com capa
esmaltada, grades da mesa removíveis em aço com tratamento anticorrosivo, botões removíveis com no
mínimo quatro níveis de temperatura, com indicação das bocas no painel, forno em material
autolimpantea, porta do forno com janela de vidro temperado, porta do forno com sistema de molas que Braslar
permitem abertura parcial, bivolt, com válvula de segurança no forno, puxadores do forno em metal,
forno com no mínimo 01 prateleira em aço inoxidável, capacidade mínima do forno 58 litros, suporte
mínimo de 8 kg nas prateleiras do forno, com pés metálicos, altura mínima dos pés 05 cm. Garantia
mínima de 12 meses. Acompanha manual de instruções. Normas técnicas selo inmetro, categoria a.

01

5

Und

400,00

2.000,00

03

1

Und termostato: permite regulagem de temperatura, com chave para travar a porta. Selo Procel classificação Electrolux

1.500,00

1.500,00

Und

Refrigerador frigobar capacidade mínima 120 litros. Bandeja de degelo aproveitável em material
resistente e que sirva como compartimento extra-frio, gaveta multiuso com tampa aproveitável para
armazenagem, grade retrátil para melhor aproveitamento do espaço interno, porta reversível, porta-latas
e prateleiras modulares, capacidade total de 120 litros. Na cor branca, 110/220v. Consumo médio Electrolux
aproximado de energia mensal: 19.0 kwh/mês; dimensões aproximadas: 85x50x52,6cm (axlxp). Possui
classificação a pelo inmetro de produto que consome menos energia.. Garantia mínima de 12 meses.

848,00

848,00

Und

Refrigerador geladeira. Geladeira tipo doméstica, capacidade mínima de 310 litros, frost free duplex, cor
branca, prateleira no congelador removível, classe a em consumo de energia, porta reversível,
capacidade mínima total de armazenamento: 310 litros, classificação de consumo: selo procel, recipiente
para guardar gelo, prateleiras na porta, iluminação interna, gavetão de legumes, porta garrafas:
capacidade mínima para 4, porta latas: capacidade mínima para 6, degelo do freezer automático, Electrolux
controle de temperatura do refrigerador: painel de controle interno, pés com rodas niveladoras,
prateleiras/cestos, temperatura uniforme, tensão 110/220 volts, tamanho aproximado: a 1,70m x l61,6cm
x p69,1cm - peso (kg) aproximado de 53 kg, garantia de 12 meses.

1.800,00

5.400,00

Lavadora de roupas, capacidade de 15kg, cor branca, 110v/220v, automática: abertura superior, alta
eficiência, selo procel a, possui sistema totalmente automático, lava, enxágua e centrifuga até 15 kg de
roupa. Possui no mínimo 3 níveis de água e no mínimo de 10 programas de lavagem, dispenser para
Electrolux
sabão, alvejante e amaciante. Função turbo para lavagem e secagem, duplo enxágüe, centrifugação,
sistema de lavagem por turbo agitação, filtro para fiapos no agitador central, pés reguláveis, selo procel
classificação a pelo inmetro. Garantia mínima de 12 meses.

1.628,00

9.768,00

Freezer Horizontal, capacidade mínima de 293l, cor branca, 01 porta, voltagem 110/220 v; temperatura
mínima e máxima aproximadas: de -18º até -25º, congelamento rápido, dreno frontal, pés com rodízios;
a, garantia mínima de 12 meses.

04

05

1

3

06

6

Und

07

10

Und tensão 127v/220 v. Certificado pelo inmetro. Cor: branca. Garantia: mínimo de 12 meses.

Midea

420,00

4.200,00

12

8

Und com carvão ativado impregnado com prata. Medidas Aproximadas: Altura: 1080mm/ Largura: Libell

550,00

4.400,00

Und

Ar condicionado 30.000 btus. Aparelho de ar condicionado, tipo split, com capacidade de 30.000 btus,
ciclo frio, 220 volts, com controle remoto, baixo consumo de energia, selo procel a. A empresa
vencedora deverá apresentar garantia mínima de 01 (um) ano ou de acordo com o fabricante, deverá
Ecoblu
fornecer suporte de fixação para instalação da condensadora, canos de cobre, cabo pp, isolantes e
ligação das evaporadoras nos drenos incluindo a interligação de energia da evaporadora com a
condensadora, e demais itens necessários para sua completa instalação inclusive mão de obra.

3.389,00

16.945,00

Und

Ar condicionado com capacidade de 9.000 btus, tipo split, ciclo frio, 220/110 volts, com controle
remoto, baixo consumo de energia, selo procel a. Empresa fornecedora deverá apresentar garantia
mínima de 01 ano, deverá fornecer suporte de fixação para instalação da condensadora, canos de cobre,
cabo pp, isolantes e ligações das evaporadoras nos drenos incluindo a interligação de energia da Elgin
evaporadora com a condensadora, e demais itens necessários para a sua completa instalação, inclusive
deverá fornecer mão-de-obra para fixação.

1.335,00

72.090,00

Und

Ar condicionado com capacidade de 9.000 btus, tipo split, ciclo frio, 220/110 volts, com controle
remoto, baixo consumo de energia, selo procel a. Empresa fornecedora deverá apresentar garantia
mínima de 01 ano, deverá fornecer suporte de fixação para instalação da condensadora, canos de cobre,
cabo pp, isolantes e ligações das evaporadoras nos drenos incluindo a interligação de energia da Elgin
evaporadora com a condensadora, e demais itens necessários para a sua completa instalação, inclusive
deverá fornecer mão-de-obra para fixação.

1.335,00

24.030,00

15

58

62

5

54

18

Forno microondas com capacidade de no mínimo 30 litros, classificação energética a, frequência 60 hz,
Bebedouro Coluna de pressão, confeccionado em aço inox, torneira (copo e jato) em latão cromado,
com regulagem de jato, controle automático da temperatura da água. Voltagem 127V. Filtro de Água
350mm/Profundidade: 310mm/ Peso: 17 Kg. As medidas poderão variar 5% para mais ou menos.
Garantia mínima de 12 meses..

TOTAL GERAL R$

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 11 de Janeiro de 2019.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

141.181,00
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ANO: XII Nº: 2560 PÁG: 27

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 070/2019 – Processo Adm. N 106/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E
INSTRUMENTAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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. 528/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.836.350/0001-02.
Item

03

Qtd

15

Und

Descrição

Marca

Valor Unitário
R$

Valor Total R$

Cjt

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

337,00

5.055,00

64,50

645,00

20

10

Und

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

25

5

Und

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

570,00

2.850,00

38

4

Und

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

125,90

503,60

TOTAL GERAL R$

9.053,60

Ata de Registro de preços n. 529/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - CHS – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.127.739/0001-82.
Item

07

Qtd

9

Und

Descrição

Marca

Valor Unitário
R$

Valor Total R$

Und

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

119,00

1.071,00

295,00

885,00

11

3

Und

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

16

23

Und

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

225,90

5.195,70

27

5

Und

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

797,00

3.985,00

35

73

Und

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

261,00

19.053,00

700,90

9.111,70

712,90

11.406,40

36

13

Und

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

46

16

Und

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

TOTAL GERAL R$

50.707,80

Ata de Registro de preços n. 530/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 01.328.535/0001-59.
Item
13

Qtd
60

Und
Kits

Descrição

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

Marca

Valor Unitário R$ Valor Total R$
5,24

314,40

QUINTA-FEIRA 16/01/2020
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60

ANO: XII Nº: 2560 PÁG: 28

Kits

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

5,24

314,40

9,39

187,80

42

20

Kits

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

56

320

Und

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

8,87

2.838,40

Pinça anatômica 18cm

13,28

2.124,80
5.779,80

57
160
Und
TOTAL GERAL R$

Weldon

Ata de Registro de preços n. 531/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.633.441/0001-84.
Item
43

Qtd
20

Und
Und

Descrição

Marca

Kit completo de máscara de alto fluxo, máscara, reservatório, prolongamento de o2 em
Advantive
pvc e/ou similar

Valor Unitário R$
9,00

Valor Total R$
180,00

Ata de Registro de preços n. 532/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.192.559/0001-87.
Item

12

Qtd

3

Und

Descrição

Marca

Valor Unitário R$

Valor Total R$

Und

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

457,90

1.373,70

286,90

7.172,50

15

25

Und

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

34

37

Und

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

395,90

14.648,30

37

10

Und

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

264,90

2.649,00

TOTAL GERAL R$
25.843,50
Ata de Registro de preços n. 533/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - HOSPITRONICA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO
HOSPITALAR LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.737.428/0001-14.
Item

09

Qtd

3

Und

Kits

Descrição

Marca

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

Valor Unitário R$

2.930,00

Valor Total R$

8.790,00

Ata de Registro de preços n. 534/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 84.972.926/0001-39.
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01
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Qtd

4

Und

Descrição

ANO: XII Nº: 2560 PÁG: 29
Valor Unitário
Valor Total R$
R$

Marca

Und

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

7.550,00

30.200,00

95,90

4.795,00

23

50

Und

Braçadeira para injeção estofada - suporte para injeção punção venosa. Base em tripé de tubo
de aço carbono; coluna em tubo de aço carbono redondo; haste em tubo de aço inox redondo;
concha em chapa de aço inox - aisi304, - altura regulável por meio de manípulo; pés com Renascer
ponteiras plásticas; acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso; 13001
acompanha capa estofada para apoio do braço na cor preta; dimensão mínimo: 800 mm.
Registro anvisa. Mínimo 06 meses de garantia.

29

2

Und

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

349,90

699,80

32

100

Und

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

77,90

7.790,00

Tesoura spencer retirada de ponto 11cm

19,89

3.182,40
46.667,20

58
160
Und
TOTAL GERAL R$

6b

rn

Ata de Registro de preços n. 535/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - JARAGUA MERCANTIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 13.390.706/0001-59.
Item
48

Qtd
100

Und
Caixa

Descrição

Marca

Valor Unitário R$ Valor Total R$

Caixa de instrumental cirúrgico para sutura. Caixa de instrumental cirúrgico para
sutura (01 pinça kelly reta 16 cm, 01 kelly curva 16 cm, 01 porta-agulha 14 cm, 01
ABC Instrumentos 209,00
tesoura mayo 15 cm, 01 pinça anatômica 14 cm, 01 pinça dente-de-rato 14 cm, 01
cuba rim ou redonda, cabo de bisturi nº 03)

20.900,00

Ata de Registro de preços n. 536/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - M.H.M. DO COUTO – COMERCIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 97.533.241/0001-38.
Item

06

Qtd

1

Und

Cjt

Descrição

Marca

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

Valor Unitário
Valor Total R$
R$

2.900,00

2.900,00

Ata de Registro de preços n. 537/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.421.421/0001-82.
Item
02

Qtd
30

Und

Descrição

Marca

Valor Unitário
R$

Valor Total R$

Cjt

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

335,00

10.050,00

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

1.947,00

7.788,00

42,60

5.112,00

28

4

Und

49

120

CAIXA retirada de pontos (pinça anatômica 14 cm, tesoura spencer 12 cm)

Caixa de instrumental cirúrgico para retirada de pontos. Caixa de instrumental cirúrgico para

Golgram

QUINTA-FEIRA 16/01/2020
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Caixa básica de instrumental cirúrgico contendo: 1 caixa de inox 26x12x06 cm caixa básica
de instrumental cirúrgico: 1 caixa de inox 26x12x06 cm, contendo: 1 cabo de bisturi nº 4, 10
lâmina de bisturi para cabo nº04, 1 par de afastador farabeuf, 1 pinça anatômica com dente de
rato 16 cm, 1 pinça anatômica com serrilha 16 cm, 4 pinça backaus 13 cm, 2 pinça allis 15
cm, 1 pinça para antissepsia foester, 2 pinça halsted mosquito reta 12 cm, 2 pinça halsted
mosquito curva 12 cm, 2 pinça kelly reta 16 cm, 2 pinça kelly curva 16 cm, 1 pinça rochester
CAIXA reta 18 cm, 1 pinça rochester curva 18 cm, 2 pinça kocher reta 16 cm, 2 pinça kocher curva 16 Golgram
cm, 1 tesoura cirúrgica romba/romba/reta 15 cm, 1 tesoura cirúrgica fina/fina/reta 15 cm, 1
tesoura cirúrgica romba/fina/curva 15 cm, - 1 tesoura spencer para retirada pontos 9 cm reta.
Fabricada em aço inox. - 1 porta agulha mayo hegar 16cm, confeccionado em aço inox de
primeira qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados
de identificação e procedência. Fabricação nacional com registro no ministério da saúde.

20
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739,90

TOTAL GERAL R$

14.798,00

37.748,00

Ata de Registro de preços n. 538/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - NARKA COMERCIAL EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 84.949.668/0001-70.
Item

21

Qtd

2

Und

Descrição

Marca

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

Und

Valor Unitário
R$

1.890,00

Valor Total R$

3.780,00

Ata de Registro de preços n. 539/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.095.582/0001-16.
Item

05

Qtd

1

Und

Descrição

Marca

Valor Unitário R$

Valor Total R$

Und

Autoclave horizontal analógica bivolt capacidade mínima 21 litros: painel analógico e
controle termodinâmico de temperatura e pressão automático para visualização através
de manômetro/ termômetro e indicadores luminosos, câmara de esterilização em aço
inoxidável, sistema eletrônico de segurança que controlam todo ciclo e previne falhas
de operação e/ou funcionamento e desligamento automático caso a temperatura , Stermax
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.

2.842,00

2.842,00

227,90

3.418,50

39

15

Und

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

52

15

Und

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

218,90

3.283,50

Und

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

3.889,90

7.779,80

Pinça kelly curva 14cm

19,89

3.182,40
20.506,20

53

2

55
160
Und
TOTAL GERAL R$

Abc

Ata de Registro de preços n. 540/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - PHOENIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 44.239.382/0001-86.
Item

04

Qtd

3

Und

Und

Descrição

Marca

Autoclave horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da
câmara interna de no mínimo 100 litros. Dimensões externas do equipamento não
superiores a 950 x 1600 x 1050 mm (l x a x p). Deverá funcionar por meio de
vapor saturado de alta temperatura e apresentar estrutura em material anticorrosivo e revestimento externo por chapa de aço inoxidável. Comando
microprocessado programável com no mínimo 10 programas, com painel e
comando com botão liga/ desliga e display em lcd (touch screen de no mínimo
5,5") para visualização dos ciclos programados, manômetro e manovacuômetro.
Deverá ser com dupla câmara, sendo câmaras externa em aço inox aisi 304 ou
superior e interna confeccionadas em aço inox aisi 316-l com isolação térmica,
câmara interna com acabamento jateado, a câmara interna deve possuir dreno.
Deve possuir uma porta de fechamento manual tipo volante central e sistema de
emergência com proteção para não ser acionado acidentalmente. Sistema
hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material
anti-corrosivo e resistente (aço inox aisi-316); conexões da câmara de
esterilização e gerador de vapor deve ser em aço inox ou outro material Luferco
compatível; possuir bomba de vácuo tipo anel líquido e bomba centrífuga de água
com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Entrada de validação,
permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do
processo, sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do
equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de
suprimentos além de alarmes audiovisuais. Botão de emergência próximo a porta,
com proteção para evitar que seja acionado sem intenção o ruído não poderá
exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar
o equipamento, no mínimo: 01 carro interno para acondicionamento da carga com
pelo menos 02 prateleiras, fabricados em aço inox aisi 304 ou material de
qualidade superior; 01 conjunto de cestos com quantidade equivalente 01 carga
completa, fabricado em aço inox aisi 304 ou material de qualidade superior; 01
sistema de purificador de água por osmose reversa de capacidade de produção de
pelo menos 15 litros/hora e contemplar também um tanque reservatório de 100

Valor Unitário R$

69.500,00

Valor Total R$

208.500,00
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litros ; 1 impressora matricial. alimentação elétrica a ser definida pela entidade
solicitante. Manual em português; apresentar catálogo e registro do produto na
anvisa.o equipamento deverá atender as seguintes normas : rdc 16/2013 anvisa regulamento técnico para boas práticas de fabricação;rdc 15/2012 anvisa processo de esterilização em hospitais; diretriz emc: 2004/108/ec, 93/68/eec,
92/31/eec,89/336/eec; diretriz de baixa tensão: 2006/95/ec, 93/68/eec, 72/23/eec;
diretriz de máquinas (md): 2006/42/ec, 98/37/eec,93/68/eec,91/368/eec,
89/392/eec; diretriz de equipamento de pressão(ped): 97/23/ec. Garantia de 12
meses. Entrega no local solicitado pela secretaria e instalação e treinamento
incluso.

Ata de Registro de preços n. 541/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 85.515.542/0001-50.
Item

26

Qtd

2

Und

Und

Descrição

Marca

Cadeira para coleta. Cadeira para coleta: poltrona reclinável, material pintura esmalte
poliuretano alta resistência, componentes coleta de sangue c/concha apoio removível,
estofada, características adicionais aciona por cilindro pneumático, acabamento assento, Renascer
encosto,pés e braços estofados, dimensões normal 1 x 0,70,0,46 m; reclinada 1,56 x 0,70
x 0,46 m, estrutura leito tubo quadrado 25x25 mm, base tb redondos 32 mm

Valor Unitário R$

757,00

Valor Total R$

1.514,00

Ata de Registro de preços n. 542/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - QUICKBUM E-COMMERCE – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ nº 30.323.616/0001-64.
Item

Qtd

Und

40

5

Und

44

20

Und

TOTAL GERAL R$

Descrição

Marca

Prancha longa prancha de resgate rígida em polietileno com imobilizador de cabeça
impermeável e cinto tipo aranha. Projetada para o transporte manual de vitimas de acidentes.
Dimensionada para suportar vítimas com peso ate 180 kg. Rígida, leve e confortável. Possui
pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. Design em ângulo para melhor acomodação
do paciente. Translúcida, para o uso em raio-x e ressonância magnética. Possui aberturas
especificas para facilitar a imobilização da vítima. Possibilita o resgate na água e em alturas.
Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. Disponível nas cores amarelo e Resgate sp
vermelha. Observação: a prancha de imobilização deve possui aberturas específicas para
utilização do cinto de segurança estilo aranha, imobilizador de cabeça (coxins) como
acessórios. Dimensões: comprimento aberta 1830 mm largura aberta 440 mm altura máxima
65 mm peso líquido 6,5 kg peso bruto com embalagem 7,0 kg capacidade de carga 180 kg
dimensão da embalagem 1,85 x 0,46 x 0,08 m volume da embalagem 0,07 m³ deve
acompanhar cinto aranha e imobilizador de cabeça.
Fluxômetro para oxigênio, com 139mm, corpo em latão cromado. Conexões de entrada e
saída, conforme norma da abnt, visor em policarbonato cristal, flutuador esférico em aço
inoxidável, pressão de trabalho 3,5 kgf/cm2, escala de fluxômetro 0-15l/min. Apresentar Jg moryia
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima 12 meses.

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 12 de Janeiro de 2019.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Valor Unitário
R$

Valor Total R$

347,90

1.739,50

52,75

1.055,00
2.794,50
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 071/2019 – Processo Adm. N 108/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA O SAMU, ITEM DESERTO NO PREGÃO N° 113/2018, EM
ATENDIMENTO A PREFEITURA 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. 586/2019, assinada em 09 de Julho de 2019 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 26.729.755/0001-15.
Item

01

Qtd Und

57

Descrição
Marca
Bota cano alto samu, confeccionada em couro com costuras reforçadas, proteção
frontal para canela, reforçado no bico e traseira em termoplástico, na cor preto.
Material em couro, forração antitranspirante, tratamento antibacteriano e
antifungos, palmilha: anatômica e conforto. Fecho com zíper na lateral interna,
Pares
Enforcer
elásticos e velcro. Solado: em borracha, antiderrapante, todo costurado de alta
resistência e abrasão, de alta durabilidade resistente a água medidas aproximadas:
altura da sola na ponta 2,0 cm, altura da sola calcanhar 3,0 cm. Bota com logotipo
do samu na lateral.

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 09 de Janeiro de 2019.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Valor Unitário

R$264,90

Valor Total

R$15.099,30
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 076/2019 – Processo Adm. N 116/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.

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. 620/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA UNIÃO
CAMPONESA – COPRAN., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.052.962/0001-10.
Item
01

Qtd
33.750

Und
Litros

Descrição
Aquisição de leite in natura tipo b, pasteurizado

Marca
Campo Vivo

Valor Unitário
Valor Total R$
R$
1,99
67.162,50

Ata de Registro de preços n. 621/2019, assinada em 12 de Julho de 2019 J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ nº 14.835.996/0001-60.
Item

Qtd

Und

Descrição

Marca

Valor
R$

02

11.250

Litros

Aquisição de leite in natura tipo b, pasteurizado

Volpato

2,50

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 12 de Janeiro de 2019.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Unitário

Valor Total R$
28.125,00

QUINTA-FEIRA 16/01/2020

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ANO: XII Nº: 2560 PÁG: 34

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 079/2019 – Processo Adm. N 123/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E VERTICAL, 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. 628/2019, assinada em 15 de Julho de 2019 - MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.889.115/0001-28.
Item

Qtd

Und

01

20

Lata

02

50

Und

03

750

Und

04

200

Und

05

750

Und

06

500

Und

07

250

Und

08

250

Und

TOTAL GERAL R$

Descrição
Marca
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor azul, acondicionada
em baldes cilíndrico metálico de 18 lts cada. Especificação - conforme abnt nbr Manort
11862/2012.
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor preta, acondicionada
em baldes cilíndrico metálico de 18 lts cada. Especificação - conforme abnt nbr Manort
11862/2012.
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor amarela,
acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 lts cada. Especificação - Manort
conforme abnt nbr 11862/2012.
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor vermelha,
acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 lts cada. Especificação - Manort
conforme abnt nbr 11862/2012.
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor branca,
acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 lts cada. Especificação - Manort
conforme abnt nbr 11862/2012.

209,00

4.180,00

185,00

9.250,00

157,00

117.750,00

209,00

41.800,00

157,00

117.750,00

116,00

58.000,00

base de resina acrílica, cor amarela,
metálico de 18 lts cada. Especificação - Manort

157,00

39.250,00

base de resina acrílica, cor branca,
metálico de 18 lts cada. Especificação - Manort

157,00

39.250,00

Solvente para diluição de tinta. Solvente para diluição de tinta compatível com
Manort
a composição química das tintas para demarcação viária, baldes de 18 litros cada.
Tinta para demarcação viária a
acondicionada em baldes cilíndrico
conforme abnt nbr 11862/2012.
Tinta para demarcação viária a
acondicionada em baldes cilíndrico
conforme abnt nbr 11862/2012.

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 15 de Janeiro de 2019.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Valor Unitário R$ Valor Total R$

427.230,00

QUINTA-FEIRA 16/01/2020

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

CODAR

ANO: XII Nº: 2560 PÁG: 35

