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

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

www.arapongas.pr.gov/diario

ATOS DO PODER EXECUTIVO
COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

031/2020

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob 
nº 76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 
750, nesta cidade, neste ato representado 
pelo Exmo. Prefeito, Sr. Sérgio Onofre da Silva, 
portador da carteira de identidade RG no 
3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no 
477.980.099-49, residente e domiciliado neste 
Município torna público nos termos do art. 
24, X, da Lei nº 8666/93, a locação de imóvel 
localizado à rua Águias, 1369, Jardim Brasil, para 
as instalações e atividades da UBS Padre Chico, 
com fulcro nas informações constantes na CI nº 
224/2020, emitida pela Gerência de Patrimônio.

Arapongas, 12 de maio de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Fica autorizada a concessão de 01 (uma) diária, 
para o Prefeito do Município de Arapongas/
PR, SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, inscrito no CPF 
sob nº 477.980.099-49, para deslocamento da 
sede deste Município até a cidade de Curitiba-
Paraná, para tratar de assuntos de interesse do 
Município de Arapongas em diversos setores 
da Administração Estadual, com ida no dia 
13/05/2020 e retorno previsto para 14/05/2020, 
nos termos do disposto no Art. 8º, parágrafo 
único da Lei nº 4.648/18, de 20/02/2018.

(  X   ) com pernoite – Valor da diária R$ 913,93
(       ) sem pernoite

Valor total a ser creditado: R$ 2.741,79

Arapongas, 12 de maio de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 007/2020.
Ata de Registro de Preços: nº. 222/2020 – 1º 
Termo Aditivo.
Pregão: nº. 003/2020.
Partes: Município de Arapongas e R & M 
ALIMENTOS EIRELI., CNPJ nº 29.421.808/0001-
24, representada por Maisa Ribeiro de Campos, 
CPF nº. 066.416.599-09.
Objeto: registro de preços para aquisição de 
produtos para fabricação de bebida de soja, 
gêneros alimentícios para fabricação de pães, 
cestas básicas para famílias em vulnerabilidade 
social, cestas básicas para pacientes do CTA, leite 
em pó e produtos de limpeza para maquinários 
e equipamentos da máquina de fabricação do 
leite de soja (vaca mecânica), em atendimento 
a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar E 
Nutricional – SESAN.
Objeto do Termo Aditivo: revisão dos preços de 
itens integrante da cesta básica constante da ata 
de registro de preços n.º 222/2020, conforme o 
Processo Administrativo n.º 8962 de 13/04/2020. 
Em decorrência da revisão dos preços acima 
estabelecida, o valor total da cesta passará de R$ 
36,90 (trinta e seis reais e noventa noventa) para 
R$ 46,24 (quarenta e seis reais e vinte e quatro 
centavos). Data e assinaturas.
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ARAPONGAS  
Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos 

  

  

  PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 

Estado do Paraná 
 

  
DECRETO Nº 254/20, de 11 de maio de 2020. 

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

uso de suas atribuições legais e considerando; 

- O contido no art. 17 e incisos, da Lei nº 4.450, de 25/01/16 (Estatuto e Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal). 

 

RESOLVE:  

 

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

vencimentos, para as profissionais do magistério, abaixo relacionadas, conforme Tabela de 

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

 

Nº E DATA DO 
PROTOCOLO 

MATR. Nº NOME CARGO / CLASSE ATUAL AVANÇO 
VERTICAL 

9884 de 
27/04/2020 

77607/1 Edna Borges Almeida Professor de Educação 
Infantil, Classe B 

C 

9514 de 
22/04/2020 

91561/1 Nayara Carolina Cuareli Professor, Classe B C 

9895 de 
27/04/2020 

1104043/2 Roseli Bispo dos Santos Lacerda Professor, Classe B C 

 

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

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

disposições em contrário. 

Arapongas, 11 de maio de 2020. 
 
 
    LUIZ ROBERTO DOS SANTOS                                                                          SÉRGIO ONOFRE DA SILVA                             
Secretário Municipal de Educação                                                                                      Prefeito                                                                                                                
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ARAPONGAS  
 

Secretaria Municipal de Administração 
Gerência de Licitação 

 
AVISO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO RECURSAL E CONVOCAÇÃO – CONCORRÊNCIA 002/2020 

 
A Comissão de Licitação designada pela Portaria n.° 025/2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que devido ao envio do 

termo de renúncia recursal por parte de todas as empresas proponentes e participantes do Processo Administrativo n.° 061/2020 – 

Concorrência 002/2020 que tem como objeto a Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para construção de 02 

(duas) escolas, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, CONVOCA, as referidas empresas para a abertura do envelope n° 

02 – Proposta de Preços que acontecerá no dia 15/05/2020 às 14:00 horas nas dependências da Gerência de Licitação e Contrato desta 

municipalidade.  

Arapongas, 13 de maio de 2020. 

Ricardo Kanehiro Koike 
Presidente 

 

  
PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  

Estado do Paraná 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 010/2020 – Processo Adm. Nº 019/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA 
ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 
 
CAROL COMERCIAL – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.867.300/0001-26, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
330/2020. 
 

Item Qtd Und 
Descrição 

Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

30 110 Rolos Pano de limpeza descartável, rolo com no mínimo 300m x 30cm. Lifeclean 77,70 
 

8.547,00 

 
L.A. FARIA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 331/2020. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total R$ 

01 16.50
0 Unidade 

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

Simbel 1,18 
 

19.470,00 

02 11.00
0 Unidade Álcool líquido em embalagem de 1 litro. Composição: álcool etílico, água e 

bonzoato de denatônio. Safra 3,20 
 

35.200,00 

03 500 Unidade Álcool em gel, tipo etílico hidratado a 70°, galão de 5 litros Four line 22,50 
 

11.250,00 

04 10.00
0 Unidade Álcool em gel, tipo etílico hidratado a 70° inpm, embalagem com 500 

(quinhentos) ml. Safra 3,39 
 

33.900,00 

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

 

5.775,00 

06 110 Unidade Desentupidor de borracha para pia, com diâmetro de 8 a 12cm. Desafio 1,95 
 

214,50 

07 880 Unidade Cera líquida incolor, auto brilho, antiderrapante, a base dágua, com fragrância 
floral, galão de 05 litros. Four line 15,90 

 

13.992,00 

08 1.500 Unidade 
Desinfetante com perfume em embalagem de 05 litros, que possua ação 
bactericida e bacteriostática, biodegradável, ph neutro, que possibilite diluição 
de 1 em 5 como desinfetante 

Four line 4,90 
 

7.350,00 

09 16.50
0 Unidade 

Desinfetante líquido, multiuso, ação bactericida, essência de lavanda, cloreto de 
alquidimetil, benzil, amônio fornaldeído, nonil, fenol etoxilado, corante e água, 
embalagem de 2 (dois) litros. Four line 2,65 

 

43.725,00 

10 27.50
0 Unidade 

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

Simbel 0,89 
 

24.475,00 

11 3.000 Unidade Escova de lavar roupa, cerdas de nylon, base em madeira, tamanho mínimo de 
13 cm. Desafio 0,85 

 

2.550,00 

12 1.100 Unidade Escova sanitária com cerdas crespas embutidas em formato circular e cabo 
plástico, com suporte. Arquiplast 2,30 

 

2.530,00 

13 11.00
0 Pacote 

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

Mega brilho 0,74 
 

8.140,00 

14 1.100 Unidade Escova de lavar roupas, cerdas de nylon, base em plástico, tamanho mínimo de 
14 cm. Desafio 1,59 

 

1.749,00 

15 5.500 Pacote Esponja de limpeza, dupla face,  75 mm x 110 mm x 20 mm, espuma de 
poliuretano e fibras sintéticas em material abrasivo. Pacote com 03 unidades. Nobre 1,19 

 

6.545,00 

16 3.000 Unidade Flanela para limpeza, medindo 38 cm x 58 cm (tolerância máxima de 2 %) Itatex 1,34 
 

4.020,00 

17 5.000 Unidade 
Inseticida em embalagem de 300ml. Composição: d-aletrina 0,1%, emiprotina 
0,20, emulsificante, antioxidante, veículos e propelentes. Buzz 4,45 

 

22.250,00 

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

aluminio 1,43 
 

7.865,00 

19 5.500 Unidade 

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

Four line 6,29 
 

34.595,00 
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20 12.10
0 Unidade 

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

Simbel 1,29 
 

15.609,00 

21 8.000 Unidade 
Limpa piso em embalagem de 1 litro. Composição: ácido dodecil, benzeno, 
coadjuvante, espessante, tensoativo biodegradável. Removex 3,08 

 

24.640,00 

22 3.000 Unidade 

Lustra móveis embalagem de 200 ml, apresentando em sua composição cera 
microcristalina, cera de parafina, silicone, derivado de isotiazolinona, solventes 
alifáticos e fragrância suave, que proporcione brilho seco, proteção e 
diminuição de aderência à poeira e marcas d'água, com registro no ms. Nobre 1,70 

 

5.100,00 

26 550 Unidade Máscara descartável atoxica, embalagem com 50 unidades, 100%propileno. Descarpack 3,90 
 

2.145,00 

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

Bettanin 18,00 
 

1.980,00 

28 550 Unidade Pá de plástico resistente, cabo em plástico medindo 9 cm. Tolerância máxima de 
1 cm. Arqplast 1,30 

 

715,00 

29 550 Pacote Palha de aço nº 0, pacote com 25g. Inove 0,69 
 

379,50 

31 16.50
0 Pacote 

Papel higiênico branco, folhas simples, picotado, 100% de fibras celulósicas 
virgens. Embalagens com 8 rolos de 60m x 10cm. Delly 5,48 

 

90.420,00 

32 8.250 Pacote 

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

Pop 17,00 
 

140.250,00 

33 5.250 Pacote 

Papel toalha, alta qualidade, tipo folha duas dobras, cor branca, com medida 
aproximada de 22x20, para toalheiro macio e absorvente, 100% celulose virgem 
- pacote com 1.000 unidades. Pop 5,10 

 

26.775,00 

34 1.100 Pacote Prendedor de roupas de plástico - pacote com 12 unidades. Keeprend 0,78 
 

858,00 

35 110 Galão 

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

Four line 7,25 
 

797,50 

36 770 Unidade Querosene liquido, embalagem com no mínimo 900 ml, com no máximo 0,1% 
de benzeno. Petrus 6,90 

 

5.313,00 

37 1.100 Unidade Refil de borracha para rodo de alumínio de 40 cm Sanches 1,60 
 

1.760,00 

38 5.000 Unidade 

Rodo de espuma, base em madeira 10 x 40 cm. Cabo em madeira medindo no 
mínimo 1,40 cm de comprimento, fixado à base por meio de rosca. Espuma 
envolvendo toda a base e fixada a esta por meio de cola e grampos. Locatelli 4,70 

 

23.500,00 

39 1.000 Unidade 
Rodo em alumínio, reforçado, medindo 45 cm, incluindo borracha, com cabo de 
alumínio de no mínimo 1,40 cm de comprimento. Sanches 16,50 

 

16.500,00 

40 500 Unidade Rodo para pia de cozinha, com base em plástico de 15 cm. Locatelli 2,18 
 

1.090,00 
41 2.200 Pacote Sabão em pedra, glicerinado, com no mínimo 200g, pacote com 05 barras. Barra nova 2,99 

 

6.578,00 

42 11.00
0 Caixa 

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

Klip 3,29 
 

36.190,00 

43 5.500 Unidade Sabonete em barra, hidratante, com pêso mínimo de 90 gramas, com glicerina, 
fragrâncias diversas, acondicionado em embalagens originais. De vida 0,62 

 

3.410,00 

44 5.000 Unidade Saco de pano alvejado, 100% algodao, absorvente, medindo no mínimo 60 cm 
por 80 cm. Tecilar 2,65 

 

13.250,00 

45 5.000 Unidade Saco para limpeza, em tecido de algodão cru, trama fechada, medindo 0,55 x 
0,85cm. Tecilar 2,10 

 

10.500,00 

46 880 Pacote Saco plástico para lixo, com capacidade mínima de 150 litros, espessura de 5 a 
7 micras, em embalagem com 100 unidades. Belaplast 16,90 

 

14.872,00 

47 3.750 Pacote 

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

Belaplast 15,90 
 

59.625,00 
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48 3.000 Pacote 

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

Belaplast 7,30 
 

21.900,00 

49 3.000 Pacote Saco plástico para lixo, 40 litros, preto, oxibiodegradável, espessura de 5 a 7 
micras, embalagem com 100 unidades. Belaplast 5,70 

 

17.100,00 

50 5.000 Pacote 

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

Belaplast 9,40 
 

47.000,00 

51 3.000 Pacote Saco plástico para lixo, 60 litros, preto, oxibiodegradável, espessura de 5 a 7 
micras, embalagem com 100 unidades Belaplast 7,40 

 

22.200,00 

52 3.000 Unidade 

Saponáceo em pó em embalagem de 300g contendo tensoativos aniônicos e não 
iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, pigmentos, fragrância e 
veículo. Componente ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Sanimix 1,34 

 

4.020,00 

53 3.000 Unidade Saponácio líquido cremoso, frasco com 300 ml. Sanimix 1,82 
 

5.460,00 

54 3.000 Unidade Vassoura de nylon com cabo de plástico, medindo no mínimo 1,50m. De 
comprimento. Desafio 4,18 

 

12.540,00 

55 2.600 Unidade 
Vassoura tipo caipira com cabo de madeira medindo no mínimo 1,50m. De 
comprimento, com cerdas de no mínimo 60 cm e 5 costuras, amarrada com 
arame. 

Cambira 8,67 
 

22.542,00 

56 500 

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

Bellplus 12,90 
 

6.450,00 

57 220 Unidade 

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

Bellplus 15,40 
 

3.388,00 

58 165 Unidade 

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

Bellplus 15,40 
 

2.541,00 

59 2.698 Caixa 

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

Ecocopo 58,70 
 

158.372,60 

60 1.100 Pacote Guardanapos de papel, folha simples de alta qualidade, folhas macias - 100% 
fibras celulósicas medindo 23x23cm, pacotes com 50 unidades. Pop 0,65 

 

715,00 

61 825 Caixa 

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

Altacopo 65,40 
 

53.955,00 

62 1.100 Unidade Balde de plástico reforçado com alça em aço, dimensões: 228x263mm e 
capacidade para 8 litros. Arqplast 1,98 

 

2.178,00 

63 4.400 Maço Fósforo contendo 40 palitos de 4 cm cada. Maço com 10 unidades. Cavalo 
vermelho 1,27 

 

5.588,00 

64 2.750 Unidade Filtro de papel para café nº 103. Caixa com 30 unidades cada. Briguita 2,20 
 

6.050,00 

65 600 Unidade 

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

Desafio 5,18 
 

3.108,00 

66 6.000 Unidade 

Sabonete líquido para as mãos, neutro, hidratante, antiséptico, aromatizado com 
fragrância suave, acondicionado em frasco de 1 litro, com tampa que não 
permite vazamento Four line 4,09 

 

24.540,00 

67 5.500 Pacote 
Papel higiênico branco, folhas simples, picotado, 100% de fibras celulósicas 
virgens. Embalagens com 8 rolos de 60m x 10cm. Delly 5,48 

 

30.140,00 

68 2.750 Pacote 

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

Pop 17,00 
 

46.750,00 

69 1.750 Pacote 

Papel toalha, alta qualidade, tipo folha duas dobras, cor branca, com medida 
aproximada de 22x20, para toalheiro macio e absorvente, 100% celulose virgem 
- pacote com 1.000 unidades. Pop 5,10 

 

8.925,00 
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70 1.250 Pacote 

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

Belaplast 15,90 
 

19.875,00 

71 852 Caixa 

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

Ecocopo 58,70 
 

50.012,40 

72 275 Caixa 

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

Altacopo 65,40 
 

17.985,00 

TOTAL GERAL R$ 1.381.187,50 
 
LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.829.415/0001-54, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
332/2020. 
 

Item Qtd Und 
Descrição 

Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

23 1.100 Pares Luva de látex para limpeza com superfície externa antiderrapante tamanho G. Nobre 1,68 
 

1.848,00 
24 1.100 Pares Luva de látex para limpeza com superfície externa antiderrapante tamanho M. Nobre 1,68 

 

1.848,00 
25 550 Pares Luva de látex para limpeza com superfície externa antiderrapante tamanho P. Nobre 1,68 

 

924,00 
TOTAL GERAL R$ 4.620,00 
 
Valor Total: R$ 1.394.354,50 (um milhão trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). 
 Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 
utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04 de maio de 2020.  
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades 
da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 12 de maio de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FUMCON 

RELATÓRIO FINANCEIRO 

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020 

De acordo com o parágrafo 4º do Art. 24 da Lei 4.011, de 14 de agosto de 2012. 

Data Lançamento Débito Crédito Saldo 
01/04/2020 Aplicação Financeira   333.361,43 
01/04/2020 Saldo em Conta Corrente   0,00 
30/04/2020 Rendimentos/Aplicação 

Financeira 
 16,21  

01a 30/04/2020 Crédito Multas    
01 a 30/04/2020 Taxas Bancárias    
01 a 30/04/2020 Pagamentos/Estornos *    
30/04/2020 Aplicação Financeira    
30/04/2020 Saldo em Conta Corrente   333.377,64 
 
 

 

Paulo Sergio Camparoto 
Coordenador Executivo 
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