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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

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Fica autorizada a concessão de 03 (três) diárias, 
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 14/02/21 
e retorno previsto para 17/02/21, 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 fevereiro de 2021.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
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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. 
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. 330/2020, assinada em 12 de maio de 2020 - CAROL COMERCIAL – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
10.867.300/0001-26. 
 

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 

 
Ata de Registro de preços n. 331/2020, assinada em 12 de maio de 2020 - L.A. FARIA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
22.203.443/0001-12.  

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total R$ 

01 16.500 Unidade 

Água sanitária em embalagem de 01 litro (cd). Água sanitária, composição química: 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, 
classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso 
molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor amarela esverdeada bastante fraca, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum., com dados de 
identificação do produto, prazo de validade e registro na anvisa-ministério da saúde. 

Simbel 1,18 
 

19.470,00 

02 11.000 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 10.000 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 d’ água, 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 16.500 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 27.500 Unidade 

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

Simbel 0,89 
 

24.475,00 

11 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 11.000 Pacote 

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

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 
alumínio 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 

20 12.100 Unidade 

Limpador multiuso em embalagem de 500 ml. Limpador líquido multiuso tradicional. 
Biodegradável e atestado demagogicamente. 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 
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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 atóxica, 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 16.500 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 ácido 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 11.000 Caixa 

Sabão em pó em caixinhas contendo 1kg (cd). (De primeira linha.) Composição: 
tensoativo, enzimas, água, perfume, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, 
branqueador ótico e corante, biodegradável aromatizado, na cor de coloração azulada. 
Rótulo com informações sobre o sabão em pó, fabricante, responsável técnico, 
registro no ministério da saúde ou anvisa. Embalagem: as características dimensionais 
para acondicionamento deverão obedecer à tolerância máxima admitida no exame 
quantitativo previsto nas portarias nº 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 pôr 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 peso 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% algodão, 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 

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 Saponáceo 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 
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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 
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 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 equidistantes 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 

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 
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 5.000 
unidades. 

Altacopo 65,40 
 

17.985,00 

TOTAL GERAL R$ 1.381.187,50 
 
Ata de Registro de preços n. 332/2020, assinada em 12 de maio de 2020 - LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 29.829.415/0001-54. 
 

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 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 12 de fevereiro de 2020. 
  
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 087/2020 – Processo Adm. Nº 185/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TOTEM DE ÁLCOOL EM GEL, 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. 617/2020, assinada em 18 de novembro de 2020 - CENTER MÓVEIS E DESIGN LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 15.676.062/0001-95. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

01 50 UNIDADE 

TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO NO PERFIL 
20X30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90MM COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ; COM PEDAL PARA ACIONAMENTO DA SAÍDA DO 
ÁLCOOL EM GEL, EVITANDO O TOQUE DAS MÃOS NA VÁLVULA DA 
GARRAFA; SISTEMA DE RETORNO DO PEDAL AUXILIADO POR MOLA; PÉS 
NIVELADORES PARA UM MELHOR AJUSTE AO PISO DO LOCAL; FÁCIL 
ACESSO PARA ABASTECIMENTO DO ÁLCOOL EM GEL QUANDO 
NECESSÁRIO, BASTANDO A RETIRADA DO MANÍPULO NA PARTE 
TRASEIRA DO TOTEM; ACOMPANHA O TOTEM, 1 GARRAFA PLÁSTICA 
(1.000ML) COM VÁLVULA PARA SER ABASTECIDA COM ÁLCOOL EM GEL; 
REVESTIDO COM DUAS PLACAS EM PS (1,2MM) COM A LOGOMARCA DA 
PREFEITURA/SECRETARIA DE SAÚDE. DIMENSÕES APROXIMADAS:  1,5M, 
0,3M E 0,30M (AXLXP). GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. 

Modilac 215,96 10.798,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 Arapongas, 18 de fevereiro de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 103/2020 – Processo Adm. Nº 206/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PINTURA EM GERAL, PARA 
ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, 
torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 622/2020, assinada em 11 de novembro de 2020 - CURY – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS – EIRELI., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.299.152/0001-49. 
 
Lote Único 
Item Qtd Und Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

01 18.000 Metro 
quadrado Aplicação de fundo selador, uma demão, somente mão de obra 0,45 8.100,00 

02 25.000 Metro 
quadrado Aplicação manual de pintura, duas demãos, somente mão de obra 2,39 59.750,00 

03 10.000 Metro 
quadrado Aplicação e lixamento de massa corrida, somente mão de obra 3,34 33.400,00 

04 19.000 Metro 
quadrado Textura acrílica, aplicação manual, uma demão, somente mão de obra 2,39 45.410,00 

05 1.899 Metro 
quadrado 

Pintura esmalte brilhante, a óleo ou com verniz para madeira, duas demãos, 
somente mão de obra 4,76 9.039,24 

06 2.595 Metro 
quadrado 

Pintura com tinta alquídica sobre superfície metálica (por demão), somente 
mão de obra 4,74 12.300,30 

VALOR TOTAL  R$167.999,54 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 11 de fevereiro de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 104/2020 – Processo Adm. Nº 207/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEODUR. 
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. 611/2020, assinada em 03 de novembro de 2020 - VALDIR PIRACCINI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
11.047.983/0001-38. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND CUSTO BDI PREÇO 
UNITÁRIO QUANTIDADE PREÇO TOTAL 

1 SERVIÇOS DE SERRALHERIA       

1.1 Ferro trabalhado, caixilho e peças de serralharia, 
incluso fundo óxido, Fornecimento e Instalação; Kg R$9,24 33,68% R$12,35 16.039 R$198.081,65 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 03 de fevereiro de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal   
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 110/2020 – Processo Adm. Nº 218/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "VAN, AMBULÂNCIA E UTILITÁRIO", EM ATENDIMENTO AS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E 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. 618/2020, assinada em 18 de novembro de 2020 - ALPHA6 VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 34.091.218/0001-10. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. 
R$ 

Valor Total 
R$ 

02 2 UND 

Veículo, novo, zero quilômetro, combustível: diesel; ano/modelo mínimo: 2020/2020; cor branca. 
Características mínimas: motor 2.3; mínimo de 127 cv; tipo: furgão com no mínimo 10,5m³, direção 
hidráulica; vidro elétrico dianteiro, trava elétrica, retrovisores elétricos, desembaçador com ar quente, 
todos originais de fábrica. Air-bag para os 3 ocupantes da cabine; ar condicionado duplo instalado na 
cabine do motorista e no compartimento do paciente. Revestimento interno: revestimento interno do 
teto e laterais em fibra de vidro na cor branca, com reforços e perfis de aço na linha automotiva, e 
isolação termo acústica em isopor tipo p2 de alta densidade, com aplicação de poliuretano injetado nas 
áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso 
da indústria automotiva, própria para tal finalidade. Revestimento assoalho: revestimento do assoalho 
em chapas de compensado naval, com tratamento à prova de umidade, com 15mm de espessura, 
revestido em tecido emborrachado vinílico inteiriço, sem emendas, com acabamentos em perfis de 
alumínio, totalmente vedado, obtendo uma perfeita assepsia. Janela corrediça: 01 (uma) - janela 
corrediça, instalada na divisória original do veículo; 01 (uma) - janela corrediça, instalada na porta 
lateral direita do compartimento do paciente, com aplicação de película jateada - 03 (três) listras 
centrais; climatização interna: 01 (uma) - ventilador / exaustor de 12 volts, instalado no teto do veículo 
para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente; armário aéreo: 01 (um) - armário 
aéreo, instalado na lateral esquerda do compartimento do paciente, confeccionado em chapas de 
compensado naval com revestimento em fórmica texturizada na cor branca, portas de correr em acrílico 
transparente, utilizado para guarda de medicamentos, com comprimento aprox. De 1200mm; poltrona e 
banco baú: 01 (uma) - poltrona reclinável, confeccionada em estrutura de aço tratado, revestida em 
courvin e espuma injetada automotiva, com cinto de segurança abdominal; 01 (um) - banco baú com 
capacidade para 03 (três) pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento 
em fórmica texturizada na cor branca, cantos arredondados em perfis de alumínio extrusado, cintos de 
segurança abdominal, assento e encostos individuais em espuma injetada com revestimento em courvin 
de fácil limpeza; sistema elétrico: toda fiação elétrica estará protegida por conduítes de fácil acesso para 
manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios; iluminação interna 
composta de 04 (quatro) luminárias led's, instaladas no teto do compartimento do paciente, com 
interruptor instalado junto ao painel do motorista; 01 tomada de 110v no compartimento do paciente; 
sinalização: 01 (um) - sinalizador acústico e visual, tipo barra linear de led's e 01 (uma) sirene 
eletrônica de 100 watts de potência, 01 (um) ton; 01 (uma) - sirene de marcha-ré; maca retrátil e 
prancha imobilização: 01 (uma) - maca retrátil construída totalmente em alumínio, com rodízios, 
cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão, engate rápido e 03 
cintos de segurança, com mínimo de 1900mm de comprimento  com 02 (dois) anos de garantia; 06 
(seis) - proteção tipo bolachas de aço inox para descanso das rodas da maca retrátil; 01 (uma) - prancha 
longa de imobilização adulto, com cantos arredondados e extremidades sextavadas, confeccionada em 
compensado naval de 18 mm de espessura, com pintura em verniz submarino, com 04 pés na parte 
inferior para afastar as mãos dos socorristas do solo e permitir a passagem dos cintos e paga-mãos. 
Possui 02 cintos pequenos para fixar o queixo e testa e 03 cintos de fixação para o corpo todos com 
fecho de engate rápido. Equipamento radio transparente, podendo ser utilizada em raio x, e possui 14 
orifícios oblongos para passagem de cintos e amarras. Sistema de oxigênio: 01 (um) - conjunto de 
oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 metros, umidificador, 
aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone c/ mangueira 
transparente; 01 (um) - suporte para cilindro de oxigênio de 3.5 m³;01 (um) - cilindro de oxigênio de 3.5 
m³ com válvula, interligado ao conjunto de oxigenação; suportes: 01 (um) - corrimão em alumínio 
polido, instalado na parte central do teto do compartimento do paciente, com dois pontos de fixação; 01 
(um) - suporte para soro e sangue, instalado junto ao corrimão; adesivação externa: conforme manual da 
Sesa-pr. garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses. Assistência técnica completa ao veículo, 
representada por meio de uma revenda autorizada da marca. Para realização das revisões programadas, 
o município se reserva no direito de locomover os seus veículos dentro do raio máximo de 150 (cento e 
cinquenta) quilômetros de distância da secretaria municipal de saúde, as empresas localizadas além do 
raio previsto, deverão as suas expensas, retirar e entregar os veículos para revisão na referida secretaria. 
Todas as despesas relacionadas ao frete ocorrerão por conta da contratada. 

Renault 
Master L2H2 
Amb. SR 

175.850,00 351.700,00 

03 3 UND 

Veículo automotor tipo van (0 km), ano de fabricação 2020/2020, novo, na cor branca, com as seguintes 
características mínimas: tipo de combustível: diesel; ar condicionado; vidros e travas elétricas; 
retrovisores elétricos; radio com entrada usb e bluetooth; sistema de controle de óleo; portas traseiras 
com janelas de vidro e abertura 180º; com insulfilm nos vidros laterais e traseiros, freios a disco nas 4 
rodas com abs; direção hidráulica; inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível; rodas em aço 
aro 16'; corrente de distribuição no motor; caixa de câmbio de 6 marchas no painel; indicador de 
mudança de marcha; tanque de combustível de no mínimo 100 litros; iluminação interna; faixas 
refletivas; isolamento termo acústico teto e laterais; tacógrafo; extintor de incêndio; duto de ar 
condicionado; bancos reclináveis com até 3 posições; cortinas com saída emergência; redinha para 
banco em todos os bancos; 4 alto falante 6"; 2 alto falantes de 6x9; com capacidade para 16 pessoas (15 
passageiros e o motorista);potência mínima de 130 cv a 3.500 rpm; torque 31,7 kgfm a 1.500 rpm; 
motor de 4 cilindros, 16 válvulas, resfriado a água; tração dianteira; 3ª luz de freio; alarme sonoro de 
advertência; alarme sonoro de advertência de luzes acesas; banco do motorista com regulagem 
longitudinal, de inclinação do encosto e assento e de altura; banco dos passageiros duplo fixo; barra de 
proteção lateral nas portas dianteiras; cintos de segurança dianteiros inerciais de 3 pontos, com os 
laterais reguláveis em altura; conta giros; desembaçador do para-brisa e vidros laterais dianteiros; 
hodômetro total e parcial digital; limpador de para-brisas com 2 velocidades e temporizador com 
cadência fixa; para-sol do motorista e do passageiro; pneus 225/65 r16; suspensão dianteira com braço 
inferior retangular, barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos; 
suspensão traseira com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores 
hidráulicos telescópicos; transmissão por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas; 
velocidade máxima 145 km/h; comprimento mínimo dos veículo 06 m; veículo com adesivo/grafismo 
fornecido pelo contratante; emplacamento; garantia total de no mínimo 12 meses ou pelo período 
previsto no manual do proprietário, prevalecendo o de maior período. 

Renault 
Master L3H2 
15+1 

175.850,00 527.550,00 

Valor Total R$ 879.250,00 
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Ata de Registro de preços n. 619/2020, assinada em 18 de novembro de 2020 ARAVEL ARAPONGAS VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 75.406.827/0001-07. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. 
R$ 

Valor Total 
R$ 

01 6 UND 

Veículo automotor tipo hatchback, novo, cor: branco sólido características mínimas: ano fabricação/ 
modelo mínimo: 2020/2020, zero-quilômetro;   05 (cinco) portas; motor: 950 cilindradas, 3 cilindros 
potência mínima de 77 cv;  transmissão manual de 05 marchas à frente e 01 (uma) ré; capacidade para 
05 lugares (motorista e passageiros); combustível: bicombustível (etanol/gasolina);  direção hidráulica 
ou elétrica;  ar-condicionado; capacidade do tanque de combustível: 40 litros;  air bag duplo frontal 
(motorista e passageiro); freios: disco ventilado (dianteiro) e disco ou tambor (traseiro), com abs; apoios 
de cabeça dianteiros e traseiros laterais;  cinto de segurança dianteiro e laterais traseiros de 03 pontos; 
travas elétricas das portas;  vidros dianteiros e traseiros com acionamento elétrico;  alarme com 
acionamento das travas e levantamento automático dos vidros; limpador, lavador e desembaçador do 
vidro traseiro;  rádio am/fm com entrada usb e conexão via bluetooth jogo de tapetes de borracha;  rodas 
aro 14; porta-malas com capacidade mínima de 255 litros;  película (insulfilm) instalada em todos os 
vidros (exceto para-brisas), de acordo com as normas técnicas vigentes; deverá o fornecedor entregar o 
veículo devidamente documentado, emplacado e adesivado (plotagem externa, conforme modelo a ser 
fornecido pela secretaria). Deverá o fornecedor ser o próprio fabricante ou concessionária/revenda 
formalmente autorizada pelo fabricante;  itens de série e demais equipamentos exigidos pelo Proconve, 
Conama e Contran, sem prejuízo às demais legislações vigentes. Garantia de 36 meses. 

Ford Ka Hatch 
1.0 51.950,00 311.700,00 

Valor Total R$ 311.700,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 18 de fevereiro de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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