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Cornélio Procópio, 2ª feira, 20 de Abril de 2020
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PREGÃO Nº 014/2020 – PRESENCIAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020
OBJETO: Registrar preços de luminárias

PREGÃO Nº 010/2020 – PRESENCIAL
VENCEDOR: ELETRO ZAGONEL LTDA
OBJETO: Registrar preços de placas de trânsito

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDOR: G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍSTICA LTDA

DATA :17/02/2020

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE - Prefeito

DATA :17/02/2020

LUIZ CARLOS ZAGONEL – Representante

ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE - Prefeito
GILBERTO GUIDORIZZI DA SILVA JÚNIOR – Representante
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT

ESTIM UNID VALOR UNIT
1
Placa de advertência com informações complementares, modelo "ATENÇÃO NOVO SENTIDO"; Diâmetro 60 x 60
cm, conforme especificação MBFT; Confeccionada em material refletivo prismático padrão CONTRAN, com cano em aço
galvanizado, chapa 18 com poste em tubo 2 polegadas,3
metros, com tampão e haste anti-giro; com instalação e fornecimento de EPI'S por conta do fornecedor.
50
UN
162,98
2
Placa de logradouro modelo padrão, diâmetro 50 x
25cm, conforme especificação MBFT; Confeccionada em
material refletivo prismático padrão CONTRAN, com cano em
aço galvanizado, chapa 18 com poste em tubo 2 polegadas,
3 metros, com tampão e haste anti-giro; com instalação e
fornecimento de EPI'S por conta do fornecedor. 100 UN
147,46
3
Placa regulamentadora modelo R-1 (PARE); diâmetro
50cm, conforme especificação MBFT; Confeccionada em
material refletivo prismático, padrão CONTRAN, com cano
em aço galvanizado chapa 18, com poste em tubo 2 polegadas, 3 metros, com tampão e haste anti-giro; com instalação
e fornecimento de EPI'S por conta do fornecedor.
50
UN
170,74
4
Placa regulamentadora, modelo R4, R6B, R8A, R24A,
R9 e similares, diâmetro 50cm, conforme especificação MBFT;
Confeccionada em material refletivo prismático, padrão
CONTRAN, com cano em aço galvanizado chapa 18, com
poste em tubo de 2 polegadas, 3 metros com tampão e haste
anti-giro; com instalação e fornecimento de EPI'S por conta
do fornecedor.
300 UN
155,22

ITEM ESPECIFICAÇÃO
VALOR UNIT

MARCA

1
Luminária LED com potência nominal máxima de
100W; Fornecida pelo fabricante, completamente montada e conectada, incluindo todos componentes e acessórios. Corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão;
Conjunto ótico fechado com refrator em vidro temperado;
Encapsulamento dos LED´s cerâmico; Sistema óptico
secundário em policarbonato ou acrílico, injetados a alta
pressão e estabilizados para resistir à radiação ultravioleta
e às intempéries. Transparência mínima inicial das lentes deve ser de 85%; Grau de Proteção mínima IP66 ou
superior do produto; Dissipadores de calor do conjunto,
circuitos e LEDs em alumínio; Pintura eletrostática em
poliéster a pó, com proteção UV, resistente a intempéries
e corrosão, com camada mínima de 60 micrometros, na
cor cinza ou grafite; Alojamento do equipamento auxiliar
(driver, conexões, protetor de surto) com acesso por meio
de parafusos ou fechos de pressão. Resistência a impactos mecânicos (Classificação IK): mínimo IK-08; Temperatura de Operação: no mínimo entre temperaturas de
-5°C e 45°C; Tomada integrada de 7 posições para relé
fotocontrolador de 7 contatos sendo 3 para carga e 4 para
dimerização e dados; Tensão Nominal de Alimentação:
90V a 250V(corrente alternada); Fator de potência: Mínimo de 0,92 (considerando THD); Taxa de distorção harmônica de Corrente (THD): Deverá estar em conformidade com a norma IEC 61000-3-2; Frequência Nominal:
60Hz; Eficiência luminosa mínima: Mínimo 130lm/W, considerando fluxo luminoso útil da luminária; Driver: incorporado internamente à luminária e ser dimerizável (0 a
10V); Protetor de surto (DPS): Mínimo 10 kA e 10 kv; Índice
de Reprodução de Cor (IRC): Mínimo 70%; Temperatura
de Cor Correlata (TCC): 4000 K, admitindo o Valor mínimo
de 3710 K e o Valor máximo de 4260 K.; Vida útil do Conjunto: Mínimo 50.000 horas; Índice de Depreciação: Mínimo L70 (Perda máxima de 30% do fluxo luminoso inicial
após 50.000 horas); Garantia do produto 5 (cinco) anos
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do fabricante.Com certificado do INMETRO e laudos de
segurança ,LM80 c/ tradução juramentada, laudos iP66
e 1k-08, laudo de fotometria.
ZAGONEL
200
UN
594,02
2
Luminária LED com potência nominal máxima de
150W; Fornecida pelo fabricante, completamente montada e conectada, incluindo todos componentes e acessórios. Corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão;
Conjunto ótico fechado com refrator em vidro temperado;
Encapsulamento dos LED´s cerâmico; Sistema óptico
secundário em policarbonato ou acrílico, injetados a alta
pressão e estabilizados para resistir à radiação
ultravioleta e às intempéries. Transparência mínima inicial das lentes deve ser de 85%; Grau de Proteção mínima IP66 ou superior do produto; Dissipadores de calor
do conjunto, circuitos e LEDs em alumínio; Pintura
eletrostática em poliéster a pó, com proteção UV, resistente a intempéries e corrosão, com camada mínima de
60 micrometros, na cor cinza ou grafite; Alojamento do
equipamento auxiliar (driver, conexões, protetor de surto)
com acesso por meio de parafusos ou fechos de pressão. Resistência a impactos mecânicos (Classificação
IK): mínimo IK-08; Temperatura de Operação: no mínimo
entre temperaturas de -5°C e 45°C; Tomada integrada de
7 posições para relé fotocontrolador de 7 contatos sendo
3 para carga e 4 para dimerização e dados; Tensão Nominal de Alimentação: 90V a 250V(corrente alternada);
Fator de potência: Mínimo de 0,92 (considerando THD);
Taxa de distorção harmônica de Corrente (THD): Deverá
estar em conformidade com a norma IEC 61000-3-2;
Frequência Nominal: 60Hz; Eficiência luminosa mínima:
Mínimo 130lm/W, considerando fluxo luminoso útil da luminária; Driver: incorporado internamente à luminária e
ser dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto (DPS): Mínimo
10 kA e 10 kv; Índice de Reprodução de Cor (IRC): Mínimo
70%; Temperatura de Cor Correlata (TCC): 4000 K, admitindo o Valor mínimo de 3710 K e o Valor máximo de 4260
K.; Vida útil do Conjunto: Mínimo 50.000 horas; Índice de
Depreciação: Mínimo L70 (Perda máxima de 30% do fluxo luminoso inicial após 50.000 horas); Garantia do produto 5 (cinco) anos do fabricante.Com certificado do
INMETRO e laudos de segurança ,LM80 c/ tradução
juramentada, laudos iP66 e 1k-08, laudo de fotometria.
ZAGONEL
100 UN
753,76
3
Luminária LED com potência nominal máxima de
180W; Fornecida pelo fabricante, completamente montada e conectada, incluindo todos componentes e acessórios. Corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão;
Conjunto ótico fechado com refrator em vidro temperado;
Encapsulamento dos LED´s cerâmico; Sistema óptico
secundário em policarbonato ou acrílico, injetados a alta
pressão e estabilizados para resistir à radiação
ultravioleta e às intempéries. Transparência mínima inicial das lentes deve ser de 85%; Grau de Proteção mínima IP66 ou superior do produto; Dissipadores de calor
do conjunto, circuitos e LEDs em alumínio; Pintura
eletrostática em poliéster a pó, com proteção UV, resistente a intempéries e corrosão, com camada mínima de
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60 micrometros, na cor cinza ou grafite; Alojamento do equipamento auxiliar (driver, conexões, protetor de surto) com
acesso por meio de parafusos ou fechos de pressão. Resistência a impactos mecânicos (Classificação IK): mínimo IK-08; Temperatura de Operação: no mínimo entre temperaturas de -5°C e 45°C; Tomada integrada de 7 posições
para relé fotocontrolador de 7 contatos sendo 3 para carga
e 4 para dimerização e dados; Tensão Nominal de Alimentação: 90V a 250V(corrente alternada); Fator de potência:
Mínimo de 0,92 (considerando THD); Taxa de distorção harmônica de Corrente (THD): Deverá estar em conformidade
com a norma IEC 61000-3-2; Frequência Nominal: 60Hz;
Eficiência luminosa mínima: Mínimo 130lm/W, considerando fluxo luminoso útil da luminária; Driver: incorporado internamente à luminária e ser dimerizável (0 a 10V); Protetor
de surto (DPS): Mínimo 10 kA e 10 kv; Índice de Reprodução
de Cor (IRC): Mínimo 70%; Temperatura de Cor Correlata
(TCC): 4000 K, admitindo o Valor mínimo de 3710 K e o
Valor máximo de 4260 K.; Vida útil do Conjunto: Mínimo
50.000 horas; Índice de Depreciação: Mínimo L70 (Perda
máxima de 30% do fluxo luminoso inicial após 50.000 horas); Garantia do produto 5 (cinco) anos do fabricante.Com
certificado do INMETRO e laudos de segurança ,LM80 c/
tradução juramentada, laudos iP66 e 1k-08, laudo de
fotometria. ZAGONEL
300 UN
808,67
4
Luminária LED com potência nominal máxima de
40W; Fornecida pelo fabricante, completamente montada e
conectada, incluindo todos componentes e acessórios.
Corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão; Conjunto ótico fechado com refrator em vidro temperado;
Encapsulamento dos LED´s cerâmico; Sistema óptico secundário em policarbonato ou acrílico, injetados a alta pressão e estabilizados para resistir à radiação ultravioleta e às
intempéries. Transparência mínima inicial das lentes deve
ser de 85%; Grau de Proteção minima IP66 ou superior do
produto; Dissipadores de calor do conjunto, circuitos e LEDs
em alumínio; Pintura eletrostática em poliéster a pó, com
proteção UV, resistente a intempéries e corrosão, com camada mínima de 60 micrometros, na cor cinza ou grafite;
Alojamento do equipamento auxiliar (driver, conexões, protetor de surto) com acesso por meio de parafusos ou fechos de pressão. Resistência a impactos mecânicos (Classificação IK): mínimo IK-08; Temperatura de Operação: no
mínimo entre temperaturas de -5°C e 45°C; Tomada integrada de 7 posições para relé fotocontrolador de 7 contatos
sendo 3 para carga e 4 para dimerização e dados; Tensão
Nominal de Alimentação: 90V a 350V(corrente alternada);
Fator de potência: Mínimo de 0,92 (considerando THD); Taxa
de distorção harmônica de Corrente (THD): Deverá estar
em conformidade com a norma IEC 61000-3-2; Frequência
Nominal: 60Hz; Eficiência luminosa mínima: Mínimo 130lm/
W, considerando fluxo luminoso útil da luminária; Ângulo
de abertura do facho luminoso: Mínimo 120°. Com controle
de distribuição totalmente limitada (full cut-off) ou limitada;
Driver: incorporado internamente à luminária e ser
dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto (DPS): Mínimo 10 kA
e 10 kv; Índice de Reprodução de Cor (IRC): Mínimo 70%;
Temperatura de Cor Correlata (TCC): 4000 K, admitindo o
Valor mínimo de 3710 K e o Valor máximo de 4260 K.; Vida
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útil do Conjunto: Mínimo 50.000 horas; Índice de Depreciação: Mínimo L70 (Perda máxima de 30% do fluxo luminoso inicial após 50.000 horas); Garantia do produto
5 (cinco) anos do fabricante.Com certificado do INMETRO
e laudos de segurança ,LM80 c/ tradução juramentada,
laudos iP66 e 1k-08, laudo de fotometria.
ZAGONEL
50
UN
299,51
5
Luminária LED com potência nominal máxima
de 60W; Fornecida pelo fabricante, completamente montada e conectada, incluindo todos componentes e acessórios. Corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão; Conjunto ótico fechado com refrator em vidro temperado; Encapsulamento dos LED´s cerâmico; Sistema óptico secundário em policarbonato ou acrílico, injetados a alta pressão e estabilizados para resistir à radiação ultravioleta e às intempéries. Transparência mínima inicial das lentes deve ser de 85%; Grau de Proteção
mínima IP66 ou superior do produto; Dissipadores de
calor do conjunto, circuitos e LEDs em alumínio; Pintura
eletrostática em poliéster a pó, com proteção UV, resistente a intempéries e corrosão, com camada mínima de
60 micrometros, na cor cinza ou grafite; Alojamento do
equipamento auxiliar (driver, conexões, protetor de surto) com acesso por meio de parafusos ou fechos de
pressão. Resistência a impactos mecânicos (Classificação IK): mínimo IK-08; Temperatura de Operação: no
mínimo entre temperaturas de -5°C e 45°C; Tomada integrada de 7 posições para relé fotocontrolador de 7
contatos sendo 3 para carga e 4 para dimerização e
dados; Tensão Nominal de Alimentação: 90V a
250V(corrente alternada); Fator de potência: Mínimo de
0,92 (considerando THD); Taxa de distorção harmônica
de Corrente (THD): Deverá estar em conformidade com
a norma IEC 61000-3-2; Frequência Nominal: 60Hz; Eficiência luminosa mínima: Mínimo 130lm/W, considerando fluxo luminoso útil da luminária; Driver: incorporado
internamente à luminária e ser dimerizável (0 a 10V);
Protetor de surto (DPS): Mínimo 10 kA e 10 kv; Índice de
Reprodução de Cor (IRC): Mínimo 70%; Temperatura de
Cor Correlata (TCC): 4000 K, admitindo o Valor mínimo
de 3710 K e o Valor máximo de 4260 K.; Vida útil do
Conjunto: Mínimo 50.000 horas; Índice de Depreciação:
Mínimo L70 (Perda máxima de 30% do fluxo luminoso
inicial após 50.000 horas); Garantia do produto 5 (cinco)
anos do fabricante.Com certificado do INMETRO e laudos de segurança ,LM80 c/ traduçáo juramentada, laudos iP66 e 1k-08, laudo de fotometria
ZAGONEL
100 UN
374,39
6
REFLETOR COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA
MÁXIMA DE 150WRefletor com tecnologia de LED, potência máxima de 150W. Fluxo luminoso EFETIVO >
19500 Lumens, Eficiência Enérgica > 130lm/w, ângulo
de irradiação 90°, Temperatura Média de Cor (TCC) entre 4000k a 5000k, bivolt automática, fonte de energia
com controle de corrente em malha fechada, fator de
potência > 0,98, Distorção de Harmônica Total de corrente (THD) inferior a 10%, Índice de Reprodução de
Cores (IRC) > 70, protetor contra surtos de 10kV / 10k/A,
grau de proteção contra poeira e umidade mínimo de IP
- 66 do produto, proteção contra impactos mecânicos
mínimo de IK 08, estrutura em alumínio injetado com
pintura eletrostática, sistema de aterramento, Led com
vida útil igual ou superior a 50.000 hs (L 70)
ZAGONEL
200 UN
598,02

PREGÃO Nº 014/2020 – PRESENCIAL
OBJETO: Registrar preços substituição de luminárias
VENCEDOR: RAFAEL LUCIANO FAL INFORMÁTICA LTDA
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA :17/02/2020
ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE - Prefeito
Rafael Luciano Fal Informática LTDA – Representante
ITEM ESPECIFICAÇÃO
UNIT

QUANT

UNID V A L O R

7
Serviço de substituição de lâmpadas e luminárias existentes no parque de iluminação pública e praças por
tecnologia LED (1.500 pontos em ruas e avenidas e 700 pontos em praças)
2.200 PONTO
26,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2020 1-2
PREGÃO Nº 012/2020 – PRESENCIAL
OBJETO: Registrar preços de serviços gráficos
VENCEDOR: GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA :17/02/2020
ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE - Prefeito
NEZILDA PEREIRA DA SILVA SENE – Representante
ITEM ESPECIFICAÇÃO
ESTIM.

QUANT.

UNID. VALOR UNIT.

5
Confecção de bloco c/100 folhas 21 x 15,9, 90g impressão 1 cor - frente e verso
4000 BL
2,46
7
Confecção de bloco c/100 folhas tam. oficio, offset 90g,
02 vias ( 50 x 2 ), impressão 01 cor, frente
2500 BL
4,78
8
Confecção de bloco c/100 folhas, tam. oficio , offset
90g, 02 vias, ( 50 x 2 ), impressão 01 cor, frente 1000 BL
4,78
10
Confecção de bloco c/100 folhas, 10 x 13, 90g, impressão 01 cor, frente
2000 BL
1,49
11
Confecção de bloco c/100 folhas, 17,5 x 12,5, 02 vias,
branca/verde, carbonadas, enumeradas ( autuação de trânsito) 2000 BL
2,99
15
Confecção de bloco c/100 folhas, tamanho oficio , com
20 jogos, 5 vias coloridas, impressão 01 cor, frente, gramatura
de 63 a 75 g. 1500 BL
5,99
17
Confecção de blocos c/100 folhas 21x15, 90g, 02 vias
numeradas (50 x 2 ), impressão 01 cor frente 1000 BL
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2,39
18
Confecção de envelope timbrado A4, 22 x 32, branco, impressão 01 cor, só de um lado
5000 SERV
0,34
21
Confecção de Etiqueta adesiva, cor: 4 x 0 , medida
de 4,5 x 2,0, em papel couche com logo, gramatura 90 g.
20000 SERV 0,06
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13
Confecção de bloco c/100 folhas, com 50 jogos, 2
vias numeradas, offset 90g, 10,5 x 19,5, impressão 01 cor,
frente ( requisição de combustível ).
1000 BL
1,99
14
Confecção de bloco c/100 folhas, tam. oficio, 02 vias
( 50 x 2 ), frente e verso, impressão 01, papel offset 90g
1500 BL
4,99

26
Confecção de papel timbrado A4, branco, 90g, impressão 01 cor
5000 SERV 0,14

16
Confecção de bloco de receituário branco c/100 folhas, 21 x 15 , 90g, impressão 01 cor, frente
3000 BL
2,39

28
Confecção de pasta funcional offset 240 gr perfurada, com impresso externo na dobra e doi vincos, na
medida A3, impressão preto e branco
6500 SERV
0,69

19
Confecção de envelope timbrado branco, tamanho
oficio, impressão 01 cor, só de um lado, envelope fechado
na medida 11,5 x 23 cm.
6000 SERV
0,69

30
Confecção de receituário azul c/100 folhas, 21 x
15,9, 90 g, impressão 01 cor, frente
2000 BL
1,99

20
Confecção de envelope timbrado, branco, tamanho
oficio, com janela, impressão 01 cor, só de um lado, envelope fechado na medida de 11,5 x 23 cm. 7000 SERV
0,97

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2020 2-2

22
Confecção de ficha de visita 16 x 9, 180 g, impressão 01 cor frente.
3000 SERV
0,12

PREGÃO Nº 012/2020 – PRESENCIAL

23
Confecção de ficha de visita, 21 x 15, 180g, impressão 01 cor frente
3000 SERV
0,14

OBJETO: Registrar preços de serviços gráficos
VENCEDOR: GRÁFICA E EDITORA TAMOYO LTDA
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA :17/02/2020

24
Confecção de ficha impressão de alvará, papel vergê
branco 150 g, tamanho A-4, com marca d'água do brasão
do município centralizado na folha, frente cromia.
2000 SERV
0,80
25
Confecção de impresso colorido em pape couche
150g, tamanho oficio, medida de 21 cm x 29,7 cm, impresso frente
4000 SERV
0,35

ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE – Prefeito
HÉLIO LINO MARIANO – Representante
ITEM ESPECIFICAÇÃO
ESTIM.

QUANT.

UNID. VALOR UNIT.

1
Calendário de mesa personalizado , 22 x 15 cm,
base triplex 350g 3 cores, 12 páginas com 24 imagens,
laminação fosca, com couchê brilho 150 gr, com toda
base coberta.200 UN
25,00
2
Confecção de adesivo colorido de papel couche c/
logo para divulgação em eventos 4 cm x 4 cm , 90 g.
1000 SERV
0,15
3
Confecção de adesivo de papel couche com logo
para divulgação de eventos 20cm x 8 cm , 90g. 4000
SERV
0,30
4
Confecção de bloco c/100 folhas 21 x 15, 90g, impressão 01 cor - frente
3000 BL
2,49
6
Confecção de bloco c/100 folhas tam. oficio , 90g,
impressão 01 cor frente
4000 BL
4,79
9
Confecção de bloco c/100 folhas tamanho oficio,
90g, frente e verso, impressão 01 cor
3000 BL
4,69
12
Confecção de bloco c/100 folhas, 50 jogos com 2
vias numeradas, 10 x 13, offset 90g, impressão 01 cor,
frente 2000 BL
1,49

27
Confecção de pasta com vinco na cor branca, triplex
250g, com impressão externa ( impressão preto e branco
).medida da pasta aberta de 49 a 50 cm. 6500 SERV
0,87
29
Confecção de pasta L, tam. oficio cartolina branca,
com dobra, furada para grampo cromo, tamanho padrão,
sem impressão, 240 g, medida da pasta aberta de 43,5 cm
5000 SERV
0,69
31
Confecção de romaneiro de controle de entrega produtor na medida de 17 x 16, 2 vias carbonadas, bloco
com 50 folhas, 25 jogos, impressão preto e branco, somente frente 500 SERV
2,49

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2020 – 1/3
PREGÃO Nº 019/2020 – PRESENCIAL
OBJETO: Registrar Preço de materiais elétricos para futuras aquisições
VENCEDOR: RAFAEL BERGAMASCO LEAL EIRELI
VALOR TOTAL: R$ 19.906,00 (dezenove mil e novecentos e
seis reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA : 04/03/2020
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PREGÃO Nº 019/2020 – PRESENCIAL

5

ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE – Prefeito

RAFAEL BERMAMASCO LEAL – Representante
ITEM
QUANT

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

OBJETO: Registrar Preço de materiais elétricos para futuras
aquisições.
VENCEDOR: ARMANDO LUCCA EPP

ESTIM UNID VALOR UNIT
1
Braço para iluminação pública, galvanizado por
imersão a quente com camada de 100 micras de média
e 86 no ponto mínimo, com 3.000mm de comprimento,
curvo e espessura da capa # 3,00mm, diâmetro externo
tubo de 46 a 49,0mm, sem sapata de fixação, possuir
furo p/ dois parafusos 16mm. (incluir)
RED LIGHT
200 UN
99,53

VALOR TOTAL: R$ 67.450,00 (sessenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA : 04/03/2020
ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE – Prefeito
JANAINA DO ROCIO SANTOS ROCHA – Representante

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2020 – 2/3

ITEM
QUANT

PREGÃO Nº 019/2020 – PRESENCIAL

ESTIM UNID VALOR UNIT

OBJETO: Registrar Preço de materiais elétricos para
futuras aquisições
VENCEDOR: R. D. VELANI ELÉTRICA - EPP

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

06
Relê foto eletrônico NF bivolt (tensão e operação 105V
a 305V) com capacidade de comutação de carga resistiva de
1000w, e 1800VA. IP 64, acionamento na passagem por zero,
homologado pela COPEL. TAKTGTN
200

VALOR TOTAL: R$ 67.450,00 (sessenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais)

UN

12,70

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2020 – 1/2

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA : 04/03/2020

PREGÃO Nº 020/2020 – PRESENCIAL

ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE – Prefeito
JULIANO ROBERTO SEGALA – Representante
ITEM
QUANT

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

OBJETO: Registrar preço de serviços de pintura predial para
futuras e eventuais contratações.
VENCEDOR: RAFAEL BERGAMASCO LEAL EIRELI

ESTIM UNID VALOR UNIT

VALOR TOTAL: R$ 197.051,25 (cento e noventa e sete mil
cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos)

2
Cabo flex PP 3 x 2,5mm, anti-chama, isolação
750V, NBR 1349. c/ Certificado do INMETRO
MEGATRON 2000 M

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

3,95
3
Conector perfurante para conexão de derivação
por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos
de baixa tensão para condutores de cobre ou alumínio
isolados, condutor principal 10 a 120mm, condutor derivação 1,50 a 10mm. MCI 1500 UN
4,50
4
Lâmpada LED tipo bulbo, 45w a 55w, soquete
E40 ou com adaptador, diâmetro máximo 150mm 6.500k, tensão de 100v a 240v, mínimo de 4.800 lumens.
Garantia 5 anos.
AVANT 500 UN
56,00
5
Projetor tecnologia LED - potência 150, fluxo luminoso 19.500 lumens, eficiência energética 130l/w,
proteção IP 66, vida útil superior a 50.000h, estrutura em
alumínio injetado, com pintura epóxi.
STARK
200 UN
124,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2020 – 3/3

DATA : 09/03/2020
ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE – Prefeito
RAFAEL BERMAMASCO LEAL – Representante
LOTE 1 - AMPLA DISPUTA
ITEM ESPECIFICAÇÃO

QUANT

ESTIM UNID VALOR
MÁX.
UNIT. VALOR
TOTAL
1
Aplicação de grafiato, inclusive fundo, preparo da superfície e limpeza final
5625 M²
3,01 16.9321,25
3
Aplicação de impermeabilizante, com preparo da superfície, lixamento e limpeza final 750 M²
2,21
1.657,50
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5
Aplicação de massa acrílica (parede), com preparo da superfície, lixamento e limpeza final5625 M²
2,44 13.725,00

MÁX.

7
Aplicação de massa corrida (parede), inclusive
fundo, preparo da superfície, lixamento e limpeza final
5625 M²
1,89 10.631,25

TOTAL

9
Aplicação de massa corrida (teto), inclusive fundo,
preparo da superfície, lixamento e limpeza final 5625
M²
2,55 14.343,75
11
Aplicação de textura, inclusive fundo, preparo da
superfície e limpeza final 5625 M²
1,78
10.012,50
13
Serviço de pintura em esmalte sintético
(esquadrias, barrado, madeira, ferro), 2 demãos, inclusive preparo da superfície, lixamento, aplicação de fundo e
limpeza final. 15000 M²
2,29 34.350,00
15
Serviço de pintura em esmalte sintético,
(esquadrias, barrado, madeira, ferro, mobiliário), com 2
demãos, inclusive preparo da superfície, lixamento, sem
aplicação de fundo; com limpeza final
7500 M²
2,24 16.800,00
17
Serviço de pintura em látex/acrílica, 2 demãos (parede e teto), inclusive preparo da superfície, lixamento e
limpeza final. 37500 M²
1,46 54.750,00
19
Serviço de pintura em verniz, com preparo da superfície, lixamento e limpeza final 7500 M²
2,29
17.175,00
21
Serviço de pintura tipo "caiação", 2 demãos, inclusive preparo da superfície, preparo do material, raspagem e limpeza final. 7500 M²
0,89 6.675,00
VALOR
MÁXIMO
DO
LOTE...........................................................................................
197.051,25

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2020 – 2/2
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UNIT. VALOR

2
Aplicação de grafiato, inclusive fundo, preparo da
superfície e limpeza final 1875 M²
2,81 5.268,75
4
Aplicação de impermeabilizante, com preparo da
superfície, lixamento e limpeza final
250 M²
2,04 510,00
6
Aplicação de massa acrílica (parede), com preparo
da superfície, lixamento e limpeza final 1875 M²
2,24 4.200,00
8
Aplicação de massa corrida (parede), inclusive fundo, preparo da superfície, lixamento e limpeza final
1875 M²
1,69 3.168,75
10
Aplicação de massa corrida (teto), inclusive fundo,
preparo da superfície, lixamento e limpeza final 1875 M²
1,97 3.693,75
12
Aplicação de textura, inclusive fundo, preparo da superfície e limpeza final
1875 M²
1,41 2.643,75
14
Serviço de pintura em esmalte sintético (esquadrias,
barrado, madeira, ferro), 2 demãos, inclusive preparo da
superfície, lixamento, aplicação de fundo e limpeza final.
5000 M²
1,68 8.400,00
16
Serviço de pintura em esmalte sintético, (esquadrias,
barrado, madeira, ferro, mobiliário), com 2 demãos, inclusive preparo da superfície, lixamento, sem aplicação de
fundo; com limpeza final
2500 M²
1,40 3.500,00
18
Serviço de pintura em látex/acrílica, 2 demãos (parede e teto), inclusive preparo da superfície, lixamento e limpeza final.
12500 M²
2,24 28.000,00
20
Serviço de pintura em verniz, com preparo da superfície, lixamento e limpeza final
2500 M²
1,68
4.200,00

PREGÃO Nº 020/2020 – PRESENCIAL

22
Serviço de pintura tipo "caiação", 2 demãos, inclusive preparo da superfície, preparo do material, raspagem e
limpeza final. 2500 M²
0,84 2.100,00

OBJETO: Registrar preço de serviços de pintura predial
para futuras e eventuais contratações.

VALOR
MÁXIMO
DO
LOTE...........................................................................................
65.685,00

VENCEDOR: ROTTERPLANOS CONSTRUTORA EIRELI
VALOR TOTAL: R$ 65.685,00 (sessenta e cinco e seiscentos e oitenta e cinco reais)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2020 – 1/5

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

PREGÃO Nº 023/2020 – PRESENCIAL

DATA : 09/03/2020
ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE – Prefeito

OBJETO: Registrar preço serviços de serralheria, incluindo
instalações para futuras e eventuais aquisições.

LEANDRO HENRIQUE CUNHA ROTTER – Representante

VENCEDOR: DAGMAR
METALURGICA MM - ME

LOTE 2 - COTA ME / EPP

VALOR TOTAL: R$ 52.150,00 (cinquenta e dois mil e cento e
cinquenta reais)

ITEM ESPECIFICAÇÃO
ESTIM UNID VALOR

QUANT
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

BERNARDINO

MOIZES
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DATA : 12/03/2020

indo instalações para futuras e eventuais aquisições.

ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE – Prefeito

VENCEDOR:
TRANSFORT
ELETROMECÃNICOS LTDA

–

SERVIÇOS

MÁRCIO MILITÃO REBEQUE – Representante
ITEM ESPECIFICAÇÃO

QUANT

VALOR TOTAL: R$ 513.256,00 (quinhentos e treze mil e duzentos e cinquenta e seis reais)

ESTIM UNID VALOR

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

MÁX

DATA : 12/03/2020

UNIT.

ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE – Prefeito

01
Confecção de abrigo de ônibus - abrigo modular
para área urbana. Características: Dimensões: 3,00 m
(comprimento) x 1,50m (largura) x 2,10m (altura). 1. ESTRUTURA: 01 cobertura , 01 painel traseiro ,02 painéis
laterais ,02 colunas para painel traseiro ,02 colunas para
painel lateral, 03 alças para banco. Chapa metálica para
banco 02 chumbadores para fixação ao solo. 4- FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS: As fundações serão superficiais,
tipo sapatas em concreto armado, fck 22 MPA, COM DIMENSÕES ( 40 x 40 x 60CM), cada sapata receberá duas
colunas de sustentação em estrutura metálica, em cada
canto do abrigo (4x) 5- FABRICAÇÕES METÁLICAS devem ser de forma modular, em perfis de aço. ESTRUTURA DAS COLUNAS PRINCIPAIS. A estrutura das colunas
principais deverão ser executadas em tubo de aço de 4",
chapa 2,65mm, devem receber revestimentos em ACM
na linha transversal, sua fixação ao solo será feita através de chumbadores de encaixe em tubo 1"3/4,
concretado ao solo. Suas ligações soldadas formando
um conjunto disposto de forma transversal à cabine com
resistência suficiente a ação dos ventos. 7- COBERTURA - A cobertura deve ter a estrutura fabricada em 02
tubos principais de aço 2", chapa 1,50mm; tubos secundários e internos 20 x 40mm, chapa 1,20mm. A chapa de
fechamento da cobertura deverá ser executada em chapa nº 22.. Suas ligações devem ser parafusadas garantindo fixação resistente e proteção a ação do vento. 8FECHAMENTO. O fechamento tanto lateral quanto traseiro, será em perfis metálicos fixados chapas em acrílico ou policarbonato. No painel traseiro deverá conter
adesivo do Brasão do Município de Cornélio Procópio
PR e adesivo de cadeirante conforme NBR 9050. Todos
os tubos devem ser soldados entre si com solda tipo
Mig. 9- BANCOS: Será executado banco em chapa metálica para acomodar os usuários. Este deve ser fixado
através de parafusos de aço a estrutura do painel traseiro, de maneira que garanta a sua fixação em carga máxima (320kg = 4 pessoas). O banco deverá conter mão
francesa de reforço no centro e nas duas cabeceiras em
cantoneira 11/2 x 3/16, frente em curva e oferecer estabilidade estrutural para a resistência da carga supracitada.
A fixação do banco deverá respeitar o espaço para
cadeirantes, conforme. NBR 9050.
7
M²
7.450,00
VALOR
MÁXIMO
GLOBAL.......................................................................................................52.150,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2020 – 2/5
PREGÃO Nº 023/2020 – PRESENCIAL
OBJETO: Registrar preço serviços de serralheria, inclu-

BRUNO DE LIMA RUZA – Representante
ITEM ESPECIFICAÇÃO

QUANT

ESTIM UNID VALOR
MÁX
UNIT.
02
Confecção de abrigo de ônibus - abrigo modular para
área urbana. Características: Dimensões: 3,00m (comprimento) x 1,50m (largura) x 2,10m (altura) 1. ESTRUTURA: 01 cobertura , 01 painel traseiro ,02 painéis laterais ,02 colunas
para painel traseiro ,02 colunas para painel lateral, 03 alças
para banco. Chapa metálica para banco 02 chumbadores
para fixação ao solo. 4- FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS: As fundações serão superficiais, tipo sapatas em concreto armado, fck 22 MPA, COM DIMENSÕES ( 40 X 40 X 60CM), cada
sapata receberá duas colunas de sustentação em estrutura
metálica, em cada canto do abrigo (4x) 5- FABRICAÇÕES
METÁLICAS devem ser de forma modular, em perfis de aço.
ESTRUTURA DAS COLUNAS PRINCIPAIS. A estrutura das
colunas principais deverão ser executadas em tubo de aço
de 4", chapa 2,65mm, devem receber revestimentos em ACM
na linha transversal, sua fixação ao solo será feita através de
chumbadores de encaixe em tubo 1"3/4, concretado ao solo.
Suas ligações soldadas formando um conjunto disposto de
forma transversal à cabine com resistência suficiente a ação
dos ventos. 7- COBERTURA - A cobertura deve ter a estrutura
fabricada em 02 tubos principais de aço 2", chapa 1,50mm;
tubos secundários e internos 20 x 40mm, chapa 1,20mm. A
chapa de fechamento da cobertura deverá ser executada em
chapa nº 22.. Suas ligações devem ser parafusadas garantindo fixação resistente e proteção a ação do vento. 8- FECHAMENTO. O fechamento tanto lateral quanto traseiro, será
em perfis metálicos fixados chapas em acrílico ou
policarbonato. No painel traseiro deverá conter adesivo do
Brasão do Município de Cornélio Procópio PR e adesivo de
cadeirante conforme NBR 9050. Todos os tubos devem ser
soldados entre si com solda tipo Mig. 9- BANCOS: Será executado banco em chapa metálica para acomodar os usuários. Este deve ser fixado através de parafusos de aço a estrutura do painel traseiro, de maneira que garanta a sua fixação
em carga máxima ( 320kg = 4 pessoas). O banco deverá
conter mão francesa de reforço no centro e nas duas cabeceiras em cantoneira 11/2 x 3/16, frente em curva e oferecer
estabilidade estrutural para a resistência da carga
supracitada. A fixação do banco deverá respeitar o espaço
para cadeirantes, conforme NBR 9050. 3
M²
7.449,00
04
Confecção de alambrado em tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", base com cano galvanizado 2.1/2" parede
1,50mm, ou poste de concreto chumbado e instalado, com
furo a cada 50cm para passagem de arame fio 14 entre os

8

Diário Oficial - nº 0473

tubos em toda a sua extensão; com instalação 250
M²
99,00
06
Confecção de alambrado em tela de arame galvanizado fio 12, malha 2.1/2", base com cano galvanizado
2.1/2", parede 1,50mm, ou poste de concreto chumbado
e instalado, com furo a cada 50cm para passagem de
arame fio 14 entre os tubos e toda a sua extensão; com
instalação. 500 M²
99,90
09
Confecção de corrimão em tubo metalon redondo
1.1/4", com parede 1,50mm, com espaçamento máximo
entre apoios de 1,50m, sem cantos vivos ( conf. Normas
do Corpo de Bombeiros), com pintura em zarcão; sem
instalação. 100 ML
65,00
10
Confecção de grade em tela artística 1.1/2", fio 10,
com quadro em metalão 50 x 30, parede 1,50mm, ou
cantoneira 1" x 1/8 com divisão, no máximo a cada 1,50
com pintura em zarcão; sem instalação.
300

300

M²

159,90

12
Confecção de grade em tubo metalon 20 x 30, chapa 1,2mm, com vão de no máximo 8cm, estrutura em
tubo de metalon quadrado 50 x 30, parede 1,50mm, com
colunas em tubo quadrado 60 x 60 parede 2mm a cada
3,00m, pintura em zarcão; sem instalação.
200
M²
159,90
13
Confecção de guarda-corpo em tubo redondo 2";
em parede 1,20mm, com altura de 1,10m+30cm a ser
chumbado; distância de 1,50m de um pé ao outro; fechamento dos vãos em tela artística soldada de 1.1/2" fio 12;
quando necessário corrimão em tubo 1.1/2" parede
1,20mm, soldado na base de tubo 2", pintura em zarcão;
sem instalação.
300 ML
170,00
14
Confecção de guarda-corpo em tubo redondo 2";
em parede 1,20mm, com altura de 1,10m+30cm a ser
chumbado; distância de 1,50m de um pé ao outro; fechamento dos vãos em tela artística soldada de 1.1/2" fio 12;
quando necessário corrimão em tubo 1.1/2" parede
1,20mm, soldado na base de tubo 2", pintura em zarcão;
sem instalação.
100 ML
170,00
15
Confecção de lixeira em aço/madeira, dimensões
mínimas: estrutura aço, chapa dobrada 0,35 x 0,45 x 50
com espessura 1,20mm com bordas revestida em
cantoneira 3/4 x 1/8 base com tubo de 4" na chapa 2mm
acabamento com madeira revestido 0,2 x 0,4cm com madeira de lei tratada com secagem em estufa que impede
torções: 3 camadas de verniz de alta resistência ao sol e
a chuva.
100 UN
320,00
17
Confecção de porta em lambril chapa 16; com quadro em metalão 40 x 40 chapa 18, com batente e fechadura com tambor; pintura em zarcão; sem instalação.
100 M²
237,90
18
Confecção de portão em tela artística 1.1/2; fio 12,
com quadro em metalão 50 x 30, parede 1,50mm, com
divisão no máximo a cada 1,50 com pintura em zarcão;
sem instalação
60
M²
159,90
19
CONFECÇÃO DE PORTÃO EM LAMBRIL 1,20MM;
Soldado e vedado em PU; estrutura em tubo quadrado
40 x 40 parede 1,50mm; com suporte para cadeado, roldanas galvanizadas de 3" com parafusos, guia, batente,
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trilho e todo acessório pertencente ao funcionamento do
portão; pintura em zarcão; Sem instalação.
100 M²
219,00
20
Confecção de portão em tubo quadrado 20 x 30 ;
parede de 1,20mm, com vão de no máximo 8 cm; estrutura
em tubo quadrado 50 x 30 parede 1,50mm; com suporte
para cadeado, roldana galvanizada de 3" com parafusos,
guia, batente, trilho e todo acessório pertencente ao funcionamento do portão; pintura em parafusos, guia, batente,
trilho e todo acessório pertencente ao funcionamento do
portão; pintura em zarcão; sem instalação.
100 M²
169,00
23
Fornecimento de alambrado em tela de arame galvanizado fio 12, malha 2.1/2", para reparo em unidades instaladas e instalação em novas unidades, incluso remoção
do alambrado velho conforme solicitação do município.
2250 M²
26,90
24
Fornecimento de alambrado em tela de arame galvanizado fio 12, malha 2.1/2", para reparo em unidades instaladas e instalação em novas unidades, incluso remoção
do alambrado velho conforme solicitação do município.
750 M²
27,80
25
Fornecimento de alambrado em tela de arame galvanizado, fio 14, malha 3", para reparo em unidades instaladas e instalação em novas unidades, incluso remoção
do alambrado velho conforme solicitação do município
2250 M²
25,40
26
Fornecimento de alambrado em tela de arame galvanizado, fio 14, malha 3", para reparo em unidades instaladas e instalação em novas unidades, incluso remoção
do alambrado velho conforme solicitação do município.
750 M²
25,40
VALOR
MÁXIMO
GLOBAL.....................................................................................................513.256,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2020 – 3/5
PREGÃO Nº 023/2020 – PRESENCIAL
OBJETO: Registrar preço serviços de serralheria, incluindo
instalações para futuras e eventuais aquisições.
VENCEDOR: DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICA
VALOR TOTAL: R$ 359.625,00 (trezentos e cinquenta e nove
mil e seiscentos e vinte e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA : 12/03/2020
ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE – Prefeito
BRUNO DE LIMA RUZA – Representante
ITEM ESPECIFICAÇÃO
ESTIM UNID VALOR
MÁX
UNIT.

QUANT
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03
Confecção de alambrado em tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", base com cano galvanizado
2.1/2" parede 1,50mm, ou poste de concreto chumbado
e instalado, com furo a cada 50cm para passagem de
arame fio 14 entre os tubos em toda a sua extensão;
com instalação.
750 M²
110,50
05
Confecção de alambrado em tela de arame galvanizado fio 12, malha 2.1/2", base com cano galvanizado 2.1/2", parede 1,50mm, ou poste de concreto chumbado e instalado, com furo a cada 50cm para passagem de arame fio 14 entre os tubos e toda a sua extensão; com instalação.
1500 M²
107,70
11
Confecção de grade em tubo metalon 20 x 30,
chapa 1,2mm, com vão de no máximo 8cm, estrutura
em tubo de metalon quadrado 50 x 30, parede 1,50mm,
com colunas em tubo quadrado 60 x 60 parede 2mm a
cada 3,00m, pintura em zarcão; sem instalação. 600
M²
159,50
16
Confecção de paraciclo. Altura: 080m nível pavimento com 030m de engaste . Largura: 080m. Tubo:
galvanizado 5cm de diâmetro mínimo 2mm espessura .
Modelo: Sheffield inglês, U invertido Cor: amarelo-segurança 2586, código 5Y8/12- norma ABNT NBR 7195/1995.
A ser chumbado com grapa de 20 cm.
100 UN
195,00
VALOR
MÁXIMO
GLOBAL.....................................................................................................359.625,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2020 – 4/5
PREGÃO Nº 023/2020 – PRESENCIAL
OBJETO: Registrar preço serviços de serralheria, incluindo instalações para futuras e eventuais aquisições.

em estufa que impede torções.

75

UN

722,50

08
Confecção de banco ferro/madeira, dimensões mínimas: 1,50 x 0,50 x 0,80cm, estrutura quadrado em aço, 0,20 x
0,10cm com espessura 3/16, apoio de braço em ferro chato
2" x 1/4. Encosto e acento em metalão 60 x 40 na chapa 2mm
com pintura em esmalte sintético cinza e fixação com parafusos galvanizados francês. ACABAMENTO: 3 camadas de verniz de alta resistência ao sol e a chuva. Madeira de Lei tratada
com secagem em estufa que impede torções. 25
UN
722,50
22
Confecção de super poste tubular em aço carbono,
contendo 2 ou 4 ( quatro ) pétalas com sistema de encaixe
para luminárias em aço carbono, com diâmetro mínimo de
20cm. Altura de 6 mts. Acabamento com pintura sintética de
alto desempenho.
50

50

UM

595,00

28
Telha termo acústica em zinco ondulada ou trapézio
0,43mm, sendo 1 telha 0,43mm em isopor termo acústico
2,5cm e outra telha devidamente colada e instalada, nos locais indicado; fixada com parafuso autobrocante de 2", com
instalação. 300 M²
76,50
VALOR
MÁXIMO
GLOBAL.....................................................................................................124.950,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2020 – 5/5
PREGÃO Nº 023/2020 – PRESENCIAL
OBJETO: Registrar preço serviços de serralheria, incluindo
instalações para futuras e eventuais aquisições.
VENCEDOR: JOSIANE APARECIDA MACHADO ANTONIO
EIRELI

VENCEDOR: DATHACOM INFORMÁTICA LTDA

VALOR TOTAL: R$ 157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil e
quinhentos reais)

VALOR TOTAL: R$ 124.950,00 (cento e vinte e quatro mil
e novecentos e cinquenta reais)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA : 12/03/2020
ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE – Prefeito

DATA : 12/03/2020

ALTAIR MACHADO – Representante

ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE – Prefeito
GABRIEL ALBINO ATHAYDE – Representante
ITEM ESPECIFICAÇÃO

QUANT

ESTIM UNID VALOR
MÁX
UNIT.
07
Confecção de banco ferro/madeira, dimensões
mínimas: 1,50 x 0,50 x 0,80cm, estrutura quadrado em
aço, 0,20 x 0,10cm com espessura 3/16, apoio de braço
em ferro chato 2" x 1/4. Encosto e acento em metalão 60
x 40 na chapa 2mm com pintura em esmalte sintético
cinza e fixação com parafusos galvanizados francês.
ACABAMENTO: 3 camadas de verniz de alta resistência
ao sol e a chuva. Madeira de Lei tratada com secagem

ITEM ESPECIFICAÇÃO

QUANT

ESTIM UNID VALOR
MÁX
UNIT.
21
Confecção de super poste tubular em aço carbono,
contendo 2 ou 4 ( quatro ) pétalas com sistema de encaixe
para luminárias em aço carbono, com diâmetro mínimo de
20cm. Altura de 6 mts. Acabamento com pintura sintética de
alto desempenho 150 UM
594,00
27
Telha termo acústica em zinco ondulada ou trapézio
0,43mm, sendo 1 telha 0,43mm em isopor termo acústico
2,5cm e outra telha devidamente colada e instalada, nos locais indicado; fixada com parafuso autobrocante de 2", com

10
instalação.
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76,00
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VALOR
MÁXIMO
GLOBAL.....................................................................................................157.500,00

Cornélio Procópio, 15 de ABRIL de 2020.
Amin José Hannouche
Prefeito
Vanessa Gomes Fernandes
Procuradora do Município

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2020

RATIFICAÇÃO

PREGÃO Nº 028/2020 – PRESENCIAL

DISPENSA Nº 031/2020

OBJETO: Registrar preço de serviços de hospedagem
de pessoas para futuras e eventuais contratações.

Autorizo a despesa e emissão de empenho, em favor da
empresa DERMELY INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
CNPJ: 05.911.697/0001-76, aquisição de 80 (oitenta) galões de Álcool Gel 4.2 Kg, para atender a Saúde no
enfrentamento da situação de Emergência em Saúde Publica, em virtude da Prevenção do surto de CORONAVIRUS,
perfazendo o valor de R$ 4.990,40 ( quatro mil novecentos e
noventa reais e quarenta centavos) conforme solicitação
da Secretaria de Saúde. Em conformidade com o art. 4ºCaput, Lei 13.979/2020.

VENCEDOR: CHECK IN ADMINSTRADORA DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
VALOR TOTAL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA : 18/03/2020
ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE – Prefeito
LUIZ CARLOS LOPES – Representante
ITEM ESPECIFICAÇÃO
ESTIMADA

QUANT.

UNID. VALOR UNIT.

1
Hospedagem para até 2 (duas) pessoas, quarto
com ar condicionado, frigobar e TV, incluindo café da
manhã
200 Diária 125,00

TERMO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
FORNECEDOR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2020-1/3
MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO, Pessoa Jurídica
de Direito Público Interno, com sede administrativa à Avenida Minas Gerais, 301, inscrita no CNPJ sob o nº
76.331.941/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Amin José Hannouche, brasileiro, casado, advogado,
inscrito no CPF sob o nº 521.746.549-20, portador da
cédula de identidade RG nº 31.039.282 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Espírito Santo, Centro,
Cornélio Procópio-PR, em consideração á solicitação de
cancelamento de registro de Preços, com fundamento
no artigo 79, II, da Lei 8.666/93,
RESOLVE:
Art. 1º- Cancelar o Registro do fornecedor Rafael
Bergamasco Leal EIRELI, inscrita no CNPJ nº CNPJ
18.915.346/0001-85, cujo objeto é registrar preços de materiais elétricos para futuras aquisições através do SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
Art. 2º- O efeito do cancelamento do registro de preços
atinge a totalidade da Ata de Registro de Preços nº 016/
2020 1/3, a partir de 15/04/2020.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se.

Cornélio Procópio, 20 de abril de 2020.
AMIN JOSÉ HANNOUCHE
Prefeito

ATOS DO LEGISLATIVO
PORTARIA Nº 008/20
O Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio,
Estado do Paraná, EDIMAR GOMES FILHO, usando de suas
prerrogativas regimentais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder à servidora efetiva desta Casa de Leis,
Patrícia de Fátima Pereira Martins, 30 (trinta) dias de férias,
correspondentes ao período aquisitivo de 04/06/2018 a 03/
06/2019, a partir de 04/05/2020, sendo 10 (dez) dias convertidos em abono pecuniário, conforme artigo 180 §1º do
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cornélio
Procópio.
Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Cornélio Procópio, 20 de abril de 2020.
Edimar Gomes Filho
Presidente

20 de Abril de 2020
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