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ATOS DO PODER EXECUTIVO

ARAPONGAS  

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

 

DECRETO Nº 611/19, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, 
no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício 
de 2019 e a ajustar as programações estabelecidas no 
Plano Plurianual 2018 a 2021 no Anexo IV da Lei nº. 4.722, 
de 04/12/2018 e no Anexo V da Lei 4.692, de 26/06/2018 - 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições legais, 

D  E  C  R  E  T  A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2019, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.721, de 03 de dezembro de 2018, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 62.100,00 (sessenta e dois mil reais). 

  
 12.00 – SECRETARIA MUN. AGRIC., SERV. PUBLICOS E MEIO AMBIENTE 
 12.01 – Manutenção Serv. Secr. Mun. Agric., Serv. Públicos e Meio Ambiente 
154520003.2.067/33.3.90.30.00 – Material de Consumo...............................................................................................R$     62.100,00 
 Fonte de recurso 002 
  

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 
disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de 
arrecadação do exercício de 2019 da fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR
002 DRM - EC nº 93/2016 62.100,00 

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 
provenientes de excesso de arrecadação constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 
físicas programadas para o exercício de 2019 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo IV da Lei nº. 4.722, de 04/12/2018 
do Plano Plurianual 2018 a 2021, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 12.00 – SECRETARIA MUN. AGRIC., SERV. PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS

SERVIÇOS DA SECRETARIA DE 
AGRIC.,SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO 
AMBIENTE 

15 FUNÇÃO: URBANISMO
452 SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO
2.067 Atividade: Manutenção dos Serviços da

Secretaria de Agricultura, Serviços 
Públicos e Meio Ambiente 
Fonte de recurso 002 – Valor suplem.
33.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 1,00 - 62.100 - -
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os serviços da secretaria Apoio 
Administrativo 

- 01 - - 

Houve aumento da meta física 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 
excesso de arrecadação constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o 
montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2019 nas atividades orçamentárias 
estabelecida no Anexo V da Lei nº. 4.692, de 26/06/2018, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, ficam re-programadas na 
forma abaixo descrita: 

ORGÃO:  12.00 – SECRETARIA MUN. AGRIC., SERV. PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2019
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE

AGRIC.,SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE 
15 FUNÇÃO: URBANISMO
452 SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO
2.067 Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Agricultura,

Serviços Públicos e Meio Ambiente 
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Fonte de recurso 002 – Valor suplem.
33.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 1,00 62.100
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os serviços da secretaria Apoio 
Administrativo 

01 

Houve aumento da meta física 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 20 de setembro de 2019. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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 ARAPONGAS

DECRETO Nº 612/19, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do Município 
de Arapongas, para o exercício de 2019. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições 
legais, 

 D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2019, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.721, de 03 de dezembro de 2018, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).  

15.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 
15.01 – Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Esporte 

278120003.2.075/33.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica................ ........................................ R$     6.000,00 
 Fonte de recurso 000 

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma 
do disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação parcial das dotações orçamentária, a 
saber: 

15.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 
15.01 – Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Esporte 

278120003.2.075/33.3.90.48.00 – Outros auxílios financeiros a pessoas físicas................ .......................................... R$     6.000,00 
 Fonte de recurso 000 
          

Art. 3º - Considerando disposto nas Leis nº.  4.722, de 04/12/2018 e 4.692, de 26/06/2018 e ao fato de que a 
abertura do crédito adicional suplementar a que se refere o art.1º deste decreto tem como fonte de recurso a anulação parcial das 
dotações da mesma atividade orçamentária, os ajustes efetuados não alteram os objetivos e as metas estabelecidos no Anexo IV 
da Lei nº. 4.722, de 04/12/2018 do Plano Plurianual 2018 a 2021 e no Anexo V da Lei 4.692, de 26/06/2018 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2019. 

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 20 de setembro de 2019. 

    LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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Licitação – Processo Administrativo nº 191/19 – Inex. nº 031/19 

Processo Administrativo nº. 191/2019 – Inexigibilidade nº. 031/2019 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 006/2019 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 418/19 de 16 de setembro de 2019, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 006/2019:  
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

A. P. MERCI DE ARAUJO & CIA LTDA 
– ME 28.480.704/0001-28 RUA GARÇA-REAL, 10, CONJUNTO CENTAURO, 

ARAPONGAS - PR HABILITADO 

ANA MARCIA MIEKO YAMAOKA OSHIMA – 
EIRELI 28.857.424/0001-96 RUA IRERE, 1037, JARDIM PANORAMA, 

ARAPONGAS-PR HABILITADO 

I R A CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI 28.352.635/0001-77 RUA PERDIZES,M 406, APT 602, CENTRO, 
ARAPONGAS-PR HABILITADO 

J.T ODONTOLOGIA LTDA 29.071.038/0001-37 RUA PERDIZES, 1650, CENTRO, ARAPONGAS-PR HABILITADO 

LIVIA BITTENCOURT DE MELLO 
ODONTOLOGIA 32.931.971/0001-41 RUA DOUTOR NAGIB DAHER, 343, APT 202, 

CENTRO, APUCARANA-PR HABILITADO 

NELSON MARIANO ODONTOLOGIA EIRELI 28.595.771/0001-98 RUA FLAMINGOS, 179, CENTRO, ARAPONGAS-PR HABILITADO 

SORRIMAIS – CLINICA ODONTOLOGICA 
LTDA 08.881.105/0001-09 RUA MARABU, 760, CENTRO, ARAPONGAS-PR HABILITADO 

      Arapongas, 20 de setembro de 2019. 

Adenilson do Carmo Silva 
Presidente 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 115/2018 – Processo Adm. N º 204/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
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. 631/2018, assinada em 21 de Dezembro de 2018 - VESTISUL INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 09.411.384/0001-00. 

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

01 13.500 Unidade 

Camiseta manga curta com decote "v" em malha, fio mistura intima 70% poliéster 30% modal, com 
gramatura de 170 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição). A camiseta deverá ter as mangas e o 
recorte reto nas duas laterais da frente, indo do ombro até a barra na lateral da camiseta em malha, fio 
mistura intima 70% poliéster 30% modal, com gramatura de 170 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e 
composição) na cor azul marinho pantone de referencia 19-3920 tpx. Entre o recorte e o corpo da peça 
deverá ter um filete embutido de 0,5 cm pronto costurado em máquina overloque. Esse filete será em 
malha, fio mistura intima 70% poliéster 30% modal, com gramatura de 170 g/m² (tolerância de 8% na 
gramatura e composição) na cor amarelo pantone de referencia14-0852 tpx. Fechar os ombros e as mangas 
em máquina overloque. A bainha da barra e das mangas deverá ter 2,0cm pronta costurada em máquina 
cobertura 2 agulhas largas. Na camiseta deverá ter uma gola personalizada em "v" com a escrita arapongas 
duas vezes, uma em cada lateral, conforme desenho ilustrativo abaixo. Gola deverá ser com linha 100% 
poliéster, em 3 cores, branco, azul marinho pantone de referencia 19-3921 tpx e amarelo pantone de 
referencia 14-0852 tpx. Sua construção deve respeitar a seguinte estrutura: quando a gola for 
confeccionada, antes de ser costurada na peça terá 3,8cm de largura conforme o desenho ilustrativo. Depois 
da gola costurada na peça em máquina overloque ela ficará com 3,0cm considerando a camiseta pronta. Na 
parte interna da gola deverá ter um reforço do mesmo tecido e cor do corpo com 1 cm de largura, costurada 
em máquina galoneira 1 agulha e pespontada em máquina reta 1 agulha. Para confecção desta peça deverá 
ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação.  Identificação: a peça deve ter etiqueta de identificação em 
tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével, pregado no centro do degolo da camiseta. Os 
caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, 
marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as 
obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos têxteis, 
determinadas pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio de 2008.  Logotipo: na camiseta deverá ser 
estampado em processo de serigrafia a logo da prefeitura de arapongas na medida de 7,0 cm para todos os 
tamanhos. Localização: centro da estampa rente ao final da cava e com o ponto mais alto do ombro, 
conforme imagem abaixo para todos os tamanhos.  Nas costas parte superior deverá ter uma estampa em 
processo de serigrafia com a escrita educação em meia lua e logo abaixo desta escrita, centralizar a palavra 
arapongas - pr de forma reta. As escritas deverão ser na fonte arial black. Para os tamanhos de 02 a 08 a 
estampa deverá ser no tamanho de 21,0cm base e para os tamanhos de 10 a xg deverá ter 26,0 cm de base.  
Localização: início da estampa a 7,0 cm do final da gola para todos os tamanhos. Demais especificações de 
acordo com termo de referência. 

11,91 160.785,00 

02 13.500 Unidade 

Camiseta manga longa com decote "v" em malha, fio mistura intima 50% poliéster 50% modal, com 
gramatura de 185 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição). A camiseta deverá ter as mangas e o 
recorte reto nas duas laterais da frente, indo do ombro até a barra na lateral da camiseta em malha, fio 
mistura intima 50% poliéster 50% modal, com gramatura de 185 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e 
composição) na cor azul marinho pantone de referencia 19-3920 tpx. Entre o recorte e o corpo da peça 
deverá ter um filete embutido de 0,5 cm pronto costurado em máquina overloque. Esse filete será em 
malha, fio mistura intima 50% poliéster 50% modal, com gramatura de 185 g/m² (tolerância de 8% na 
gramatura e composição) na cor amarelo pantone de referencia14-0852 tpx. Fechar os ombros e as mangas 
em máquina overloque. A bainha da barra e das mangas deverá ter 2,0cm pronta costurada em máquina 
cobertura 2 agulhas largas. Na camiseta deverá ter uma gola personalizada em "v" com a escrita arapongas 
duas vezes, uma em cada lateral, conforme desenho ilustrativo abaixo. Gola deverá ser com linha 100% 
poliéster, em 3 cores, branco, azul marinho pantone de referencia 19-3921 tpx e amarelo pantone de 
referencia 14-0852 tpx. Sua construção deve respeitar a seguinte estrutura: quando a gola for 
confeccionada, antes de ser costurada na peça terá 3,8cm de largura conforme o desenho ilustrativo. Depois 
da gola costurada na peça em máquina overloque ela ficará com 3,0cm considerando a camiseta pronta. Na 
parte interna da gola deverá ter um reforço do mesmo tecido e cor do corpo com 1 cm de largura, costurada 
em máquina galoneira 1 agulha e pespontada em máquina reta 1 agulha. Para confecção desta peça deverá 
ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. Identificação: a peça deve ter etiqueta de identificação em 
tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével, pregado no centro do degolo da camiseta. Os 
caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, 
marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as 
obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos têxteis, 
determinadas pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio de 2008.  Logotipo: na camiseta deverá ser 
estampado em processo de serigrafia a logo da prefeitura de arapongas na medida de 7,0 cm para todos os 
tamanhos. Localização: centro da estampa rente ao final da cava e com o ponto mais alto do ombro, 
conforme imagem abaixo para todos os tamanhos. Nas costas parte superior deverá ter uma estampa em 
processo de serigrafia com a escrita educação em meia lua e logo abaixo desta escrita, centralizar a palavra 
arapongas - pr de forma reta. As escritas deverão ser na fonte arial black. Para os tamanhos de 02 a 08 a 
estampa deverá ser no tamanho de 21,0cm base e para os tamanhos de 10 a xg deverá ter 26,0 cm de base. 
Localização: início da estampa a 7,0 cm do final da gola para todos os tamanhos. 

14,00 189.000,00 

03 6.500 Unidade 

Bermuda em confeccionada em tecido plano teci-tol, em losango constituído por vários desenhos 
geométricos. Como desenho principal do tecido temos um losango de 5mm por 3mm onde à partir desse se 
constitui em sua extremidade superior duas linhas unidas formando-se um semi losango, repetindo isso na 
extremidade inferior com medidas de 3mm por 3mm, dando continuidade do desenho, formam-se duas 
linhas na extremidade superior 5mm por 5mm dando origem a semi losango aberto, na parte inferior forma-
se também uma linha de 5mm por 5mm formando um semi losango aberto. Cor azul marinho pantone 19-
3920 tpx. Características técnicas: losango trabalhado, corante dispenso (composição do tecido 100% 
poliéster, nbr 11914, espessura total iso-5084, 030 +/-3, gramatura nbr10591 120+/- 5%, armação 
maquinetado, nbr 12546, titulo do fio-trama nbr 13216, 165/96, titulo do fio urdume nbr 13216, 75/36, 
quantidade de fios trama nbr10588, 35+/-3, quantidade de fios urdume nbr 10588, 40+/-3). Nas laterais 
devem ter dois frisos sobrepostos na mesmo tecido do corpo na cor amarelo pantone de referencia 14-0852 
tpx. Os frisos deverão ter 1,0cm de largura com intervalo entre eles de 0,5 cm costurados nas laterais da 
bermuda. O gancho frente, costas e entre pernas costuradas em máquina interloque. Bainha da perna da 
bermuda deverá ser costurada em 2,0 cm na máquina de cobertura 2 agulhas bitola larga. Para confecção 
desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. Na cintura da bermuda 
deverá ter elástico com 4,0 cm de largura costurado em máquina interloque e rebatido em máquina catraca 
4 agulhas ponto corrente, para todos os tamanhos. Barra da bermuda deve ser feita em máquina cobertura 2 
agulhas largas, com 2,0cm de largura. Para confecção desta peça deve ser utilizada linha 100% poliéster, 
n°120, na cor do tecido.  Logotipo: bordado na perna esquerda de quem veste, brasão da prefeitura e logo 
de arapongas. Com base de 7,5cm para todos os tamanhos. Localização: início do bordado a 5,0 cm do final 
da barra. Demais especificações de acordo com termo de referência. 

17,67 114.855,00 
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04 7.000 Unidade 

Short saia em confeccionada em tecido plano teci-tol, em losango constituído por vários desenhos 
geométricos. Como desenho principal do tecido temos um losango de 5mm por 3mm onde à partir desse se 
constitui em sua extremidade superior duas linhas unidas formando-se um semi losango, repetindo isso na 
extremidade inferior com medidas de 3mm por 3mm, dando continuidade do desenho, formam-se duas 
linhas na extremidade superior 5mm por 5mm dando origem a semi losango aberto, na parte inferior forma-
se também uma linha de 5mm por 5mm formando um semi losango aberto. Cor azul marinho pantone 19-
3920 tpx. Características técnicas: losango trabalhado, corante dispenso (composição do tecido 100% 
poliéster, nbr 11914, espessura total iso-5084, 030 +/-3, gramatura nbr10591 120+/- 5%, armação 
maquinetado, nbr 12546, titulo do fio-trama nbr 13216, 165/96, titulo do fio urdume nbr 13216, 75/36, 
quantidade de fios trama nbr10588, 35+/-3, quantidade de fios urdume nbr 10588, 40+/-3). Na frente da 
saia deverá ter um friso no mesmo material do corpo cor amarelo pantone de referencia 14-0852 tpx. O 
friso deverá ter 1,0cm de largura costurado em maquina cobertura 2agulhas bitola estreita. O gancho frente, 
costas e entre pernas costuradas em máquina interloque. Ora a abertura da saia pode ser do lado direto e ora 
para o lado esquerdo. Bainha da barra do short saia deverá ser costurada em 2,0 cm na máquina de 
cobertura 2 agulhas bitola larga. Na cintura da frente deverá ser cós colocado, com elástico com 4,0 cm de 
largura costurado em máquina interloque. Na parte traseira deverá ser cós com elástico com 4,0 cm de 
largura costurado em máquina interloque,e rebatido em máquina catraca 4 agulhas ponto corrente, para 
todos os tamanhos. Barra do short saia deve ser feita em máquina cobertura 2 agulhas largas, com 2,0cm de 
largura. Para confecção desta peça deve ser utilizada linha 100% poliéster, n°120, na cor do tecido.  
Identificação: a peça deve ter etiqueta de identificação em tecido branco, afixada em caráter permanente e 
indelével, aplicado na parte interna do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor 
preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, 
símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no 
regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 
02 do conmetro, de 6 de maio de 2008.  Logotipo: bordado na perna no lado da abertura da saia, brasão da 
prefeitura e logo de arapongas. Com base de 7,5cm para todos os tamanhos. Localização: início do bordado 
a 5,0 cm da barra e a 5,0cm da lateral da saia. Demais especificações de acordo com termo de referência. 

17,07 119.490,00 

05 13.500 Unidade 

Jaqueta confeccionada em tecido plano teci-tol, em losango constituído por vários desenhos geométricos. 
Como desenho principal do tecido temos um losango de 5mm por 3mm onde à partir desse se constitui em 
sua extremidade superior duas linhas unidas formando-se um semi losango, repetindo isso na extremidade 
inferior com medidas de 3mm por 3mm, dando continuidade do desenho, formam-se duas linhas na 
extremidade superior 5mm por 5mm dando origem a semi losango aberto, na parte inferior forma-se 
também uma linha de 5mm por 5mm formando um semi losango aberto. Cor azul marinho pantone 19-3920 
tpx. Características técnicas: losango trabalhado, corante dispenso, hidro-repelente (aatcc22spray teste nota 
100+/-10, composição do tecido 100% poliéster, nbr 11914, espessura total iso-5084, 030 +/-3, gramatura 
nbr10591 120+/- 5%, armação maquinetado, nbr 12546, titulo do fio-trama nbr 13216, 165/96, titulo do fio 
urdume nbr 13216, 75/36, quantidade de fios trama nbr10588, 35+/-3, quantidade de fios urdume nbr 
10588, 40+/-3) 
A jaqueta deverá ter bolso embutido, nas duas laterais do mesmo tecido do corpo pespontado em máquina 
reta 0,8 cm. No centro das mangas devem ter dois frisos sobrepostos no mesmo material do corpo na cor 
amarelo pantone de referencia 14-0852 tpx. Os frisos deverão ter 1,0cm de largura com intervalo entre eles 
de 0,5 cm costurados no centro das mangas das jaquetas, costurando partindo da gola até a bainha, nas duas 
mangas, em máquina ponto corrente. A bainha da barra deverá ser com limpeza na interloque e costurada 
em máquina reta 1 agulha, com largura de 2,0 cm na pronta. Bainha das mangas com costura embutida na 
interloque e costurada em máquina reta 1 agulha, com largura de 2 cm pronta. Os ombros, mangas e laterais 
deverão ser costurados em máquina interloque. Zíper de nylon na cor azul marinho pantone de referencia 
19-3920 tpx, pregado e pespontado em máquina reta 1 agulha do início da barra até o final do zíper. Para a 
confecção desta peça deve ser utilizada linha 100% poliéster, n° 120, na cor predominante. Jaqueta forrada 
em malha dupla circular (jacquard) na cor azul marinho pantone 19-3920 tpx personalizada com o nome do 
município "arapongas" fio brilhante, composição da malha 100% poliéster com gramatura de 150 g/m2. A 
escrita "arapongas" em rapport sem pé alternado, com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura, conforme 
layout, a jaqueta deverá ser fechado em máquina interlock 5 linhas. Identificação: a peça deve ter etiqueta 
de identificação em tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna do degolo da 
jaqueta. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão 
social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem 
cumprir as obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos 
têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio de 2008.  Logotipo: na jaqueta deverá
ser bordado a logo de arapongas com 8,0 cm de base e altura proporcional para todos os tamanhos. 
Localização: centro do bordado rente ao final da cava e a 5cm do zíper para todos os tamanhos. Demais 
especificações de acordo com termo de referência 

48,05 648.675,00 

06 13.500 Unidade 

Calça confeccionada em tecido plano teci-tol, em losango constituído por vários desenhos geométricos. 
Como desenho principal do tecido temos um losango de 5mm por 3mm onde à partir desse se constitui em 
sua extremidade superior duas linhas unidas formando-se um semi losango, repetindo isso na extremidade 
inferior com medidas de 3mm por 3mm, dando continuidade do desenho, formam-se duas linhas na 
extremidade superior 5mm por 5mm dando origem a semi losango aberto, na parte inferior forma-se 
também uma linha de 5mm por 5mm formando um semi losango aberto. Cor azul marinho pantone 19-3920 
tpx. Características técnicas: losango trabalhado, corante dispenso, hidro-repelente (aatcc22spray teste nota 
100+/-10, composição do tecido 100% poliéster, nbr 11914, espessura total iso-5084, 030 +/-3, gramatura 
nbr10591 120+/- 5%, armação maquinetado, nbr 12546, titulo do fio-trama nbr 13216, 165/96, titulo do fio 
urdume nbr 13216, 75/36, quantidade de fios trama nbr10588, 35+/-3, quantidade de fios urdume nbr 
10588, 40+/-3) 
Nas laterais devem ter dois frisos sobrepostos no mesmo material do corpo na amarelo pantone de 
referencia 14-0852 tpx. Os frisos deverão ter 1,0cm de largura com intervalo entre eles de 0,5 cm 
costurados nas laterais da calça.. O gancho frente, costas e entre pernas costuradas em máquina interloque. 
Bainha da perna da calça deverá ser costurada em 2,0 cm na máquina de cobertura 2 agulhas bitola larga. 
Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. Na 
cintura da calça deverá ter elástico com 4,0 cm de largura costurado em máquina interloque e rebatido em 
máquina catraca 4 agulhas ponto corrente, para todos os tamanhos. Identificação: a peça deve ter etiqueta 
de identificação em tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével, aplicado na parte interna do 
gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a 
razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas 
devem cumprir as obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de 
produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio de 2008. Logotipo: bordado 
na perna direita de quem veste do brasão da prefeitura de arapongas com 7,5 cm de base para todos os 
tamanhos. Localização: meio do bordado rente ao final do gancho e a 5,0cm da lateral. Demais 
especificações de acordo com termo de referência. 

21,27 287.145,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 21 de Setembro de 2019. 

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

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 129/2018 – Processo Adm. N º 225/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER OS CENTROS 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
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. 630/2018, assinada em 21 de Dezembro de 2018 - ELO TEXTIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
28.844.636/0001-39 
  

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

01 500 Und 
Lençol de baixo com elástico, confeccionado com tecido macio 100% 
algodão, com trama de no mínimo 150 fios, sistema de anti-pelling (sem 
bolinhas), para colchões até 071 x 132 x 13 cm, na cor verde claro. 

Elo 11,59 5.795,00 

02 250 Und 

Toalha de banho em tecido macio 
100% algodão, antialérgica sem estampa, felpuda, medindo 0,80 x 1,50, 
gramatura mínima de 450 g/m², cores claras variadas. Tolerância 
dimensional de 5% para mais ou para menos. 

Elo 15,90 3.975,00 

05 300 Und 
Cobertor infantil: manta especial microfibra, 100 % poliéster, delicadas, 
antialérgica, toque macio, cores claras variadas, medindo 
aproximadamente 1,50 x 1,10 m. 

Elo 14,75 4.425,00 

TOTAL GERAL R$ 14.195,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 21 de Setembro de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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