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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 458/20, DE 15 DE JULHO DE 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o processo 
protocolado sob nº 15997/2020.

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, para 
fins de Desapropriação Amigável ou Judicial, 
nos termos do Artigo 5º, Alínea “i”, do Decreto-
Lei sob nº 3.365/41, de 21 de junho de 1941, 
e legislação posterior, o lote de terras sob nº 
203/202-A/3, denominado como Prolongamento 
da Rua Pássaro Preto, medindo 364,11 m²,  e lote 
de terras n° 203/202-A/5, denominado como 
Prolongamento da Rua Mosqueteirinho Cristado, 
ambos situados na Gleba Patrimônio Arapongas, 
neste Município e Comarca de Arapongas - 
Estado do Paraná, de propriedade de ALVOTEQ 
METALURGICA ALVORADA LTDA, oriundo da 
matrícula sob nº 46.829, do 2º Serviço Registral 
desta Comarca, para fins de abertura de via 
pública para ligação de bairros, as áreas de terras 
abaixo descritas:

01 – Lote de terras sob nº 203/202-A/3 
(Prolongamento da Rua Pássaro Preto), com 
área de 364,11m², situado na Gleba Patrimônio 
Arapongas, neste Município e Comarca de 
Arapongas - Estado do Paraná, com as seguintes 
divisas e confrontações: “Principiando num 
marco cravado na divisa da do lote nº 203/202-
A com a Rua Pássaro Preto, deste ponto segue 
confrontando com o dito lote n 203/202-A, 
no rumo NE22º28’08”SW com a distância de 
21,41 metros, mais uma curva com raio de 3,50 
metros e desenvolvimento de 5,72 metros; 
desse ponto segue confrontando com a Avenida 
Uirapuru Laranja, no rumo  SE71º10’25”NW 
com a distância de 21,34 metros; deste ponto 
segue confrontando com o lote n° 203/202-
A/4, por uma curva com raio de 3,50 metros e 
desenvolvimento de 5,27 metros e no rumo  
SW22º40’08”NE com a distância de 21,89 
metros; deste ponto segue confrontando com 
a Rua Pássaro Preto, no rumo NW71º14’11”SE 

com a distância de 14,25 metros, até encontrar 
o ponto de partida onde se deu início a presente 
descrição.

02 – Lote de terras sob nº 203/202-A/5 
(Prolongamento da Rua Mosqueteirinho 
Cristado), com área de 338,18m², situado na 
Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município 
e Comarca de Arapongas - Estado do Paraná, 
com as seguintes divisas e confrontações: 
“Principiando num marco cravado na divisa da do 
lote nº 203/202-A/4 com a Rua Mosqueteirinho 
Cristado, deste ponto segue confrontando com o 
dito lote n 203/202-A/4, no rumo NE22º29’14”SW 
com a distância de 21,87 metros, mais uma curva 
com raio de 3,50 metros e desenvolvimento de 
5,72 metros; desse ponto segue confrontando 
com a Avenida Uirapuru Laranja, no rumo  
SE71º10’25”NW com a distância de 20,04 
metros; deste ponto segue confrontando com o 
lote n° 203/202-A/6, por uma curva com raio de 
3,50 metros e desenvolvimento de 5,27 metros 
e no rumo  SW22º29’14”NE com a distância de 
22,33 metros; deste ponto segue confrontando 
com a Rua Mosqueteirinho Cristado, no rumo 
NW71º14’11”SE com a distância de 13,02 
metros, até encontrar o ponto de partida onde 
se deu início a presente descrição.

Art. 2º - Ficam declaradas de Utilidade Pública 
igualmente as benfeitorias porventura existentes 
nas áreas de terras descritas no Artigo anterior.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogadas as demais 
disposições em contrário.

Arapongas, 15 de julho de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA  
Prefeito

RICARDO K. KOIKE
Sec. Mun. De Obras Transportes

E Desenvolvimento Urbano

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Fica autorizada a concessão de 02 (duas) 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 
21/07/2020 e retorno previsto para 23/07/2020, 
nos termos do disposto no Art. 8º, parágrafo 
único da Lei nº 4.648/18, de 20/02/2018.
(  X   ) com pernoite – Valor da diária R$ 913,93
(       ) sem pernoite
Valor total a ser creditado: R$ 1.827,86

Arapongas, 21 de julho de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 076/2019.
Concorrência: nº 003/2019.
Objeto: Alienação de imóveis de propriedade 
do Município de Arapongas em atendimento a 
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.
Pelo presente instrumento o Exmo. Sr. Prefeito 
do Município de Arapongas, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro na legislação 
pertinente, comunica aos interessados que o 
presente processo de licitação fica declarada 
DESERTA, conforme consta justificativa nos 
autos. 

Arapongas, 22 de abril de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 137/2020.
Pregão: nº 068/2020.
Objeto: aquisição de equipamentos de segurança 
referente ao sistema de monitoramento por 
câmeras, em atendimento a Secretaria Municipal 
de Segurança Pública e Trânsito - SESTRAN.
Pelo presente instrumento o Exmo. Sr. Prefeito 
do Município de Arapongas, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro na legislação 
pertinente, comunica aos interessados que o 
presente processo de licitação fica declarada 
FRACASSADA, conforme consta justificativa nos 
autos. 

Arapongas, 20 de julho de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo n.º 151/2020. 
Dispensa n.º 047/2020. 
Partes: Município de Arapongas e RM 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ sob 
o n.º 10.682.525/0001-08.
Objeto: contratação de empresa para prestação 
de serviços de manutenção da lavadora de 
roupas do UPA 24 horas.
Valor: R$ 1.690,00 (mil, seiscentos e noventa 
reais).
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, 
a que se refere este EXTRATO, com base no Art. 
24, inciso II da Lei Federal 8.666/93. 
Ratificado pelo Prefeito em Exercício na data de 
16/07/2020.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 027/2019.
Contrato: nº. 601/2019 – 2 º Termo Aditivo.
Concorrência: nº. 002/2019.
Partes: Município de Arapongas e SEMAPA 
– EIRELI, CNPJ nº 14.893.216/0001-38, 

representada por Yuri Felipe Yacishin da Cunha, 
CPF n° 074.959.289-30.
Objeto: contratação de empresa especializada 
para realização de coleta seletiva de materiais 
recicláveis para o município de Arapongas, 
em atendimento a Secretaria Municipal de 
Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente 
- SEASPMA.
Objeto do Termo Aditivo: conforme Processos 
Administrativos n.º 13930/2020 e 15007/2020.
fica prorrogado o prazo de execução e vigência 
do contrato, com fundamento no art. 57, II da Lei 
n.º 8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, 
contados de 04 de julho de 2020 a 04 de julho 
de 2021. Com vistas à repactuação do contrato, 
especificamente em decorrência da publicação 
de nova Convenção Coletiva de Trabalho da 
categoria dos trabalhadores em empresas de 
Asseio e Conservação referente ao período de 
2020/2022, registrada no Ministério do Trabalho 
e Emprego sob o n. PR 000539/2020 em 
16/03/2020 e Convenção Coletiva de Trabalho 
da categoria dos trabalhadores de transportes 
rodoviários e cargas sob o n.º PR 002963/2019, 
o valor fica reajustado com base em planilha 
orçamentária constante dos processos 
administrativos n.º 13930/2020 e 15007/2020, 
passando o valor mensal do referido contrato 
de R$ 84.583,33 para R$ 88.282,56, totalizando 
para o período da prorrogação o valor de R$ 
1.059.390,72 (um milhão, cinquenta e nove 
mil, trezentos e noventa reais e setenta e dois 
centavos).Data e assinaturas

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 079/2020.
Contrato: nº. 351/2020 – 1 º Termo Aditivo.
Pregão: nº. 039/2020.
Partes: Município de Arapongas, Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Arapongas – IPPASA e BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42, 
representada por Lorena Campos Ximenes, CPF 
n° 084.218.319-17.
Objeto: Contratação de Instituição Financeira, 
Pública ou Privada, para a prestação de serviços 
de pagamento de subsídios, vencimentos ou 
qualquer outro tipo de provento de todos os 
servidores ativos, inativos e pensionistas, do 
Poder Executivo do Município de Arapongas e do 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Arapongas - IPPASA.

Objeto do Termo Aditivo: com base no processo 
administrativo n.º 15347 de 06/07/2020, 
acordam as partes, nos termos do artigo 57, § 
1º, inciso II e V da Lei Federal n°. 8.666/93, em 
prorrogar o prazo inicial de execução do contrato 
para 28/08/2020. Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 167/2018.
Contrato: nº. 442/2018 – 2 º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 033/2018.
Partes: Município de Arapongas e ESPÓLIO DE 
ANNA BANDEIRA, CNPJ nº 76.958.669/0001-
52, representada por Pedro Bandeira, CPF n° 
660.014.209-04.
Objeto: locação do imóvel localizado a rua 
mainá, n° 27 - Vila São João, para as instalações e 
atividades da U.B.S. São João, em atendimento a 
Gerência De Patrimônio.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no 
Processo Administrativo nº. 15213, datado de 
03/07/2020, acordam as partes, nos termos da 
Lei n°. 8.666/93, em prorrogar o prazo de vigência 
do contrato de locação do imóvel localizado 
à Rua Mainá, 27, Vila São João, que abriga a 
Unidade Básica de Saúde São João, por 12 (doze) 
meses, observado o início em 27/07/2020 e 
encerramento em 27/07/2021, sendo que para 
este período será mantido o valor do aluguel em 
R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), totalizando ao 
final da vigência a quantia de R$ 13.200,00 (treze 
mil e duzentos reais). Data e assinaturas.

TERMO DE RETIFICAÇÃO nº. 01/2020

O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ sob 
nº.76.958.966/0001-06, com sede na rua das 
Garças, n°.750, em Arapongas, Paraná, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal SÉRGIO 
ONOFRE DA SILVA, brasileiro portador da Carteira 
de Identidade Civil Rg. n.º 3.438.984-5/SSP-
PR, inscrito no CPF/MF sob n.°477.980.099-49, 
residente e domiciliado nesta cidade, conforme 
ata de transmissão de posse realizada no dia 
01 de janeiro de 2017, no uso das atribuições 
que lhe confere a lei, considerando o Termo de 
Colaboração nº.01/2020, que tem por objetivo o 
incentivo financeiro para estruturação da rede de 
proteção social especial e aquisição de material 
de custeio para atuar no serviço de proteção 
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social especial para pessoas com deficiência e 
suas famílias em unidade denominada centro dia, 
celebrado com a entidade APAE – ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
ARAPONGAS, entidade civil, sem fins lucrativos, 
inscrita no CNPJ sob nº. 75.411.579/0001-84, 
com sede no Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, na rua Harpia, nº. 23, centro, neste ato 
representada por seu Presidente, LUIZ ANTONIO 
SARTORIO, brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade Civil Rg. n.º 2.202.691-9/
SSP/PR inscrito no CPF/MF sob nº. 199.942.499-
91, resolve RETIFICAR o Termo de Colaboração 
n.01/2020 conforme estipulado a seguir: 

I - Cláusula Primeira - O presente Termo tem por 
finalidade a retificação do Termo de Colaboração 
n.01/2020 quanto a classificação contábil 
conforme o disposto no despacho da Secretaria 
de Finanças exarado na data de 13 de julho de 
2020 no Processo Administrativo nº.9726/20.

II - Cláusula Segunda - CLÁUSULA SEXTA - DOS 
RECURSOS FINANCEIROS, onde se lê: 

“A referida despesa correrá por conta 
da funcional programática estabelecida 
na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentarias 
do Município de Arapongas, conforme 
dotações orçamentárias nº.70.20.2026-
0.0008.0244.0011.33150410000000000 – 
contribuições no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais).”
Leia-se: 

“A referida despesa correrá por conta da 
funcional programática estabelecida na LDO - 
Lei de Diretrizes Orçamentarias do Município de 
Arapongas, conforme dotações orçamentárias nº
.7.0.2.0.2026.0.0008.0244.0011.333503000000
0000000 – Material de Consumo no valor de R$ 
20.000,00 (Vinte mil reais).”

§ 1º – Permanecem inalteradas todas as demais 
cláusulas e condições do Termo de Colaboração 
nº.01/2020 e são pelo presente Termo de 
Retificação ratificadas. 

§ 2º – O presente Termo terá sua vigência iniciada 
a partir da data de sua publicação.
                       

Arapongas, 21 de julho de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito do Município de Arapongas
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

ARAPONGAS  
 

 

1 

LEI Nº 4.907, DE 21 DE JULHO DE 2020 
 

Autoriza o Poder Executivo a efetuar abertura de Crédito Adicional 
Suplementar, no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício 
de 2020 e a ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 
2018 a 2021 da Lei nº. 4.606 de 17/10/2017, 1ª alteração Lei n° 4.722 de 
04/12/2018 e 2ª alteração Lei 4.827 de 25/11/2019 e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2020, Lei n° 4.794 de 28/06/2019, alterada pela Lei n° 
4.826 de 25/11/2019. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A PRESENTE 

LEI: 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, da Lei Municipal nº. 4.825 de 25 de 
novembro de 2019 para o exercício de 2020, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
 
 14.00 – SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 

14.01 – Manutenção dos Serviços da Secret.Munic.de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano 
154520025.1.031/3.44.90.61.00 - Aquisição de imóveis............................... ............................................................................................. R$                150.000,00 
     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 da dotação orçamentária, a saber: 
  
 14.00 – SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 

14.01 – Manutenção dos Serviços da Secret.Munic.de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano 
154520002.1.030/3.44.90.51.00 – Obras e Instalações................................. ............................................................................................ R$                150.000,00 
    Fonte de recurso 000 
 

Art. 3º - Em decorrência da abertura do Crédito Adicional Suplementar constante do art. 1º, e redução através do art. 2° da presente lei, o 
montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2020 nas ações orçamentárias estabelecidas no Plano Plurianual 2018 a 
2021 da Lei nº. 4.606 de 17/10/2017, 1ª alteração Lei n° 4.722 de 04/12/2018 e 2ª alteração Lei 4.827 de 25/11/2019, ficam reprogramadas na forma abaixo 
descrita:  
 
ORGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO 
PRINCIPAIS METAS: 

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

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

     

15 FUNÇÃO: URBANISMO      
452 SUBFUNÇÃO:  SERVIÇOS URBANOS      
0002 PROGRAMA: EDIFICAÇÕES DE PRÓPRIOS 

PÚBLICOS 
     

1.030 Projeto: Construção, Ampliação e Reforma de 
Próprios Públicos  

     

 Fonte de Recurso 000-Vlr Reduzido R$ 1,00 -     - 150.000 - 
 3.44.90.51.00 - Obras e instalações      
 Principais serviços e ou produtos      
0001 Construir, manter, ampliar e reforma de próprios 

públicos 
Obra 

Construída/ 
Ampliada 

- - 01 - 

 Houve redução da meta física      
       
0025 PROGRAMA:   AQUISIÇÃO DE TERRENOS      
1.031 Projeto: Aquisição de Terrenos para Abertura 

de Ruas, Praças e Outros  
     

 Fonte de recurso 000-Vlr Suplem.      
 3.44.90.61.00 - Aquisição de imóveis R$ 1,00 - - 150.000 - 
 Principais serviços e ou produtos      
0002 Adquirir áreas com a finalidade de promover o 

desenvolvimento social através de construção, 
instalação e ampliação de creches, centros de 
convivência, escolas oficinas, escolas, postos de 
saúde, terminal urbano, quadras esportivas 
cobertas e para ampliação do aeroporto 

 
 

Terrenos/Lotes 
Adquiridos 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

01 

 
 
- 

 Houve aumento da meta física      
 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com anulação parcial constante do artigo 2º e em razão dos 
ajustes efetuados através do artigo 3º da presente Lei, o montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2020 nas 
atividades orçamentárias estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, Lei 4.794 de 28/06/2019, alterada pela Lei n° 4.826 de 25/11/2019 ficam 
re-programadas na forma abaixo descrita: 
 
ORGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO 
PRINCIPAIS METAS: 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2020 
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, 

TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 
  

15 FUNÇÃO: URBANISMO   
452 SUBFUNÇÃO:  SERVIÇOS URBANOS   
0002 PROGRAMA: EDIFICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS   
1.030 Projeto: Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos    
 Fonte de Recurso 000-Vlr Reduzido R$ 1,00 150.000 
 3.44.90.51.00 - Obras e instalações   
 Principais serviços e ou produtos   
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

ARAPONGAS  
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0001 Construir, manter, ampliar e reforma de próprios públicos Obra Construída/ 
Ampliada 

01 

 Houve redução da meta física   
    
0025 PROGRAMA:   AQUISIÇÃO DE TERRENOS   
1.031 Projeto: Aquisição de Terrenos para Abertura de Ruas, Praças e Outros    
 Fonte de recurso 000-Vlr Suplem.   
 3.44.90.61.00 - Aquisição de imóveis R$ 1,00 150.000 
 Principais serviços e ou produtos   
0002 Adquirir áreas com a finalidade de promover o desenvolvimento social através de 

construção, instalação e ampliação de creches, centros de convivência, escolas 
oficinas, escolas, postos de saúde, terminal urbano, quadras esportivas cobertas e 
para ampliação do aeroporto 

 
Terrenos/Lotes 

Adquiridos 

 
01 

 Houve aumento da meta física   
 

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

Arapongas, 21 de julho de 2020. 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 
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DECRETO Nº 466/20, DE 21 DE JULHO DE 2020 
 
Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, no 
orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 2020 e a 
ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2018 a 
2021 da Lei nº. 4.606 de 17/10/2017, 1ª alteração Lei n° 4.722 de 
04/12/2018 e 2ª alteração Lei n° 4.827 de 25/11/2019 e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2020, Lei 4.794 de 28/06/2019, alterada 
pela Lei n° 4.826 de 25/11/2019. 
 

 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 2020, com base no art. 5° da Lei Municipal nº. 4.825, de 25 de novembro de 2019, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 
97.692,61 (noventa e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), a conta de recursos que serão transferidos 
através do Contrato 3834/2018 Fomento Paraná - Financiamento para construção de Quadras de Esportes, Urbanização/ Calçadas, 
Praças Pontes.   
   
 10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO  
 10.03 – Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental  
123610018.1.013/34.4.90.51.00 – Obras e Instalações............... ................................................................................. ...R$              97.692,61 
 Fonte de Recurso 618 
                              
 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, proveniente de operação de crédito, abaixo especificada: 
  

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
618 Contrato 3834/2018 Fomento Paraná - Financiamento para construção de  

Quadras de Esportes para educação. 
97.692,61 

  
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 2020 nas ações orçamentárias estabelecida no Plano Plurianual 2018 a 2021 da Lei nº. 4.606 de 17/10/2017, 1ª alteração Lei 
n° 4.722 de 04/12/2018 e 2ª alteração Lei n° 4.827 de 25/11/2019, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 
 
ÓRGÃO: 10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 
PRINCIPAIS METAS: 

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

SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
     

12 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO      
361 SUBFUNÇÃO:  ENSINO FUNDAMENTAL      
0018 PROGRAMA: EXPANSÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BASICA 

     

1.013 Projeto: Construção, Ampliação e 
Reforma de Escolas e Quadras 
Esportivas 

     

 Fonte de recurso 618 – valor suplem.      
 34.4.90.51.00 – Obras e Instalações R$ 1,00 - - 97.692,61 - 
 Principais serviços e ou produtos      
0001 Para o Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano  

séries: construir, ampliar, restaurar e equipar 
as unidades escolares, visando ampliar a 
oferta de vagas e a implantação do ensino 
em período integral 

Escola 
Construída/ 
Ampliada ou 
Reformada 

 
- 

 
- 

 
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 2020 nas atividades orçamentárias estabelecida na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2020, Lei 4.794 de 28/06/2019, alterada pela Lei n° 4.826 de 25/11/2019,  ficam re-programadas na forma abaixo 
descrita: 
 
ÓRGÃO: 10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 
PRINCIPAIS METAS: 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2020 
03 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO   
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FUNDAMENTAL 
12 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO   
361 SUBFUNÇÃO:  ENSINO FUNDAMENTAL   
0018 PROGRAMA: EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

BASICA 
  

1.013 Projeto: Construção, Ampliação e Reforma de Escolas e Quadras 
Esportivas 

  

 Fonte de recurso 618 – valor suplem.   
 34.4.90.51.00 – Obras e Instalações R$ 1,00 97.692,61 
 Principais serviços e ou produtos   
0001 Para o Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano  séries: construir, ampliar, 

restaurar e equipar as unidades escolares, visando ampliar a oferta de 
vagas e a implantação do ensino em período integral 

Escola Construída/ 
Ampliada ou 
Reformada 

01 

 Houve aumento da meta física   
 

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

Arapongas, 21 de julho de 2020. 
 
 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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DECRETO Nº 468/20, DE 21 DE JULHO DE 2020 
 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento 
do Município de Arapongas, para o exercício de 2020 e a ajustar as 
programações estabelecidas no Plano Plurianual 2018 a 2021 da Lei nº. 
4.606 de 17/10/2017, 1ª alteração Lei n° 4.722 de 04/12/2018 e 2ª alteração 
Lei 4.827 de 25/11/2019 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, Lei 
n° 4.794 de 28/06/2019, alterada pela Lei n° 4.826 de 25/11/2019. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e à vista 

no contido da Lei nº 4.907, de 21 de julho de 2020, 
 
R e s o l v e: 
 
Art. 1º - Fica aberto no orçamento-programa do Município de Arapongas, da Lei Municipal nº. 4.825 de 25 de novembro de 2019 para o 

exercício de 2020, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
 
 14.00 – SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 

14.01 – Manutenção dos Serviços da Secret.Munic.de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano 
154520025.1.031/3.44.90.61.00 - Aquisição de imóveis............................... ............................................................................................. R$                150.000,00 
     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 da dotação orçamentária, a saber: 
  
 14.00 – SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 

14.01 – Manutenção dos Serviços da Secret.Munic.de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano 
154520002.1.030/3.44.90.51.00 – Obras e Instalações................................. ............................................................................................ R$                150.000,00 
    Fonte de recurso 000 
 

Art. 3º - Em decorrência da abertura do Crédito Adicional Suplementar constante do art. 1º, e redução através do art. 2° do presente decreto, 
o montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2020 nas ações orçamentárias estabelecidas no Plano Plurianual 2018 a 
2021 da Lei nº. 4.606 de 17/10/2017, 1ª alteração Lei n° 4.722 de 04/12/2018 e 2ª alteração Lei 4.827 de 25/11/2019, ficam reprogramadas na forma abaixo 
descrita:  
 
ORGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO 
PRINCIPAIS METAS: 

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

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

     

15 FUNÇÃO: URBANISMO      
452 SUBFUNÇÃO:  SERVIÇOS URBANOS      
0002 PROGRAMA: EDIFICAÇÕES DE PRÓPRIOS 

PÚBLICOS 
     

1.030 Projeto: Construção, Ampliação e Reforma de 
Próprios Públicos  

     

 Fonte de Recurso 000-Vlr Reduzido R$ 1,00 -     - 150.000 - 
 3.44.90.51.00 - Obras e instalações      
 Principais serviços e ou produtos      
0001 Construir, manter, ampliar e reforma de próprios 

públicos 
Obra 

Construída/ 
Ampliada 

- - 01 - 

 Houve redução da meta física      
       
0025 PROGRAMA:   AQUISIÇÃO DE TERRENOS      
1.031 Projeto: Aquisição de Terrenos para Abertura 

de Ruas, Praças e Outros  
     

 Fonte de recurso 000-Vlr Suplem.      
 3.44.90.61.00 - Aquisição de imóveis R$ 1,00 - - 150.000 - 
 Principais serviços e ou produtos      
0002 Adquirir áreas com a finalidade de promover o 

desenvolvimento social através de construção, 
instalação e ampliação de creches, centros de 
convivência, escolas oficinas, escolas, postos de 
saúde, terminal urbano, quadras esportivas 
cobertas e para ampliação do aeroporto 

 
 

Terrenos/Lotes 
Adquiridos 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

01 

 
 
- 

 Houve aumento da meta física      
 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com anulação parcial 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 2020 nas 
atividades orçamentárias estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, Lei 4.794 de 28/06/2019, alterada pela Lei n° 4.826 de 25/11/2019 ficam 
re-programadas na forma abaixo descrita: 
 
ORGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO 
PRINCIPAIS METAS: 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2020 
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, 

TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 
  

15 FUNÇÃO: URBANISMO   
452 SUBFUNÇÃO:  SERVIÇOS URBANOS   
0002 PROGRAMA: EDIFICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS   
1.030 Projeto: Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos    
 Fonte de Recurso 000-Vlr Reduzido R$ 1,00 150.000 
 3.44.90.51.00 - Obras e instalações   
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 Principais serviços e ou produtos   
0001 Construir, manter, ampliar e reforma de próprios públicos Obra Construída/ 

Ampliada 
01 

 Houve redução da meta física   
    
0025 PROGRAMA:   AQUISIÇÃO DE TERRENOS   
1.031 Projeto: Aquisição de Terrenos para Abertura de Ruas, Praças e Outros    
 Fonte de recurso 000-Vlr Suplem.   
 3.44.90.61.00 - Aquisição de imóveis R$ 1,00 150.000 
 Principais serviços e ou produtos   
0002 Adquirir áreas com a finalidade de promover o desenvolvimento social através de 

construção, instalação e ampliação de creches, centros de convivência, escolas 
oficinas, escolas, postos de saúde, terminal urbano, quadras esportivas cobertas e 
para ampliação do aeroporto 

 
Terrenos/Lotes 

Adquiridos 

 
01 

 Houve aumento da meta física   
 

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

Arapongas, 21 de julho de 2020. 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 021/2020 – Processo Adm. Nº 040/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES MILITARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 
 
GALERIA DOS ESPORTES – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.159.962/0001-86, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
458/2020. 
 

Lote 1 - UNIFORME MILITAR 
 

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

01 700 Unidade 

Camiseta manga curta com gola careca em malha pv 67% poliéster 33% viscose 
antipiling, com gramatura de 165 g/m² (tolerância de 5% na gramatura e composição). A 
camiseta com mangas postas e o recorte reto nas duas laterais da frente, indo do ombro até 
a barra na lateral da camiseta em malha pv 67% poliéster e 33% viscose, antipiling, com 
gramatura de 165 g/m² (tolerância de 5% na gramatura e composição) na cor marsala -  
pantone 18-1438. Entre o decote e a manga deverá ter um recorte que acompanha a cava 
da frente em malha pv 67% poliéster e 33% viscose, antipiling, com gramatura de 165 
g/m² (tolerância de 5% na gramatura e composição) na cor branca costurado em máquina 
overloque. Esse recorte será em malha pv 67% poliéster e 33% viscose, antipiling, com 
gramatura de 165 g/m² (tolerância de 5% na gramatura e composição) na cor branca. 
Fechar os ombros e as mangas em máquina overloque. A bainha da barra e das mangas 
deverá ter 2,0 cm pronta costurada em máquina cobertura 2 agulhas largas conforme 
desenho ilustrativo acima. Na camiseta gola careca em ribana, com acabamento na 
máquina cobertura 2 agulhas estreita, conforme desenho ilustrativo acima. Gola deverá ser 
com linha 100% acrílico marsala. Sua construção deve respeitar a seguinte estrutura: 
quando a gola for confeccionada, antes de ser costurada na peça terá 3,5 cm de largura 
conforme o desenho ilustrativo. Depois da gola costurada na peça em máquina overloque 
ela ficará com 3,0cm considerando a camiseta pronta.  
Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do 
tecido. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.  
Identificação: a peça deverá trazer internamente, no centro do degolo da camiseta, 
etiquetas que 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 com as seguintes informações:  
 nome do fabricante (razão social); 
 cnpj e origem da industria; 
 número (tamanho do manequim); 
 composição do tecido; 
 orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; 
 outras informações relevantes. 
  Logotipia: na camiseta deverá ser estampado em processo de serigrafia a logo da 
instituição na medida de 7,5 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 
escola municipal cívico militar e logo abaixo desta escrita, centralizar o texto dra. Maria 
linha reta, também de forma reta. As escritas deverão ser na fonte arial black em amarelo 
ouro. Para os em tamanhos de 02 a 08 a estampa deverá ser no tamanho de 20,0cm base e 
para os tamanhos de 10 a xg deverá ter 24,0 cm de base. – galeria dos esportes 

25,35 17.745,00 

02 700 Unidade 

Camiseta manga longa com gola careca em malha pv 67% poliéster 33% viscose 
antipiling, com gramatura de 165 g/m² (tolerância de 5% na gramatura e composição). A 
camiseta com mangas postas e o recorte reto nas duas laterais da frente, indo da cava até a 
barra na lateral da camiseta em malha pv 67% poliéster e 33% viscose, antipiling, com 
gramatura de 165 g/m² (tolerância de 5% na gramatura e composição) na cor marsala -  
pantone 18-1438. Entre o decote e a manga deverá ter um recorte que acompanha a cava 
da frente em malha pv 67% poliéster e 33% viscose, antipiling, com gramatura de 165 
g/m² (tolerância de 5% na gramatura e composição) na cor branca costurado em máquina 
overloque. Fechar os ombros e as mangas em máquina overloque. A bainha da barra e das 
mangas deverá ter 2,0 cm pronta costurada em máquina cobertura 2 agulhas largas 
conforme desenho ilustrativo acima. Na camiseta gola careca em ribana, com acabamento 
na máquina cobertura 2 agulhas estreita, conforme desenho ilustrativo acima. Gola deverá 
ser com linha 100% acrílico marsala. Sua construção deve respeitar a seguinte estrutura: 
quando a gola for confeccionada, antes de ser costurada na peça terá 3,5 cm de largura 
conforme o desenho ilustrativo. Depois da gola costurada na peça em máquina overloque 
ela ficará com 3,0cm considerando a camiseta pronta.  
Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do 
tecido. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.  
Identificação: a peça deverá trazer internamente, no centro do degolo da camiseta, 
etiquetas que 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 com as seguintes informações:  
 nome do fabricante (razão social); 
 cnpj e origem da industria; 
 número (tamanho do manequim); 
 composição do tecido; 
 orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; 
 outras informações relevantes. 
 Logotipia: na camiseta deverá ser estampado em processo de serigrafia a logo da 
instituição na medida de 7,5 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 
escola municipal cívico militar e logo abaixo desta escrita, centralizar o texto dra. Maria 
linha reta, também de forma reta. As escritas deverão ser na fonte arial black em amarelo 
ouro. Para os em tamanhos de 02 a 08 a estampa deverá ser no tamanho de 20,0cm base e 
para os tamanhos de 10 a xg deverá ter 24,0 cm de base. - galeria dos esportes 

30,50 21.350,00 
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03 700 Unidade 

Jaqueta de agasalho em malha de abrigo 65% poliéster, 35% algodão na cor azul negro, 
deverá ter bolsos transversais embutidos, na frente esquerda e direita na altura da linha da 
cintura do mesmo tecido do corpo, pespontado em máquina reta 0,8 cm. A gola e os 
punhos em ribana 100% poliéster bicolor, nas cores marsala - pantone 18-1438 e branco 
costurada em máquina overloque e a gola pespontada em máquina reta uma agulha. A 
bainha da barra deverá ser com limpeza no overloque e costurada em máquina reta 1 
agulha, com largura de 2,0 cm pronta. Os ombros, mangas e laterais deverão ser 
costurados em máquina overloque. Zíper de nylon na cor azul marinho, 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.  
Identificação: a peça deverá trazer internamente, no centro do degolo da jaqueta, etiquetas 
que 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 com as seguintes informações:  
nome do fabricante (razão social); 
cnpj e origem da indústria; 
número (tamanho do manequim); 
composição do tecido; 
orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; 
outras informações relevantes. 
Logotipia: ser estampado em processo de serigrafia a logo da instituição na medida de 7,5 
cm para todos os tamanhos. Com base de 8,0 cm para todos os tamanhos na altura do final 
da cava na linha do tórax alinhado com a parte mais alta do ombro. - galeria dos esportes 

83,60 58.520,00 

04 700 Unidade 

Calça em malha de abrigo 65% poliéster, 35% algodão, na cor azul negro com filete 100% 
poliéster na cor marsala - pantone 18-1438 nas laterais com 5 mm de largura. O gancho 
frente, costas e entre pernas devem ser costuradas em máquina overloque. 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 overloque e rebatido em máquina catraca 4 agulhas ponto corrente, para todos os 
tamanhos. 
Identificação: a peça deverá trazer internamente, no centro do gancho traseiro da bermuda, 
etiquetas que 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 com as seguintes informações:  
nome do fabricante (razão social); 
cnpj e origem da industria; 
número (tamanho do manequim); 
composição do tecido; 
orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; 
outras informações relevantes. - galeria dos esportes 

53,50 37.450,00 

05 350 Unidade 

Bermuda confeccionada em malha adidas, composição 65% poliéster, 35% algodão, 
gramatura 278 g/m² (tolerância de 5% na gramatura e composição). Na cor azul marinho. 
Cintura com elástico de 4 cm costurado em máquina overlock e rebatido em máquina 
catraca 4 agulhas. 
Bolso: embutido na frente, lateral direita da bermuda com fechamento em zíper de nylon. 
Forro do bolso com o mesmo tecido do corpo e pespontado com máquina reta de uma 
agulha. 
As laterais da bermuda deverão ter uma faixa bicolor (branca e marsala -  pantone 18-
1438) de 4 cm de largura, costurada  (maquina catraca 4 agulhas) com fios 100% 
poliamida na cor branca. 
Barra da bermuda deverá ser feita na máquina galoneira com 2 agulhas, com 2cm de 
largura. 
Fechamento interno (gancho, entre pernas, fixação do elástico e das laterais) feito em 
máquina overlock com fios 100% poliéster, nº 120, cor predominante. 
Identificação: a peça deverá trazer internamente, no centro do gancho traseiro da bermuda, 
etiquetas que 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 com as seguintes informações:  
nome do fabricante (razão social); 
cnpj e origem da industria; 
número (tamanho do manequim); 
composição do tecido; 
orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; 
outras informações relevantes. - galeria dos esportes 

25,37 8.879,50 

06 350 Unidade 

Short saia confeccionada em malha adidas, composição 65% poliéster, 35% algodão, 
gramatura 278 g/m² (tolerância de 5% na gramatura e composição). Na cor azul marinho. 
A saia deverá ter acabamento em viés, composição 100% poliamida, com gramatura de 
185 g/m² (tolerância de 5% na gramatura e composição das fibras), na cor marsala -  
pantone 18-1438. O viés deverá ter 1,0cm de largura costurado em maquina reta 1 agulha. 
Cintura frente com cós de 4 cm de altura pronto. Nas costas elástico de 4,0 cm costurado 
em máquina overlock e rebatido em máquina catraca 4 agulhas. As laterais da peça 
deverão ter uma faixa bicolor (branca e marsala) de 4 cm de largura, costurada  (maquina 
catraca 4 agulhas) com fios 100% poliamida na cor branca. 
Fechamento interno (gancho, entre pernas, fixação do elástico e das laterais) feito em 
máquina overlock com fios 100% poliéster, nº 120, cor predominante. 
Identificação: a peça deverá trazer internamente, no centro do gancho traseiro da bermuda, 
etiquetas que 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 com as seguintes informações:  
nome do fabricante (razão social); 
cnpj e origem da industria; 
número (tamanho do manequim); 
composição do tecido; 
orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; 
outras informações relevantes. 
Logotipia: ser estampado em processo de serigrafia a logo da instituição na medida de 7,5 
cm para todos os tamanhos. Com base de 8,0 cm para todos os tamanhos. Localização: 
início da estampa a 5,0 cm do final da barra. - galeria dos esportes 

28,15 9.852,50 

Valor Total do Lote 1 R$ 153.797,00 
 



QUARTA-FEIRA 22/07/2020                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2688 PÁG: 12

AVM VILA MILITAR CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.665.025/0001-06, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 459/2020. 
 

3 - FARDAMENTO 
 

Item Qtd. Unid. Descrição Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

01 350 Unidade 

Camisa farda masculina de tecido misto 60% algodão, 40% poliéster, na cor pedra (816) - 
16-0000 tcx d, acabamento em máquina reta, pesponto de 0.8 mm, uma agulha, gola tipo 
esporte com 80 mm de bico, abertura frontal com fechamento através de cinco ou seis 
botões fumê de 10 mm do lado direito (conforme o tamanho do manequim), com dois 
furos e cinco caseados no sentido vertical do lado esquerdo. O primeiro botão deverá estar 
colocado a 15 mm acima da linha dos bolsos e o último a 120 mm da bainha e os demais 
equidistantes entre si. Dois bolsos chapados com cantos inferiores em diagonal, com 130 
mm de boca e 140 mm de profundidade, com pregas-macho de 30 mm de largura, fechada 
por portinholas retangulares com 130 mm de comprimento e cantos em diagonal, 55 mm 
de altura, tendo ao centro um botão idêntico aos demais. Deve conter duas platinas em 
tecido duplo, de terbrim twill soft 67% políster, 33% algodão marsala-pantone 18-1438, 
fixadas com as costuras dos ombros medindo: altura central de 140 mm, largura superior 
45 mm, largura inferior 55 mm, altura das laterais 120 mm com caseado horizontal na 
parte chanfrada, com aplicação no ombro de um botão na mesma cor dos demais para 
fixação. Mangas curtas com a barra em terbrim twill soft 67% políster, 33% algodão 
marsala, na manga direita a 30 mm abaixo da costura superior da cava da manga aplicar a 
bandeira do estado do paraná, a qual deverá estar centralizada com a platina. Sobre o bolso 
direito está fixada uma das faces do velcro, para a fixação do nome do aluno (biriba), com 
115 mm de comprimento por 25 mm de altura, tangenciando a parte superior da portinhola 
e sobre o bolso esquerdo está fixado o distintivo (termocolante) da instituição, 
centralizado, a uma distância de 20 mm da parte superior da portinhola do bolso. Tecido 
único nas costas com pala dupla e prega macho. Identificação: a peça deverá trazer 
internamente, no centro do degolo da blusa, etiquetas que 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 com as seguintes 
informações:  
nome do fabricante (razão social); 
cnpj e origem da indústria; 
número (tamanho do manequim); 
composição do tecido; 
orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; 
outras informações relevantes. 
Logotipia: bordado a logo da instituição na medida de 7,5 cm com base de 8,0 cm para 
todos os tamanhos. Localização: centro do bordado rente ao final da cava e com o ponto 
mais alto do ombro, conforme imagem abaixo para todos os tamanhos. - avm 

80,00 28.000,00 

02 350 Unidade 

Camisa farda feminina de tecido misto 60% algodão, 40% poliéster, na cor pedra (816) - 
16-0000 tcx d, acabamento em máquina reta, pesponto de 0.8 mm, uma agulha, gola tipo 
esporte com 80 mm de bico, frente e costas com recorte princesa, abertura frontal com 
fechamento através de cinco ou seis botões fumê de 10 mm do lado direito (conforme o 
tamanho do manequim), com dois furos e cinco caseados no sentido vertical do lado 
esquerdo. O primeiro botão deverá estar colocado a 15 mm acima da linha dos bolsos e o 
último a 120 mm da bainha e os demais equidistantes entre si. Dois bolsos chapados com 
cantos inferiores em diagonal, com 130 mm de boca e 140 mm de profundidade, com 
pregas-macho de 30 mm de largura, fechada por portinholas retangulares com 130 mm de 
comprimento e cantos em diagonal, 55 mm de altura, tendo ao centro um botão idêntico 
aos demais. Deve conter duas platinas em tecido duplo, de terbrim twill soft 67% políster, 
33% algodão marsala-pantone 18-1438, fixadas com as costuras dos ombros medindo: 
altura central de 140 mm, largura superior 45 mm, largura inferior 55 mm, altura das 
laterais 120 mm com caseado horizontal na parte chanfrada, com aplicação no ombro de 
um botão na mesma cor dos demais para fixação. Mangas curtas com a barra em terbrim 
twill soft 67% políster, 33% algodão marsala, na manga direita a 30 mm abaixo da costura 
superior da cava da manga aplicar a bandeira do estado do paraná, a qual deverá estar 
centralizada com a platina. Sobre o bolso direito está fixada uma das faces do velcro, para 
a fixação do nome do aluno (biriba), com 115 mm de comprimento por 25 mm de altura, 
tangenciando a parte superior da portinhola e sobre o bolso esquerdo está fixado o 
distintivo (termocolante) da instituição, centralizado, a uma distância de 20 mm da parte 
superior da portinhola do bolso. 
Logotipia: serigrafia da logo da escola dra. Maria hercília de arapongas na medida de 7,5 
cm com base de 8,0 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. - avm 

80,00 28.000,00 

03 350 Unidade 

Calça masculina de tecido misto (60% algodão e 40% poliéster), na cor azul negro, cós 
com 45 mm de largura e oito passantes finos de 10 mm de largura e 45 mm de 
comprimento, fechado por um botão azul negro de 17 mm com 4 furos. Vista central 
embutida com 155 mm de comprimento sem o cós, com fechamento através de zíper na 
mesma cor do tecido, duas pregas frontais, uma de cada lado, com 10 mm de 
profundidade. Bolsos nas laterais em diagonal, com 155 mm de boca. Na parte de trás, 
duas pences centralizadas logo acima dos bolsos, os bolsos deverão ser embutidos, com 
110 mm de boca, fechados por portinholas em forma de bico com 110 mm de 
comprimento, 40 mm de altura nas laterais e 55 mm de altura na parte central. Uma lista 
marsala-pantone 18-1438, com 20 mm de largura, fixo em toda a extensão da costura 
lateral das pernas (livrando o bolso). Barra com ponto invisível.  
Ficha técnica do zíper: composição: cadarços multifilamentos texturizados de poliéster. 
Linhas de costura - multifilamentos torcidos de poliéster. Elementos (dentes) - 
monofilamento de poliéster. Terminais superiores - latão niquelado. Terminal inferior - liga 
de alumínio, acab. Natural. Cursor - chassi, puxador injetados de zamac, mola de aço 
inoxidável. - avm 

75,00 26.250,00 
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04 350 Unidade 

Calça feminina de tecido misto (60% algodão e 40% poliéster), na cor azul negro, cós com 
45 mm de largura e oito passantes finos de 10 mm de largura e 45 mm de comprimento, 
fechado por um botão azul negro de 17 mm com 4 furos. Vista central embutida, com 155 
mm de comprimento sem o cós, com fechamento através de zíper na mesma cor do tecido. 
Na parte de trás duas pences centralizadas logo acima das tampas dos bolsos sendo duas 
portinholas em forma de bico (bolso falso) com 110 mm de comprimento, 40 mm de altura 
nas laterais e 55 mm de altura na parte central. Uma lista na cor marsala-pantone 18-1438, 
com 20 mm de largura, fixo em toda a extensão da costura lateral das pernas. Barra com 
ponto invisível.  
Ficha técnica do zíper: cadarços multifilamentos texturizados de poliéster. Linhas de 
costura - multifilamentos torcidos de poliéster. Terminais superiores - latão niquelado. 
Terminal inferior - liga de alumínio, acab. Natural. 
 Cursor - chassi, puxador injetados de zamac, mola de aço inoxidável. Avm 

75,00 26.250,00 

05 50 Unidade 

Jaqueta de gala de tecido gabardine 100% poliéster na branca no corpo e terbrim twill soft 
67% políster, 33% algodão nos detalhes. Abertura frontal, com fechamento através de sete 
botões dourados (padrão militar) do lado direito, e sete caseados no sentido horizontal. 
Mangas compridas, com punho de 110 mm de altura, na cor marsala-18.1438, na manga 
esquerda, está fixado o símbolo da instituição centralizado com o alinhamento do ombro. 
Na manga direita, está fixada a bandeira do estado do paraná, aproximadamente há 5 cm 
da costura superior da cava da manga, centralizado com o alinhamento do ombro. Gola 
portuguesa terbrim twill soft 67% políster, 33% algodão na cor marsal18.1438. - avm 

150,00 7.500,00 

06 1.400 Unidade 

Divisa de série para o ensino fundamental 
 confeccionada em tecido de terbrim twill soft 67% políster, 33% algodão,   retangular, na 
cor azul negro, com a logo da instituição (versão simplificada) e a série bordada em branco 
conforme figura no termo de referência - avm 

9,00 12.600,00 

07 700 Unidade 

Biriba em tecido de terbrim twill soft 67% políester, 33% algodão, cor marsala-pantone 
18-1438, nome do aluno em caixa alta com bordado na cor branca e velcro, costurado na 
parte traseira da biriba, para fixação na camisa, medindo 115 mm de comprimento por 25 
mm de altura.- avm 

9,00 6.300,00 

08 700 Unidade 

Boina confeccionada de feltro cor marsala-pantone 18-1438, com corino preto em toda a 
sua borda, em seu lado esquerdo a parte superior é unida à parte inferior por um botão de 
pressão. A sobra do cordão que passa internamente por toda a borda da boina, para ajuste 
na cabeça, deverá ficar escondida sob a boina. No lado direito está fixado distintivo da 
instituição, em plástico com 40 mm de circunferência. - avm 

86,50 60.550,00 

Valor Total do Lote 3 R$ 195.450,00 
4 - JAQUETA/MOLETON 
 

Item Qtd. Unid. Descrição Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

01 700 Unidade 

Blusa de moleton fleece soft hi tec felpado 2 cabos, 50% algodão, 50% poliéster 280 g/m² 
na cor branca com manga raglan e acabamento em ribana 100% poliéster bicolor nas cores 
marsala-pantone 18-1438 com listra branca costuradas na máquina overloque com linha 
em 100% poliéster, n°120, na cor predominante, e faixa 100% poliamida com 5 cm de 
largura nas mangas.a gola careca, medindo 2,5 cm e barra com ribana medindo 5,0 cm.  
Costuras: aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. Pontos por centímetro: 4,0 
a 4,5 em todas as costuras. Aviamentos: faixas em três listras em cores azul negro e branco. 
Identificação: a peça deverá trazer internamente, no centro do degolo da blusa, etiquetas 
que 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 com as seguintes informações:  
nome do fabricante (razão social); 
cnpj e origem da indústria; 
número (tamanho do manequim); 
composição do tecido; 
orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; 
outras informações relevantes. 
Logotipia: ser estampado em processo de serigrafia a logo da instituição na medida de 7,5 
cm para todos os tamanhos. Com base de 8,0 cm para todos os tamanhos na altura do final 
da cava na linha do tórax alinhado com a parte mais alta do ombro. - avm 

78,00 54.600,00 

02 700 Unidade 

Jaqueta confeccionada em nylon ripstop azul marinho 100% poliamida, resinado e 
siliconado costurada em máquina overloque e acabamento em máquina reta uma agulha. 
Gola padre, frente com bolso transversal embutido no mesmo tecido. Mangas com recorte 
reto, acabamento em filete marsala- 18.1438, com bolso interno chapado na frente 
esquerda. Costas com pala única, acabamento em pesponto duplo. Deve conter duas 
platinas em tecido duplo, do mesmo tecido da peça, fixadas com as costuras dos ombros 
medindo: altura central de 140 mm, largura superior 45 mm, largura inferior 55 mm, altura 
das laterais 120 mm com caseado horizontal na parte chanfrada, com aplicação no ombro 
de um botão na mesma cor dos demais para fixação. Peça forrada com matelassê de nylon 
e manta acrílica 100% poliéster.  
Logotipia: ser estampado em processo de termocolante a logo da instituição na medida de 
7,5 cm para todos os tamanhos. Com base de 8,0 cm para todos os tamanhos na altura do 
final da cava na linha do tórax alinhado com a parte mais alta do ombro. - avm 

150,00 105.000,00 

Valor Total do Lote 4 R$ 159.600,00 
5 - SUÉTER DE LÃ 
 

Item Qtd. Unid. Descrição Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 
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01 700 Unidade 

Suéter de lã de tecido de fio 349 merlot (marsala-18.1438) 50% algodão, 50% acrílico, 
seridó 2/30 e fio azul profundo para os detalhes, gola em "v", com 25 mm de largura, com 
detalhes em tecido misto (poliester/algodão) na cor azul marinho, com 210 mm de 
comprimento, estando aberto, e 90 mm de largura, distribuído sobre os ombros, de forma 
que as extremidades fiquem eqüidistantes, fixada com costura dupla. Outro tecido da 
mesma cor, com 280 mm de comprimento e 130 mm de largura, fixada com costura dupla 
na parte de trás das mangas, mais precisamente nos cotovelos. Platinas fixas com as 
costuras dos ombros para a colocação das luvas (insígnias do 2º grau), em formato 
retangular, terminado em ângulo obtuso, com 45 mm de largura, sobre os ombros, fixadas 
com um botão acrílico (transparente) na cor cinza. No lado direito do peito, está fixada 
uma das faces do velcro para fixação do nome do aluno (biriba), devendo a parte superior 
do velcro estar alinhada com o vértice da gola "v", com distribuição centralizada entre a 
gola "v" e o início da cava da manga direita. No lado esquerdo do peito está fixado o 
distintivo da instituição (termocolante), com 60 mm de circunferência, o qual deverá ter a 
sua metade, ou seja, 15 mm, alinhada com a metade da face do velcro, com distribuição 
centralizada entre a gola "v" e o início da cava da manga esquerda. Na manga direita e a 40 
mm abaixo da costura superior da cava da manga, está fixada a bandeira do estado do 
paraná, a qual deverá estar centralizada com a platina. Na manga esquerda e a 40 mm 
abaixo da costura superior da cava da manga, está fixado o fixado a divisa de turno, a qual 
deverá estar centralizada com a platina. - avm 

108,00 75.600,00 

Valor Total do Lote 5 R$ 75.600,00 
6 - CINTO 
 

Item Qtd. Unid. Descrição Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

01 700 Unidade 
Cinto de nylon azul marinho, com 33 mm de largura, tendo em uma de suas extremidades 
a fivela de metal dourada com o distintivo da instituição em alto relevo, e na outra uma 
ponteira também de metal dourada. - avm 

28,00 19.600,00 

Valor Total do Lote 6 R$ 19.600,00 
TOTAL GERAL R$ 450.250,00 
 
Valor Total: R$ 604.0470,00 (seiscentos e quatro mil e quarenta e sete reais). 
 Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 
utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 06 de julho de 2020.  
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades 
da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 20 de julho de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  



QUARTA-FEIRA 22/07/2020                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2688 PÁG: 15

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
 
 

O Prefeito Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 43, Vl, da Lei no. 
8666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, HOMOLOGA o procedimento licitatório, atestando a legalidade de todo o 
processo referente ao Pregão Eletrônico n.° 066/2020 - Processo Administrativo n.º 132/2020, que tem por objeto a Aquisição 
de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), para atendimento à situação de ESPIN (Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional) em decorrência do COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, 
ADJUDICADO à empresa abaixo: 
 

Empresa Item Valor Final/Negociado 

MAYCON WILL EIRELI 1 R$                 4.789,20 

LICITA LEX LTDA 2 R$                 2.413,95 

HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3 R$                 4.590,00 

SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA 4 R$                 12.150,00 
VALOR TOTAL DO PREGÃO     R$               23.943,15 

 
Arapongas, 21 de julho de 2020. 

 
 
 

Sérgio Onofre da Silva 
Prefeito Municipal 
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