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ATOS DO PODER EXECUTIVO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO CONTRATUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n. º 069/2020. 
Dispensa: n. º 018/2020. 
Contrato: n. º 3299/2020.
Partes: Município de Arapongas e VIA 
APPIA CONFECÇÕES LTDA, CNPJ/MF n°. 
20.881.057/0001-54, representada por Eliney 
Pavanato, CPF sob n°. 479.294.059-15.
Objeto: contratação emergencial devido a 
pandemia do CIVID-19, para fornecimento de 
máscaras cirúrgicas, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde.
Valor: R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais).
Prazo de Vigência: 06 (seis) meses com início em 
30/03/2020.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, 
a que se refere este EXTRATO, com base na Lei 
Federal 13.979/2020.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
30/03/2020.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 047/2017.
Contrato: nº. 325/2017 – 3º Termo Aditivo.
Pregão: nº. 022/2017.
Partes: Município de Arapongas e J G A COMÉRCIO 
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA LTDA – 
ME., CNPJ nº 05.014.732/0001-54, representada 
por José Gilberto Alves, CPF nº. 550.880.669-
530.
Objeto: contratação de empresa especializada 
para realizar manutenção preventiva e corretiva 
com instalação e reinstalação de aparelhos 
e equipamentos odontológicos, autoclaves e 
compressores, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no 
Processo Administrativo n.º 9713 de 24/04/2020, 

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 maio de 2020 a 04 de maio 
de 2021. O valor mensal do contrato sofrerá 
reajuste de 3,30% (três vírgula trinta por cento) 
referente ao IPCA – Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo acumulado no período 
de 12 (doze) meses, passando o valor mensal 
para R$ 7.214,37 (sete mil, duzentos e quatorze 
reais e trinta e sete centavos), totalizando para o 
período da prorrogação o valor de R$ 86.572,44 
(oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e dos 
reais e quarenta e quatro centavos). Data e 
assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 054/2017.
Contrato: nº 311/2017 – 3° Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 016/2017.
Partes: Município de Arapongas e IMOBILIÁRIA 
BERTONI LTDA., CNPJ n° 06.905.724/0001-
60 neste ato, representado por José Augusto 
Bertoni, CPF nº 199.308.959-49.
Objeto: locação de imóvel localizado a rua pardal 
nº 348, Jardim Dona Pina, para as instalações 
e atividades da U.B.S. Vila Triângulo, em 
atendimento a Gerência de Patrimônio - GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no 
Processo Administrativo nº. 9083, datado de 
14/04/2020, 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 Pardal, 348, Jd. Dona Pina, que obriga as 
atividades de Unidade Básica de Saúde, por 12 
(doze) meses, observado o início em 20/04/2020 
e encerramento em 20/04/2021, sendo que para 
este período o valor do aluguel será reajustado 
em 6,81%, referente ao IGP-M acumulado dos 
últimos doze meses, passando de R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais) para R$ 1.602,15 (um 
mil, seiscentos e dois reais e quinze centavos), 
totalizando ao final da vigência a quantia de R$ 
19.225,80 (dezenove mil, duzentos e vinte e cinco 

reais e oitenta centavos). Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 199/2017.
Contrato: nº. 739/2017 – 3º Termo Aditivo.
Concorrência: nº. 004/2017.
Partes: Município de Arapongas e C.B. 
MARQUES PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME, CNPJ nº 
08.931.567/0001-93, representada por Claudenir 
Batista Marques, CPF nº. 899.873.739-68.
Objeto: contratação de empresa especializada 
para realização de obra de pavimentação 
poliédrica com pedra irregular em estradas 
rurais conforme convênio n.° 103/2017 - SEAB, 
em atendimento a Secretaria Municipal de 
Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente 
- SEASPMA
Objeto do Termo Aditivo: conforme processo 
administrativo n. º 4599 de 13/02/2020 
fica alterado o contrato em epígrafe para 
suprimir quantitativo de itens planilhados, em 
consequência da alteração, será suprimido do 
valor do contrato a quantia de R$ 75.528,33, 
passando o valor total do contrato de R$ 
2.645.980,95 para R$ 2.570.452,62. Com 
fundamento no art. 65, I, “b”, e § 1º da Lei n.º 
8.666/93, fica alterado o contrato com o fim 
de acrescer quantitativo de itens planilhados, 
conforme planilha que integra o processo 
administrativo, em consequência da alteração, 
será acrescido ao valor do contrato o montante 
de R$ 29.998,81 (vinte e nove mil, novecentos 
e noventa e oito reais e oitenta e um centavos), 
passando o valor total do contrato de R$ 
2.570.452,62 (dois milhões, quinhentos e setenta 
mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e 
sessenta e dois centavos) para R$ 2.600.451,43 
(dois milhões, seiscentos mil, quatrocentos e 
cinquenta e um reais e quarenta e três centavos). 
Data e assinaturas.
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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° 038/2020 - Processo Administrativo nº 078/2020, que tem por objeto a 
Aquisição de ferramenta AntiSpam para o servidor de e-mail, em  atendimento a Secretaria Municipal de Administração – 
SEMAD, ADJUDICADO à empresa abaixo: 
 

Empresa Lote Valor Final/Negociado 
TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 1 R$230.800,00 

 
 

Arapongas, 11 de maio de 2020 
 
 
 

Sérgio Onofre da Silva 
Prefeito Municipal 
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