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O

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano
DECRETO Nº 461/21, DE 04 DE AGOSTO DE 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº
13125/2021.
DECRETA:
Art. 1º - Ficam aceitos todos os Serviços e Obras de Infraestrutura executados
por “SANTA ALICE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA”, inscrita no CNPJ sob nº
82.325.663/0001-40, no Loteamento denominado “JARDIM SANTA ALICE II”, localizado sobre o Lote de
Terras sob nº 50-51-51/A-B-C-D-E-H/37-C/37A/37B-36/37/37C-1, com área 973.415,45 m², situado na
Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município e Comarca de Arapongas - Paraná, matriculado sob o nº
42.538 do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício desta Comarca de Arapongas - Paraná, o qual
passa a integrar doravante o Patrimônio Público Municipal.
Art. 2º - Fica ainda, liberado o Lote dado em caução, na modalidade Hipoteca,
constantes na Alínea “d”, do Termo de Acordo firmado entre as partes, como garantia no cumprimento
das obras de infraestrutura, sendo: Lote 01, da Quadra 17, com área de 48.342,41 m², conforme Projeto
Urbanístico deste mesmo Loteamento, bem como ficando o empreendimento liberado para
construções.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Arapongas, 04 de agosto de 2021.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes
e Desenvolvimento Urbano
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Secretaria Municipal de Educação
DECRETO Nº 452/21, DE 02 DE AGOSTO DE 2021
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 2° da Lei n° 3.684, de 29 de outubro
de 2009,
Resolve:
Art. 1º - Fica constituído o CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme prevê o art.
2° da Lei n° 3.684, de 29 de outubro de 2009, com mandato de 02 anos, abaixo relacionado:
Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
VANDREA VITAL CESTARI – Titular
LEANDRA MARIA BIRCE – Suplente
Representantes do Poder Executivo Municipal:
ANGELA CRISTINA RAMALHO – Titular
CINTIA CRISTINA DEMELE GASPARINO PERCINOTO – Suplente
Representantes dos Professores das Escolas Públicas Municipais:
ANA CAROLINA SMOLARECK FERREIRA – Titular
ALINE FRANCIELE MOREIRA LEMOS PROENÇA – Suplente
Representantes dos Diretores das Escolas Públicas Municipais:
ROBERTA SILVA DE ALMEIDA - Titular
PAULA MICHELE TREVISAN - Suplente
Representantes dos Professores da Educação Infantil:
LUIZ FERNANDO SCHIAVO - Titular
VERÔNICA CRISTINA DOMINGOS XAVIER – Suplente
Representantes dos Servidores Escolas Públicas Municipais:
NALIRIO REMES MOREIRA – Titular
LILIAN AQUINO COMIN – Suplente
Representantes De Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais:
FERNANDA DOS SANTOS BISCAIA– Titular
JANAINE DE ALMEIDA SESTARI TREVIZOLLI– Suplente
Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública:
LUCIA NUNES DA SILVA – Titular
MARIA DA SILVA GOUVEIA – Suplente
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.
Arapongas, 02 de agosto de 2021.

LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P

ON G A S

SECRETARIA EXECUTIVA

PORTARIA Nº 265/21, DE 03 DE AGOSTO DE 2021
INSTITUI O GRUPO DE TRABALHO PARA ANÁLISE
E ELABORAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO
REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RPC E DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS/PR.
SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os membros abaixo relacionados, para, sob a presidência
do primeiro, constituírem o Grupo de Trabalho para Discussão Técnica Acerca da
Previdência Complementar e da Reforma da Previdência Municipal nos termos da
Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme segue:
RAFAEL FELIPE CITA
GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES
SUZANA APARECIDA DA SILVA DE MELLO
KATIA REGINA MIQUELON DA SILVA
JOSIANE CRISTINA CIPOLA PAGAN
MIRIAN DERDOTE DE OLIVEIRA
VALTER BUENO DE LIMA JUNIOR
BRUNA CRISTINA GOTARDO

Procurador Geral
Agente Administrativo
Assistente Administrativo
Assistente Administrativo
Agente Administrativo
Contador
Fiscal de Ação Integrada
Técnico em Contabilidade

Art. 2º. Compete ao Grupo de Trabalho a atribuição de providenciar e
organizar as informações e os procedimentos necessários para a apresentação de
minuta de projeto de lei ao Chefe do Executivo.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as demais disposições em contrário.
Arapongas, 03 de agosto de 2021.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 104/2020 – Processo Adm. Nº 207/2020.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEODUR.

A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93,
torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo:
Ata de Registro de preços n. 611/2020, assinada em 03 de novembro de 2020 - VALDIR PIRACCINI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
11.047.983/0001-38.
ITEM
1
1.1

ESPECIFICAÇÃO
SERVIÇOS DE SERRALHERIA
Ferro trabalhado, caixilho e peças de serralharia,
incluso fundo óxido, Fornecimento e Instalação;

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 03 de agosto de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

UND

CUSTO

Kg

R$9,24

BDI
33,68%

PREÇO
UNITÁRIO

QUANTIDADE

R$12,35

16.039

PREÇO TOTAL
R$198.081,65
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 106/2020 – Processo Adm. Nº 209/2020.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TÊNIS ESCOLARES E SANDÁLIAS 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. 090/2021, assinada em 02 de fevereiro de 2021 - PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 55.541.130/0006-38.
Lote 01
Item Qtd

01

100

Und

Descrição
Marca
Tênis escolar neném numeração 15 ao 19 o tênis deverá ser fabricado no processo de
palmilhado (waster) com as seguintes características mínimas: gáspea de cabedal em
nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 110g/m², na cor azul
marinho; biqueira, ferradura, taloneira e pontas da gáspea em material sintético
laminado de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; fechamento com duas pontas
de gáspea com velcro preto, aplicada em costura reta, na primeira ponta uma etiqueta
de ponta em material emborrachado, personalizada com a inscrição "prefeitura de
arapongas", com fundo azul marinho e letras e bordas na cor amarela; sob passantes de
arame banhados em níquel; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta de
poliéster resinada 110g/m², na cor azul marinho, espuma de pu de 3mm de espessura e
PARES densidade mínima de 33 e forro em helanca de 120g/m² 100% poliéster, na cor Pé com Pé
amarela; colarinho interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com espuma
de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 e forro em helanca de 120g/m²
100% poliéster, na cor amarela; aplique na gáspea em bordado confeccionado com
máquina eletrônica, em linha 100% poliéster alto brilho, na cor amarela; palmilhado
em manta de poliéster resinado na cor grafite; palmilha de acabamento em eva 3mm de
espessura, dublada com jacard 100% poliéster na cor amarela; solado monocolor(*)
antiderrapante, injetado em tr emborrachado, com fragrância de talco, dureza 50, na
cor azul marinho, personalizado com a logomarca do fabricante em transfer; (*) a
estrutura do solado deve ser de forma que haja flexibilidade e leveza, estilo próprio
para essa faixa etária.

Valor Unit. R$

Valor Total R$

44,58

4.458,00

02

Tênis escolar infantil numeração 20 ao 24 o tênis deverá ser fabricado no processo de
palmilhado (waster) com as seguintes características mínimas: gáspea de cabedal em
nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 200g/m², na cor azul
marinho; biqueira, ferradura, taloneira e pontas da gáspea em material sintético
laminado de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; enfeites laterais em material
sintético laminado de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho com espelho em
material sintético laminado de 1.0mm de espessura, na cor amarela combinando com
aplicação de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo,
costurado em formato de duas tiras transversais como enfeite visual; puxador traseiro
de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento
com duas pontas de gáspea em velcro preto, aplicadas em costura reta, na primeira
ponta uma etiqueta em material emborrachado, personalizada com a inscrição
1.000 PARES
Pé com Pé
"prefeitura de arapongas", com fundo azul marinho e letras e bordas em amarela; sob
passantes de arame banhados em níquel; pala em nylon 100% poliéster dublado com
manta de poliéster resinada 200g/m², na cor azul marinho, espuma de pu de 3mm de
espessura e densidade mínima de 33 e forro em helanca de 120g/m² 100% poliéster, na
cor amarela; colarinho interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com
espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 e forro em helanca de
120g/m² 100% poliéster, na cor amarela; entretela de resina plástica com manta de
algodão, utilizada para armar e cambrear a montagem do calçado; palmilhado em
manta de poliéster resinado na cor grafite; palmilha de acabamento em eva de 3mm de
espessura, dublada com jacard 100% poliéster na cor azul marinho; solado monocolor
antiderrapante, injetado em tr emborrachado, com fragrância de talco, sendo dureza 60,
personalizado com a logomarca do fabricante, na cor azul marinho;

46,48

46.480,00

03

Tênis escolar fundamental 25 ao 32 o tênis deverá ser fabricado no processo de
palmilhado (waster) com as seguintes características mínimas: gáspea de cabedal em
nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 200g/m², na cor azul
marinho; biqueira, ferradura e taloneira em material sintético 1.5mm de espessura, na
cor azul marinho; enfeites laterais em material sintético laminado fosco de 1.5mm de
espessura, na cor azul marinho com espelho em material sintético laminado de 1.0mm
de espessura, na cor amarela combinando com aplicação de gorgurão em fita de 8mm
de espessura na cor amarela e prata refletivo, costurado em formato de duas tiras
transversais como enfeite visual; puxador traseiro de gorgurão em fita de 8mm de
6.700 PARES
Pé com Pé
espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento com atacador (cadarço) 100%
poliéster, na cor azul marinho, sobre ilhoses de metal, na cor azul marinho; pala em
nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 200g/m², na cor azul
marinho; espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 dublada com
forro em helanca de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de
espessura e densidade 28, na cor amarela; colarinho interno confeccionado em tecido
de poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de
33 dublado com forro em helanca de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de
3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela; entretela de resina plástica com

57,38

384.446,00
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manta de algodão, utilizada para armar e cambrear a montagem do calçado; palmilhado
em manta de poliéster resinado na cor grafite; palmilha de acabamento em eva de 4mm
de espessura dublada com jacard 100% poliéster na cor azul marinho; solado
monocolor antiderrapante, injetado em tr emborrachado, de dureza 60, personalizado
com a logomarca do fabricante, na cor azul marinho.

04

05

06

Tênis escolar fundamental 33 ao 36 o tênis deverá ser fabricado no processo de
palmilhado (waster) com as seguintes características mínimas: gáspea de cabedal em
nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 200g/m², na cor azul
marinho; biqueira, ferradura e taloneira em material sintético 1.5mm de espessura, na
cor azul marinho; enfeites laterais em material sintético laminado de 1.5mm de
espessura, na cor azul marinho com espelho em material sintético laminado de 1.0mm
de espessura, na cor amarela combinando com aplicação de gorgurão em fita de 8mm
de espessura na cor amarela e prata refletivo, costurado em formato de duas tiras
transversais como enfeite visual; puxador traseiro de gorgurão em fita de 8mm de
espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento com atacador (cadarço) 100%
poliéster, na cor azul marinho, sobre ilhoses de metal, na cor azul marinho; pala em
4.000 PARES nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 200g/m², na cor azul Pé com Pé
marinho; espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 dublada com
forro em helanca de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de
espessura e densidade 28, na cor amarela; colarinho interno confeccionado em tecido
de poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de
33 dublado com forro em helanca de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de
3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela; entretela de resina plástica com
manta de algodão, utilizada para armar e cambrear a montagem do calçado; palmilhado
em manta de poliéster resinado na cor grafite; palmilha de acabamento em eva de 4mm
de espessura dublada com jacard 100% poliéster na cor azul marinho; solado
monocolor antiderrapante, injetado em tr emborrachado, de dureza 60, personalizado
com a logomarca do fabricante, na cor azul marinho.
Tênis escolar fundamental 37 ao 44 o tênis deverá ser fabricado no processo de
palmilhado (waster) com as seguintes características mínimas: gáspea de cabedal em
nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 200g/m², na cor azul
marinho; biqueira, ferradura e taloneira em material sintético 1.5mm de espessura, na
cor azul marinho; enfeites laterais em material sintético laminado de 1.5mm de
espessura, na cor azul marinho com espelho em material sintético laminado de 1.0mm
de espessura, na cor amarela combinando com aplicação de gorgurão em fita de 8mm
de espessura na cor amarela e prata refletivo, costurado em formato de duas tiras
transversais como enfeite visual; puxador traseiro de gorgurão em fita de 8mm de
espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento com atacador (cadarço) 100%
poliéster, na cor azul marinho, sobre ilhoses de metal, na cor azul marinho; pala em
900 PARES nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 200g/m², na cor azul Pé com Pé
marinho; espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 dublada com
forro em helanca de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de
espessura e densidade 28, na cor amarela; colarinho interno confeccionado em tecido
de poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de
33 dublado com forro em helanca de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de
3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela; entretela de resina plástica com
manta de algodão, utilizada para armar e cambrear a montagem do calçado; palmilhado
em manta de poliéster resinado na cor grafite; palmilha de acabamento em eva de 4mm
de espessura dublada com jacard 100% poliéster na cor azul marinho; solado
monocolor antiderrapante, injetado em tr emborrachado, de dureza 60, personalizado
com a logomarca do fabricante, na cor azul marinho.
Sandália tipo papete neném numeração 15 ao 19 a sandália tipo papete deverá ser
fabricada com as seguintes características mínimas: cano gáspea em material sintético
de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m²
100% poliéster na cor amarela, com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul
marinho; puxador traseiro de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e
prata refletivo; fechamento do cano com velcro preto, aplicada em costura reta, na
primeira ponta uma etiqueta de ponta em material emborrachado, personalizada com a
inscrição "prefeitura de arapongas", com fundo azul marinho e letras e bordas na cor
amarela; sob passante de arame banhado em níquel; gáspea em material sintético de
100 PARES
Pé com pé
1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100%
poliéster na cor amarela, com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho;
fechamento da gáspea com velcro preto, sob passante de arame banhado em níquel;
palmilha de acabamento em material sintético liso de 0.7mm de espessura na cor cinza,
com etiqueta em transfer, com a logomarca do fabricante, aplicado à temperatura de
130º - 80 libras com 2,5 segundos de prensa, revestindo um corpo de plantex de
1,5mm de espessura e eva de 3mm de espessura e solado monocolor antiderrapante,
injetado em tr emborrachado, com fragrância de talco, dureza 50, na cor azul marinho,
personalizado com a logomarca do fabricante;

58,99

235.960,00

60,29

54.261,00

38,55

3.855,00
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1.000 PARES

08

6.700 PARES

09

4.000 PARES

10

900

PARES

Sandália tipo papete infantil numeração 20 ao 24 a sandália tipo papete deverá ser
fabricada com as seguintes características mínimas: cano em material sintético de
1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100%
poliéster na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho;
gorgurão de acabamento em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo;
fechamento do cano com velcro preto, com etiqueta de ponta em material
emborrachado, aplicada em costura reta, personalizada com a inscrição "prefeitura de
arapongas", com fundo azul marinho e letras e bordas na cor amarela, sob passante de
arame banhado em níquel; gáspea em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor
azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na cor amarela com
viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; fechamento da gáspea com
velcro preto, sob passante de arame banhado em níquel; palmilha de acabamento,
anatômica, injetada em micro pvc expandido, dureza 35, na cor cinza, solado
monocolor antiderrapante, injetado em tr emborrachado, com fragrância de talco,
sendo de dureza 60, personalizado com a logomarca do fabricante, na cor azul
marinho;
Sandália tipo papete fundamental numeração 25 ao 32 a sandália tipo papete deverá ser
fabricada com as seguintes características mínimas: cano em material sintético
laminado fosco de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo
de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela, com viés aberto de 26mm de espessura, na
cor azul marinho; enfeite lateral (lado externo) em material emborrachado na cor azul
marinho e amarelo; puxador traseiro de gorgurão em fita de 8mm de espessura, na cor
amarela e prata refletivo; fechamento do cano com velcro preto, com etiqueta de ponta
em material emborrachado, aplicada em costura reta, personalizada com a inscrição
"prefeitura de arapongas", com fundo azul marinho e letras e bordas na cor amarela,
sob passante de zamac, na cor amarela; gáspea em material sintético de 1.5mm de
espessura, na cor azul marinho, dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na
cor amarela, com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; fechamento
da gáspea com velcro preto sob passante de zamac, na cor amarela; palmilha de
acabamento, anatômica, injetada em micro pvc expandido, na cor cinza, de dureza 35;
solado monocolor antiderrapante, injetado em tr, de dureza 60, na cor azul marinho,
personalizado com a logomarca do fabricante;
Sandália tipo papete fundamental numeração 33 ao 36 a sandália tipo papete deverá
ser fabricada com as seguintes características mínimas: cano em material sintético
laminado fosco de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo
de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela, com viés aberto de 26mm de espessura, na
cor azul marinho; enfeite lateral (lado externo) em material emborrachado na cor azul
marinho e amarelo; puxador traseiro de gorgurão em fita de 8mm de espessura, na cor
amarela e prata refletivo; fechamento do cano com velcro preto, com etiqueta de ponta
em material emborrachado, aplicada em costura reta, personalizada com a inscrição
"prefeitura de arapongas", com fundo azul marinho e letras e bordas na cor amarela,
sob passante de zamac, na cor amarela; gáspea em material sintético de 1.5mm de
espessura, na cor azul marinho, dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na
cor amarela, com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; fechamento
da gáspea com velcro preto sob passante de zamac, na cor amarela; palmilha de
acabamento, anatômica, injetada em micro pvc expandido, na cor cinza, de dureza 35;
solado monocolor antiderrapante, injetado em tr, de dureza 60, na cor azul marinho,
personalizado com a logomarca do fabricante;
Sandália tipo papete fundamental numeração 37 ao 44 a sandália tipo papete deverá
ser fabricada com as seguintes características mínimas: cano em material sintético
laminado fosco de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo
de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela, com viés aberto de 26mm de espessura, na
cor azul marinho; enfeite lateral (lado externo) em material emborrachado na cor azul
marinho e amarelo; puxador traseiro de gorgurão em fita de 8mm de espessura, na cor
amarela e prata refletivo; fechamento do cano com velcro preto, com etiqueta de ponta
em material emborrachado, aplicada em costura reta, personalizada com a inscrição
"prefeitura de arapongas", com fundo azul marinho e letras e bordas na cor amarela,
sob passante de zamac, na cor amarela; gáspea em material sintético de 1.5mm de
espessura, na cor azul marinho, dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na
cor amarela, com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; fechamento
da gáspea com velcro preto sob passante de zamac, na cor amarela; palmilha de
acabamento, anatômica, injetada em micro pvc expandido, na cor cinza, de dureza 35;
solado monocolor antiderrapante, injetado em tr, de dureza 60, na cor azul marinho,
personalizado com a logomarca do fabricante;

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 02 de agosto de 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal
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50,00

45.000,00

QUINTA-FEIRA 05/08/2021

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ANO: XII Nº: 2938 PÁG: 8

QUINTA-FEIRA 05/08/2021

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ANO: XII Nº: 2938 PÁG: 9

QUINTA-FEIRA 05/08/2021

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ANO: XII Nº: 2938 PÁG: 10

