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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Município torna público nos termos do art. 24,
PORTARIA Nº 019/21, DE 14 DE JANEIRO DE
XXVI, da Lei nº 8666/93, o contrato de rateio
2021.
de consórcio público entre o Município de
Arapongas e CISVIR para contratação de serviço
LUCIA HELENA GOMES GOLON, Secretária médico-hospitalar, odontológico e laboratorial
Interina de Administração do Município de para execução direta ou indireta, suplementar
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas ou complementar dos serviços básicos de
atribuições legais e considerando:
saúde., com fulcro nas informações constantes
na requisição ao compras n° 058/2021.
- o contido na Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, Decreto-Lei nº. 5.452, de 1° de maio de
Arapongas, 22 de janeiro de 2021.
1943 e alterações posteriores;
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
R E S O L V E:
Prefeito Municipal
Art. 1º - CONCEDER à CARMEN SYLVIA SILICKAS
CONSTANTINO, matrícula nº 102750-01,
ocupante do emprego público de Agente
EXTRATO DE CONTRATO
Comunitário de Saúde, sob regime celetista,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
30 (trinta) dias de férias, acrescidas de 1/3 (um
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
terço), previsto no Art. 7°, XVII, da Constituição
Federal, no período de 17 de fevereiro de 2021
a 18 de março de 2021, referente ao período Processo Administrativo: nº 227/2020.
aquisitivo 2019/2020.
Pregão Eletrônico: nº. 115/2020.
Contratos: n. º 002/2021 e 003/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de Partes: Município de Arapongas e MAPA
sua publicação, revogadas as disposições em COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ
contrário.
nº 35.855.487/0001-79 (contrato n° 002/2021
- R$ 61.574,99) - TAY.IC COMÉRCIO DE
Arapongas, 14 de janeiro de 2021.
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA., CNPJ nº
30.934.925/0001-70 (contrato n° 003/2021 LUCIA HELENA GOMES GOLON
R$26.000,00).
Secretária Interina de Administração
Objeto: aquisição de academia da terceira idade
- ATI, em cumprimento ao contrato de repasse
TIEKO SAITO PEREIRA
n°. 843649/2017, em atendimento a Secretaria
Diretora de Recursos Humanos
Municipal de Esporte.
Valor: R$87.574,99 (oitenta e sete mil,
quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e
COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº nove centavos).
002/2021
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, com início
em 12/01/2021.
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de Foro: Município de Arapongas. Data e
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob Assinaturas.
nº 76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças,
750, nesta cidade, neste ato representado
pelo Exmo. Prefeito, Sr. Sérgio Onofre da Silva,
EXTRATO DE CONTRATO
portador da carteira de identidade RG no
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
477.980.099-49, residente e domiciliado neste

EDIÇÃO HOJE : 15 PÁGINAS
Processo Administrativo: nº 237/2019.
Pregão: nº. 131/2019.
Contrato: n. º 770/2020 e 771/2020.
Partes: Município de Arapongas e CLASSMED
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI., inscrita no
CNPJ/MF nº 01.328.535/0001 59 (contrato
n° 770/2020 - R$ 24.856,15) - ODONTOSUL
LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº no CNPJ/MF nº
04.971.211/0001 22, neste ato representado
por (contrato n° 771/2020 - R$ 67.055,44), de
acordo com as especificações constantes no
Edital de Pregão Presencial nº 131/2019 e em
seus Anexos, e Atas de Registro de Preços nº
881/2019 e 886/2019.
Objeto: registro de preços para aquisição de
materiais odontológicos, em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R$ 91.911,59 (noventa e um mil,
novecentos e onze reais e cinquenta e nove
centavos).
Prazo de Vigência: 06 (seis) meses, com início a
partir da data de 11/12/2020.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.
EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo: nº 260/2020.
Pregão Eletrônico: nº. 136/2020.
Contrato: n. º 020/2021.
Partes: Município de Arapongas e REDE CONTMAX
– CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA., CNPJ
nº 09.539.585/0001-97, representado por Tiago
Ignácio dos Santos, CPF nº 339.400.268-08.
Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços contábeis, visando o
atendimento das Unidades Executoras vinculadas
às Escolas Municipais de Ensino Fundamental e
Centros Municipais de Educação Infantil.
Valor: R$17.393,40 (dezessete mil trezentos e
noventa e três reais e quarenta centavos).
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, com início
em 15/01/2021.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo: nº 262/2020.
Pregão Eletrônico: nº. 137/2020.
Contrato: n. º 021/2021.
Partes: Município de Arapongas e AMM
TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.,
CNPJ nº 07.192.480/0001-89, representado
por André Luiz do Nascimento Goes, CPF nº
799.132.707-82.
Objeto: Aquisição de licença para Software
de Virtualização VMware VSphere Hypervisor
em atendimento a Diretoria de Tecnologia da
Informação (DTI).
Valor: R$58.450,00 (cinquenta e oito mil
quatrocentos e cinquenta reais).
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, com início
em 15/01/2021.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.
EXTRATO DE ATO DE REVOGAÇÃO E ABERTURA
DE PRAZO RECURSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo: nº 249/2020.
Modalidade: Pregão nº 130/2020.
Objeto: Registro de preços para recarga e
aquisição de cartuchos e toners e cascos para
impressoras, 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, julga REVOGADO o Pregão n.°
130/2020 em razão de fato superveniente
devidamente
comprovado
baseada
na
manifestação exarada pelo Pregoeiro Municipal
e Assessoria Jurídica, com fundamento no artigo
49 da lei n.° 8.666/93. Fica concedido o prazo
de 5(cinco) dias úteis em conformidade com o
artigo 109, I, da Lei Federal N.° 8.666/93 para os
interessados se manifestarem contrariamente
a decisão, estando as vistas ao processo
franqueada.
Arapongas, 21 de janeiro de 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal
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ANO: XII Nº: 2806 PÁG: 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 105/2020 – Processo Adm. Nº 208/2020.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, 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:
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 79.788.766/0001-32, ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 745/2020.
Item

Qtd

01

14.000

02

14.000

Und

Descrição

Marca

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% acrílico, em 3 cores,
branco, azul marinho pantone de referência 19-3920 tpx e amarelo pantone de referencia 140852 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
Unidade tecido e cor do corpo com 1 cm de largura, costurada em máquina galoneira 1 agulha e Vestisul
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.
Logotipia: na camiseta deverá ser estampado em processo de serigrafia a logo da prefeitura
de arapongas 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, 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 20,0cm base e para os tamanhos de 10 a xg deverá ter
24,0
cm
de
base.
Localização: início da estampa a 7,5 cm do final da gola para todos os tamanhos.
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 deverá ter 2,0cm pronta
costurada em máquina cobertura 2 agulhas largas. Os punhos da manga deverão ser em
ribana 1x1, 49% poliéster 49% modal 2% elastano, com gramatura de 240 g/m² (tolerância
de 8% na gramatura e composição, exceto no elastano que deverá ser 0,4% para + ou -,
exemplo elastano será aceito ficando o resultado entre 1,6% a 2,4%), na cor azul marinho
pantone de referencia 19-3920 tpx com 2,0 cm, costura na galoneira 2 agulhas, bitola
estreita. 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% acrílico, 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
Unidade
Vestisul
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.
Logotipia: na camiseta deverá ser estampado em processo de serigrafia a logo da prefeitura
de arapongas 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
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 20,0cm base e para os tamanhos de 10 a xg deverá ter

Valor Unit. Valor Total
R$
R$

11,06 154.840,00

12,17 170.380,00
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03

7.000

Unidade

04

7.000

Unidade

05

14.000

Unidade

06

14.000

Unidade

24,0 cm de base. Localização: início da estampa a 7,5 cm do final da gola para todos os
tamanhos.
Short saia confeccionada em malha, composição 68% poliamida 19% poliéster 13% modal,
gramatura 300 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras). Na cor azul
marinho pantone de referência 19-3920 tpx.na frente da saia deverá ter um friso em meia
malha composição 50% poliéster 50% modal, com gramatura de 185 g/m² (tolerância de 8%
na gramatura e composição das fibras), na cor amarelo pantone de referencia 14-0852 tpx. O
friso deverá ter 1,0cm de largura costurado em máquina cobertura 2 agulhas bitola estreita.
Cintura com elástico de 4,0 cm costurado em máquina overlock e rebatido em máquina
catraca 4 agulhas na parte traseira. Fechamento interno (gancho, entre pernas, fixação do
elástico e das laterais) feito em máquina overlock feitas com fios 100% poliéster, nº 120, cor
predominante.etiqueta interna, com logomarca do fabricante, cnpj, numeração da peça,
composição do tecido, instrução de lavagem, ano de fabricação. Localização da etiqueta no
centro do gancho traseiro costurada em maquina overlock 1 agulha. Logotipia: bordado na
perna no lado da abertura da saia, brasão da prefeitura e logo de arapongas. Com base de 8,0
cm para todos os tamanhos. Localização: início do bordado a 5,0 cm da barra e a 5,0cm da
lateral da saia.
Bermuda confeccionada em malha, composição 68% poliamida 19% poliéster 13% modal,
gramatura 300 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras). Na cor azul
marinho pantone de referência 19-3920 tpx. Cintura com elástico de 4 cm costurado em
máquina overlock e rebatido em máquina catraca 4 agulhas. Bolsos: na frente, lateral direita
e esquerda da bermuda deverá ser costurado um bolso tipo faca, com o mesmo tecido do
corpo e pespontado com máquina reta de uma agulha. As laterais da bermuda deverão ter 2
frisos de 1 cm cada, ficando 1 cm entre os frisos, costurado (maquina catraca 4 agulhas) na
cor amarelo pantone de referencia 14-0852 tpx, em meia malha composição 50% poliéster
50% modal, com gramatura de 185 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição das
fibras). Barra da bermuda deverá ser feita na máquina galoneira com 2 agulhas, com 2 cm de
largura.
Fechamento interno (gancho, entre pernas, fixação do elástico e das laterais) feito em
máquina overlock feitas com fios 100% poliéster, nº 120, cor predominante.
Etiqueta interna, com logomarca do fabricante, cnpj, numeração da peça, composição do
tecido, instrução de lavagem, ano de fabricação. Localização da etiqueta no centro do gancho
traseiro costurada em maquina overlock 1 agulha. Logotipia: bordado na perna esquerda de
quem veste, brasão da prefeitura e logo de arapongas. Com base de 8,0 cm para todos os
tamanhos. Localização: início do bordado a 5,0 cm do final da barra.
Calça confeccionada em malha, composição 82% poliéster 13,5% modal 4,5% algodão,
gramatura 320 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras). Na cor azul
marinho pantone de referência 19-3920 tpx. Nas laterais devem ter dois frisos sobrepostos
em meia malha composição 50% poliéster 50% modal, com gramatura de 185 g/m²
(tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras), 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 calça.. O gancho frente, costas e entre pernas costuradas em
máquina overlock. 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 overlock 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. Logotipia: bordado na perna direita de quem veste do
brasão da prefeitura de arapongas com 8,5 cm de base para todos os tamanhos. Localização:
meio do bordado rente ao final do gancho e a 5,0cm da lateral.
Jaqueta confeccionada em malha, composição 82% poliéster 13,5% modal 4,5% algodão,
gramatura 320 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras). Na cor azul
marinho pantone de referência 19-3920 tpx. 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 em meia malha composição 50% poliéster 50%
modal, com gramatura de 185 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras),
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 overlock e costurada em máquina reta 1 agulha, com
largura de 2,0 cm já pronta. Os punhos da manga deverão ser em retilínea 100% poliéster
gramatura mínima 600 g/m², na cor azul marinho pantone de referência 19-3920 tpx com 4,0
cm, costura na máquina overlock. Os ombros, mangas e laterais deverão ser costurados em
máquina overlock. 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.
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.
Logotipia: na jaqueta deverá ser bordado a logo de arapongas com 8,5 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.
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Vestisul

15,00 105.000,00

Vestisul

16,00 112.000,00

Vestisul

17,00 238.000,00

Vestisul

27,00 378.000,00

Valor Total: R$1.158.220,00 (um milhão cento e cinquenta e oito mil duzentos e vinte 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 04 de dezembro 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 janeiro de 2021.
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 012/2020 – Processo Adm. Nº 022/2020.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO) NAS DIVERSAS INSTALAÇÕES (ÁREA INTERNA E EXTERNA) DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD.

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. 239/2020, assinada em 22 de abril de 2020 - BORSATO GOMES E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
13.324.237/0001-70.
Item

Qtd

01

150.000

Und
Descrição
Valor Unitário R$
Metro
Prestação de serviço de controle de pragas (desinsetização, dedetização e
0,08
quadrado desratização) nas diversas instalações (área interna e externa) dos próprios públicos.

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 22 de janeiro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Valor Total R$
12.000,00

SEXTA-FEIRA 22/01/2021

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ANO: XII Nº: 2806 PÁG: 6

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.

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. 458/2020, assinada em 20 de julho de 2020 - GALERIA DOS ESPORTES – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 03.159.962/0001-86.
Lote 1 - UNIFORME MILITAR
Item

01

02

03

04

Quant.

Unid.

Descrição

Valor Unitário R$ Valor Total R$

700

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
Unidade overloque ela ficará com 3,0cm considerando a camiseta pronta. Para confecção desta peça deverá ser 25,35
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 indústria; 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

17.745,00

700

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
Unidade confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve 30,50
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 indústria; 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

21.350,00

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 83,60
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

58.520,00

700

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.
Unidade Identificação: a peça deverá trazer internamente, no centro do gancho traseiro da bermuda, etiquetas que 53,50
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. - galeria
dos esportes

37.450,00
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350

06

350
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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.
Unidade Fechamento interno (gancho, entre pernas, fixação do elástico e das laterais) feito em máquina overlock com 25,37
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 indústria;
número (tamanho do manequim); composição do tecido; orientações sobre lavagem, secagem, passamento
da peça; outras informações relevantes. - galeria dos esportes
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
Unidade overlock com fios 100% poliéster, nº 120, cor predominante. Identificação: a peça deverá trazer 28,15
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 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. Localização: início da estampa a 5,0 cm do final da barra. - galeria dos esportes

Valor Total do Lote 1 R$

8.879,50

9.852,50

153.797,00

Ata de Registro de preços n. 459/2020, assinada em 20 de julho de 2020 - AVM VILA MILITAR CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ nº 26.665.025/0001-06.
3 - FARDAMENTO
Item

Qtd.

Unid.

01

350

Unidade

02

350

Unidade

03

350

Unidade

Descrição

Valor Unitário
R$

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 80,00
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
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 80,00
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
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
75,00
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

Valor Total R$

28.000,00

28.000,00

26.250,00
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04

350

Unidade

05

50

Unidade

06

1.400

Unidade

07

700

Unidade

08

700

Unidade

Valor Total do Lote 3 R$
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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
75,00
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
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 150,00
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

26.250,00

7.500,00

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 9,00
simplificada) e a série bordada em branco conforme figura no termo de referência - avm

12.600,00

Biriba em tecido de terbrim twill soft 67% poliéster, 33% algodão, cor marsala-pantone 181438, nome do aluno em caixa alta com bordado na cor branca e velcro, costurado na parte
9,00
traseira da biriba, para fixação na camisa, medindo 115 mm de comprimento por 25 mm de
altura.- avm
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, 86,50
deverá ficar escondida sob a boina. No lado direito está fixado distintivo da instituição, em
plástico com 40 mm de circunferência. - avm

6.300,00

60.550,00
195.450,00

4 - JAQUETA/MOLETON
Item

01

Qtd.

700

02

700

Unid.

Descrição

Valor Unitário
R$

Valor Total R$

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 78,00
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

54.600,00

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 150,00
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

105.000,00

Valor Total do Lote 4 R$

159.600,00

5 - SUÉTER DE LÃ
Item

01

Qtd.

700

Valor
R$

Unid.

Descrição

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 108,00
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

Unitário

Valor Total do Lote 5 R$

Valor Total R$

75.600,00

75.600,00

6 - CINTO
Item
01

Qtd.
700

Unid.
Unidade

Valor Total do Lote 6 R$
TOTAL GERAL R$

Descrição

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 20 de outubro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Valor Unitário
R$

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 28,00
também de metal dourada. - avm

Valor Total R$
19.600,00
19.600,00
450.250,00
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 069/2020 – Processo Adm. Nº 138/2020.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS (GLP) P45 E P13 E AQUISIÇÕES DE ACESSÓRIOS E
BOTIJÕES (COTA/VASILHAME), PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS.

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. 476/2020, assinada em 22 de julho de 2020 - A. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
23.486.739/0001-50.
Item

Quant.

Unid.

01

1.688

Unidade

03

50

Unidade

04

50

Unidade

05

562

Unidade

06

562

Unidade

TOTAL GERAL R$

Descrição
Recarga de gás GLP botijão de 13kg, fabricado segundo norma da ABNT 8460.
Aquisição de botijão de gás (cota/vasilhame) de 45 kg Gás liquefeito de
petróleo - GLP - tipo gás propano-butano, material chapa aço, capacidade
do botijão 45, normas técnicas ABNT 13.523, para uso em fogão industrial.
Aquisição de botijão de gás (cota/vasilhame) de 13kg Botijão gás liquefeito
de petróleo- GLP, material chapa aço, tipo gás propano- butano, capacidade
botijão 13kg, aplicação fogão residencial, normas técnicas, ABNT 8.460.
Recarga de gás GLP botijão de 13kg, fabricado segundo norma da ABNT 8460.
Recarga de gás GLP botijão de 45kg, fabricado segundo norma da ABNT 8460.

Marca

Valor Unitário
R$

Valor Total R$

Nacional Gás

56,00

94.528,00

Nacional Gás

420,00

21.000,00

Nacional Gás

110,00

5.500,00

Nacional Gás

56,00

31.472,00

Nacional Gás

210,00

118.020,00
270.520,00

Ata de Registro de preços n. 477/2020, assinada em 22 de julho de 2020 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
61.602.199/0232-44.
Item
02

Quant.
1.688

Unid.
Unidade

Descrição

Recarga de gás GLP botijão de 45kg, fabricado segundo norma da ABNT Ultragaz
8460.

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 22 de janeiro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Marca

Valor Unitário
R$
188,00

Valor Total R$
317.344,00
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 083/2020 – Processo Adm. Nº 178/2020.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO - TALÃO ELETRÔNICO DE
INFRAÇÕES, EQUIPAMENTOS PORTÁTIL PARA O REGISTRO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - SESTRAN.

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. 605/2020, assinada em 21 de outubro de 2020 - DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 07.342.481/0001-62.
Itens

Quant

Unid.

Descrição

01

240

SER

Serviço de Locação de equipamento portátil tipo PDA (conforme Termo
R$885,00
anexo ao edital)

R$212.400,00

02

240

SER

Locação de equipamento portátil tipo impressora

R$23.520,00

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 21 de janeiro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Valor Unit.

R$98,00

Valor Total
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