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AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 172/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 172/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Aquisição de
roupas e calçados para Instituição de Acolhida Casa
Lar “Criança Feliz”, em atendimento a Secretaria
Municipal de Assistência Social - SEMAS, conforme
consta no respectivo Edital. Os envelopes (de proposta
e documentação) serão recebidos na Prefeitura do
Município de Arapongas – Na Gerência de Licitação,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 09h15min do dia
19 de Agosto de 2014 e abertos a partir das 09h:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 04 de Agosto de 2014.

PATRÍCIA  AMERICA  DE OLIVEIRA
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 173/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 173/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Aquisição de um
veículo automotor, em atendimento a Secretaria
Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SEMIC,
conforme consta no respectivo Edital. Os envelopes (de
proposta e documentação) serão recebidos na Prefeitura
do Município de Arapongas – Na Gerência de Licitação,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 13h15min do dia
18 de Agosto de 2014 e abertos a partir das 13h:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 04 de Agosto de 2014.

MATHEUS HUGO GASPAROTO
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 174/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 174/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto o Registro de
Preços para aquisição de Pedra Brita 1 ecológico
reciclado para o cemitério municipal, em atendimento a
Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos
e Meio Ambiente - SEASPMA, conforme consta no
respectivo Edital. Os envelopes (de proposta e
documentação) serão recebidos na Prefeitura do
Município de Arapongas – Na Gerência de Licitação,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 09h15min do dia
15 de Agosto de 2014 e abertos a partir das 09h:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 04 de Agosto de 2014.

MATHEUS HUGO GASPAROTO
Pregoeiro Municipal

DECRETO nº 621/14, de 02 de junho de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e

Considerando o disposto  nas Leis Federal ns. 11.977/
2009 e 12.424/2011;

Considerando o disposto no Decreto Federal nº 7.499/
2011, sem prejuízo às demais legislações vigentes; e
Considerando o deliberado pelo Conselho Municipal
de Habitação em Plenária na reunião realizada em 04 de
abril de 2013,

R E S O L V E:
Art. 1º - Tornar público que o Conselho Municipal de
Habitação – CMH, deliberou pela manutenção dos
critérios municipais complementares, referentes à
seleção para participação no Programa Minha Casa,
Minha Vida, aprovados pelo referido Conselho, em
reunião realizada em 23 de agosto de 2010, quais sejam:

a) Tempo de residência ou seja o participantes deverá
residir no Município há mais de 01 (um) ano,
comprovadamente por documento (ex: conta de água,
energia, telefone, etc); e,
b) Ser participante do núcleo familiar constituído.

At. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 02 de junho de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras, Transportes e Desenvolvimento

Urbano

ERRATA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N.° 195/2014 – TOMADA DE
PREÇOS 010/2014

Ante o erro de digitação no extrato, publicado no Jornal
Tribuna do Norte no dia 02 de agosto de 2014, e no
Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de
Arapongas e no Diário Oficial do Estado do Paraná no
dia 04/08/2014.

Onde se lê: Objeto: Contratação de empresa
especializada em construção civil para reforma de quadra
poliesportiva de areia localizada no Centro Social
Urbano “CSU” para realização dos jogos abertos do
Paraná “JAPS”, em atendimento a Secretaria Municipal
de Esportes

Leia-se: Objeto: Contratação de empresa especializada
em construção civil para reforma de quadra poliesportiva
de areia e construção de vestiários no Centro Social
Urbano CSU, em atendimento a Secretaria Municipal de
Esportes
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Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 183/14.
Partes: Município de Arapongas e ANDRÉ LUIZ
BERTOLASCE & CIA LTDA.
Objeto: Aquisição de materiais  esportivos para Praça
do PEC 3000, em atendimento a Secretaria Municipal de
Esportes.
Modalidade: Pregão nº 141/14.
Prazo de Vigência: De 03 (três) meses contados à partir
de 17/07/2014.
Valor: R$ 13.557,00 (treze mil quinhentos e cinquenta e
sete reais).
Data e Assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 112/13.
Partes: Município de Arapongas e EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Objeto: Contratação da Empresa Brasileira de Correios
e Telegrafos para prestação de serviços de expedição
de correspondências diversas, em atendimento à
SESTRAN  e a diversas Secretarias.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo nº. 009023/14, datado de 02/06/2014,
acordam as partes nos termos do artigo 57, inc. II, da Lei
Federal n. 8.666/93, e com a cláusula sétima do contrato
ora aditado, em prorrogar o prazo de execução e vigência
contratual por 12 (doze) meses, de 24/07/2014 à 23/07/
2015. O presente aditivo aplica-se retroativamente a partir
do dia 25 de julho do corrente ano.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 007/13.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 206/14.
Partes: Município de Arapongas e ALLABOR
LABORATÓRIOS LTDA.
Objeto: Contratação de laboratório especializado para
coleta de amostra de água e realização de análise
laboratorial por ensaios de cromatografia com
espctometria de massa em cumprimento ao inquérito civil
n. MPPR 0008.14.000204-2, em atendimento a Secretaria
Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio
Ambiente - SEASPMA.
Modalidade: Pregão nº 156/14.
Prazo de Vigência: De 90 (noventa) dias contados à partir
de 16/07/2014.
Valor: R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).
Data e Assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 140/14.
Partes: Município de Arapongas e F. C. MARQUES &
CIA LTDA.
Objeto: Credenciamento de empresas da àrea da Saúde
para execução de plantões médicos presenciais, por hora
trabalhada, nas Unidades de Atendimento da Secretaria
de Saúde do Município de Arapongas – PR: Postos de
Saúde PSFS, Centro de Especialidades Médicas Jaime
de Lima, CISAM, UPA 24 Horas, SAMU, Unidade 18
Horas Flamingos, Unidade 18 Horas Petropolis, Unidade
18 Horas Palmares, CAPS e Administração Diretoria
Clinica, em atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo nº. 011146/14, datado de 10/07/2014,
acordam as partes nos termos do artigo 65, inc. I, alínea
“a” da Lei Federal n. 8.666/93, em alterar o endereço da
empresa contratada, conforme segue: Rua Pato-Bravo-
do-Mato, n. 190, Jardim Petropolis, Arapongas/PR, CEP:
86.709-100.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 006/14.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 259/13.
Partes: Município de Arapongas e EDITORA POSITIVO
LTDA.
Objeto: Contratação de recursos pedagógicos
destinados à Secretaria Municipal de Educação, para os
seguintes niveis de ensino: Berçário I (209 alunos),
Maternal I, (278 alunos) Maternal II (365 alunos), Jardim
I (399 alunos) e Jardim II (432 alunos), totalizando 1.683
alunos da Educação Infantil.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo nº. 010629/14, datado de 01/07/2014,
acordam as partes nos termos do artigo 57, §1º, da Lei
Federal n. 8.666/93, nos termos do artigo 65, §1º, da Lei
Federal n. 8.666/93, em alterar o contrato administrativo
em epigrafe, para o fim de aumentaer  as quantidades
inicialmente previstas, gerando assim acrescimo de
valores no importe de aproximadamente 24,99% sobre o
valor incial previsto, ou seja,  R$ 102.602,00 (cento e
dois mil e seiscentos e dois reais) passando o valor
total do contrato de R$ 410.538,00 (quatrocentos e dez
mil quinhentos e tinta e oito reais) para R$ 513.140,00
(quinhentos e treze mil cento e quatrrenta reais)
distribuidos conforme tabela anexa no referido termo
aditivo:
Modalidade: Tomada de Peços nº. 013/13.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

PORTARIA  nº 394/14, de 04 de agosto de 2014

FERNANDO AUGUSTO SARTORI, PROCURADOR
GERAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e à vista dos
incisos VI, VII, XII, XIII e XV , todos do art. 19 da Lei
Municipal nº 2.878/02,

R E S O L V E:
DA DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS

Art. 1º A distribuição de atendimentos e de processos
administrativos e judiciais aos Advogados lotados na
Procuradoria Jurídica será realizada por meio de software
já existente desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia
de Informação – DTI, denominado “DISPROJU”, de
forma objetiva e igualitária.

Art. 2º O sistema realizará a distribuição de forma
automática e aleatória a partir do cadastramento do
processo no sistema.
§ 1º A distribuição realizada de forma automática e
aleatória só poderá ser alterada com senha, em casos
excepcionais, mediante autorização expressa do
Procurador Geral do Município.
§ 2º Os processos que vierem a ser apensos ou que
forem distribuídos por dependência poderão ter a
distribuição alterada na forma do parágrafo anterior.
§ 3º Os processos que tiverem a distribuição alterada,
nos termos do parágrafo anterior, ficarão destacados
com cor diferente dos demais.

Art. 3º O sistema manterá histórico de movimentações,
registrando a data e a hora do cadastramento, da
distribuição, das alterações de distribuição
eventualmente realizadas, e da entrada e saída do
processo da Procuradoria Jurídica.

Parágrafo Único. Deverá constar no sistema tanto a data
da entrada na secretaria quanto a data da distribuição.

Art. 4º Todos os servidores da Procuradoria Jurídica
terão acesso para consulta ao sistema mediante login e
senha, ficando liberados o cadastramento e a edição
das informações apenas aos servidores incumbidos da
função.

Art. 5º O sistema dividirá os processos em
Administrativos, Judiciais e Execuções Fiscais.

Art. 6º Todos os Advogados deverão ter o mesmo
número de processos, em cada gênero individualmente.

Art. 7º Os processos já cadastrados e que retornem em
carga para a Procuradoria Jurídica não serão novamente
distribuídos, devendo ser repassados ao Advogado
previamente cadastrado no sistema, ficando registrada
apenas sua entrada na secretaria.

Art. 8º Os casos de servidores participantes de comissões



DIÁRIO OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VI    Nº: 1249   PÁG: 03TERÇA-FEIRA - 05/08/2014

não remuneradas serão analisados individualmente, e
eventual necessidade de alteração da distribuição
regular poderá ser realizada mediante aprovação de 2/3
dos Advogados lotados na Procuradoria Jurídica,
excluído da votação o interessado.

Parágrafo Único. No caso de empate, o Procurador Geral
do Município proferirá seu voto.

Art. 9º Os processos judiciais que forem extintos ao
longo do tempo serão excluídos da distribuição, devendo
ser mantido cadastro e histórico no sistema, porém estes
processos não serão contabilizados no número de
processos de cada Advogado.

Parágrafo Único. Em todo mês de janeiro de cada ano
será elaborado levantamento dos processos que foram
extintos durante o ano anterior.

Art. 10 No caso de vacância, os processos sob
responsabilidade do servidor que deixou o cargo
obedecerão à sistemática de distribuição de férias e
licenças, até que novo Advogado entre em exercício.
§ 1º Os processos anteriormente distribuídos ao
Advogado que deixou o cargo ficarão sob
responsabilidade do novo servidor que entrará em seu
lugar.
§ 2º Se em até 06 (seis) meses não houver a convocação
para preenchimento do cargo de Advogado, os
processos serão redistribuídos aos demais, como se
fossem novos, de forma aleatória e isonômica.

Art. 11 No caso de designação de Advogado lotado na
Procuradoria Jurídica para atuação exclusiva em outros
órgãos, os processos sob sua responsabilidade
obedecerão à sistemática de distribuição de férias e
licenças, até seu retorno.

Parágrafo Único. Se o Advogado designado para
trabalhar exclusivamente fora da Procuradoria Jurídica
não retornar em até 06 (seis) meses, seus processos
serão redistribuídos aos demais, como se fossem novos,
de forma aleatória e isonômica.

DA DISTRIBUIÇÃO DE ATENDIMENT OS

Art. 12 Os atendimentos a Secretários, servidores,
contribuintes, entre outros, sofrerão uma triagem e
aqueles que se referirem a processos já distribuídos
serão encaminhados ao Advogado respectivo.

DA DISTRIBUIÇÃO EM CASOS DE FÉRIAS E
LICENÇAS

Art. 13 As férias e licenças concedidas a cada Advogado
deverão ser cadastradas no sistema “DISPROJU”.

Art. 14 Durante a ausência do servidor por férias ou
licença, os processos sob sua responsabilidade que
demandem sua atuação serão automaticamente
remanejados para outro Advogado, apenas para
cumprimento do ato específico, sem alteração na

distribuição do processo.
§ 1º Somente sofrerão remanejamento os processos cujas
intimações ou solicitações forem recebidas no período
de ausência do Advogado, incluído o intervalo
correspondente indicado no parágrafo seguinte. Os
processos repassados antes desse período deverão ser
cumpridos pelo próprio servidor.
§ 2º Com o intuito de o Advogado analisar e cumprir
todos os atos processuais antes de sair de férias ou
licença, o sistema iniciará o remanejamento da
distribuição considerando o tempo de ausência:

I Para períodos iguais ou superiores a 30 (trinta) dias, o
remanejamento inicia-se 15 (quinze) dias antes do
Advogado ausentar-se;
II Para períodos de 29 (vinte e nove) a 20 (vinte) dias, o
remanejamento inicia-se 10 (dez) dias antes do
Advogado ausentar-se;
III Para períodos de 19 (dezenove) a 15 dias (quinze), o
remanejamento inicia-se 07 (sete) dias antes do
Advogado ausentar-se;
IV Para períodos de 14 (catorze) a 10 dias (dez), o
remanejamento inicia-se 05 (cinco) dias antes do
Advogado ausentar-se;
V Para períodos inferiores a 10 (dez) dias não haverá
remanejamento de processo;

§ 3º Incluem-se entre os processos citados no caput as
execuções fiscais e os processos administrativos, ainda
que não tenham prazo especificado para seu
cumprimento.

Art. 15 Mesmo durante o período de ausência será
mantido o cadastramento e a distribuição de novos
processos ao Advogado, para o fim de não se desigualar
a quantidade de processos distribuída para cada um,
entretanto, o sistema automaticamente efetuará o
remanejamento do ato processual para cumprimento por
outro servidor, nos termos do artigo anterior.
§ 1º Ficam excluídas da determinação do caput as
citações, que serão distribuídas apenas entre os demais
Advogados presentes.
§ 2º No caso das citações, os processos somente serão
distribuídos no primeiro dia do prazo para contestação,
para se evitar que o prazo para contestar se inicie durante
o período de ausência do Advogado responsável.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 Apenas para fim de melhor visualização, o gráfico
de distribuição de processos administrativos será zerado
com o advento desta Portaria, mantendo-se o histórico
de distribuições.

Parágrafo Único. No ato do caput não será feita
nenhuma redistribuição de processos administrativos.

Art. 17 As omissões relativas à distribuição de processos
serão sanadas mediante discussão e aprovação de 2/3
dos Advogados lotados na Procuradoria Jurídica.

Parágrafo Único. No caso de empate, o Procurador Geral

do Município proferirá seu voto.

Art. 18 Esta Portaria entra em vigor na data da publicação,
ficando estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para
que se procedam as alterações de sistema necessárias.

Arapongas, 04 de agosto de 2014.

FERNANDO AUGUSTO SARTORI
Procurador Geral
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIA D OS SERVIDORES
DE ARAPONGAS – IPPASA – ESTADO DO PARANÁ.

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 

Comunicamos aos interessados que se acha aberta licitação, modalidade CONCORRÊNCIA Nº
001/2014, tipo MENOR PREÇO, que tem como objeto Contratação de Empresa Especializada em
construção civil para edificação de Sede Administrativa, Conforme Planilha, Projetos, Memoriais
descritivos, caderno de encargos e cronograma físico-financeiro. Os envelopes (de documentação
e proposta)  serão  recebidos  na  Prefeitura  do  Município  de  Arapongas,  Gerência  de  Licitação,
localizado na Rua das Garças nº 750, 2º Piso, Centro, Arapongas - PR, até às 09:15 horas do dia
08 de Setembro de 2014, e abertos à partir das 9:30 horas, do mesmo dia, no mesmo local. O
Edital  e  seus  respectivos  modelos,  adendos  e  anexos,  poderão  ser  solicitados  para  serem
examinados através do e-mail eletrônico:  ippasa@arapongas.pr.gov.br. Maiores informações pelo
telefone (043) 3902-1063.

Arapongas, 04 de Agosto de 2014.

Israel Biason Filho

Presidente da Comissão
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