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DECRETO Nº 624/14, de 03 de junho de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, a vista do contido na solicitação nº
126/14, de 14/05/14, da SECLE;

R E S O L V E:
Nomear, a partir de 02 de junho de 2014, Marcos Ataíde
da Silva, para exercer em comissão, o cargo de Assistente
V, símbolo CC8, da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer
e Eventos, de acordo com a Lei 2.147, de 06/11/92
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Arapongas), combinado com a Lei n° 2.878/02 (Estrutura
Organizacional do Município) e alterações posteriores.

Arapongas, 03 de junho de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 661/14, de 11 de junho de 2014

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

- o disposto na Lei Municipal nº 3.143, de 09/09/04;

R E S O L V E:
Art. 1º - REPOSICIONAR no Nível 3, do cargo de Agente
de Vigilância, do Grupo Ocupacional Operacional e de
Serviços Gerais, subgrupo GOSG 6, a servidora Maria
Jose de Oliveira Machado, matrícula nº 9260-6/1.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a contar de 21/05/14, data em
que a servidora tomou posse no novo cargo, revogadas
as disposições em contrário.

Arapongas, 11 de junho de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CICERO
Secretário Municipal de Administração em exercício

DECRETO Nº 666/14, de 11 de junho de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, a vista do contido na petição
protocolada sob o n° 009559, de 10/06/2014;

R E S O L V E:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 10 de junho de
2014, FRANCIELE MARCONI MARIO, matrícula nº
9468-4/1, do cargo de Assistente de Serviços Jurídicos,
Nível 01, do Grupo Ocupacional Técnico e
Administrativo, GOTA 7, de provimento efetivo, lotado
na Procuradoria Jurídica.

Arapongas, 11 de junho de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração em exercício

PORTARIA  Nº 296/14, de 06 de junho de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na solicitação nº
940/14, datada de 02/06/14 da Educação;

R E S O L V E:
DISPENSAR, a partir de 02 de junho de 2014, a servidora
EUCLAIR APARECIDA RICCI, matrícula 48801-1/1,
ocupante do cargo de Professor, Classe “C”, Nível 16,
da Jornada Suplementar ou segundo período, para o
qual foi designada pela Portaria nº 101/14, de 11/02/2014.

Arapongas, 06 de junho de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

ELIZABETE HUMAI DE TOLEDO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA  nº. 304/14, de 11 de junho de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na solicitação nº
301/14, da SEASPMA;

R E S O L V E:
Designar, com efeitos a partir de 02 de junho de 2014, o
servidor José Moreira dos Santos, matricula n° 1115-0/
1, ocupante do cargo de Agente Administrativo, nível
91, de provimento efetivo, para exercer a Função
Gratificada de Coordenador, símbolo FGC, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente, de
acordo com a Lei 2.147, de 06/11/92 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas),
combinado com a Lei n° 2.878/02 (Estrutura
Organizacional do Município) e alterações posteriores.

Arapongas, 11 de junho de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração em exercício

PORTARIA  nº. 305/14, de 12 de junho de 2014

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

- o contido na petição protocolada sob o nº. 007107, de
30/04/2014.

R E S O L V E:
Conceder a JOSIANE CRISTINA MARTINS, matrícula
nº. 9556-7/1, ocupante do cargo de Cozinheiro, de
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, AUXILIO AO FILHO DEFICIENTE, na
proporção de 30% (trinta por cento) do valor da
referência inicial, de conformidade com o art. 99 da Lei



DIÁRIO OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VI    Nº: 1216   PÁG: 02TERÇA-FEIRA - 17/06/2014

nº. 2.147, de 06/11/92 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais), a contar de 30/04/2014.

Arapongas, 12 de junho de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração em exercício

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº 236/2013.
Modalidade: Pregão nº 162/2013.
Partes: Município de Arapongas e TELETEX
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
equipamentos de informática em atendimento à Diretoria
de Tecnologia da Informação – DTI – SEMAD.
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
11.11.2013.
Valor da autorização de fornecimento: R$ 10.131,00 (Dez
mil, cento e trinta e um reais).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Governo

Processo Administrativo: nº 236/2013.
Modalidade: Pregão nº 162/2013.
Partes: Município de Arapongas e TELETEX
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
equipamentos de informática em atendimento à Diretoria
de Tecnologia da Informação – DTI – SEMAD.
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
11.11.2013.
Valor da autorização de fornecimento: R$ 3.377,00 (Três
mil, trezentos e setenta e sete reais).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 047/2014
Modalidade: Pregão nº 040/2014
Partes: Município de Arapongas e DISTRIBUIDORA

DE BEBIDAS LIBERATE LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
água mineral para atender à Secretaria.
Prazo de entrega: até 05 (cinco) horas após a solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
26.03.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.250,00
(Quatro mil, duzentos e cinqüenta reais).
Data: 16.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Governo

Processo Administrativo: nº 086/2014
Modalidade: Pregão nº 069/2014
Partes: Município de Arapongas e EDITORA TRIBUNA
DO NORTE S/A
Objeto: Registro de Preços para futuras contratação de
empresa jornalística para prestação de serviços de
publicação dos atos oficiais em atendimento à Secretaria.
Prazo de Entrega: 01 (um) dia, contado da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de 14/
04/2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 19.236,00
(Dezenove reais, duzentos e trinta e seis reais).
Data: 09.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 075/2014.
Modalidade: Pregão nº 059/2014.
Partes: Município de Arapongas e EFICAZ LOCADORA
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras locações de
banheiros químicos e containeres em atendimento à
Secretaria.
Prazo de Entrega: até 05 (cinco) dias, contado da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.350,00 (Hum
mil, trezentos e cinquenta reais).
Data: 03.06.2014.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 151/2013
Modalidade: Pregão nº 097/2013
Partes: Município de Arapongas e ELCIMA COM. DE
BATERIAS LTDA.

Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
baterias para veículos, motos, caminhões e máquinas
para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contado da
data de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
15.08.2013.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 390,00
(Trezentos e noventa reais).
Data: 27.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 083/2014.
Modalidade: Pregão nº 066/2014.
Partes: Município de Arapongas e SILVA &
FORTUNATO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras locações de
equipamentos de iluminação com prestação de serviços
de profissionais, locação de equipamentos de som e
profissionais e locação de brinquedos com monitores
em atendimento à Secretaria.
Prazo de Entrega: até 05 (cinco) dias a contar da
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
11.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 34.165,71
(Trinta e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e
setenta e um centavos)
Data: 06.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 083/2014.
Modalidade: Pregão nº 066/2014.
Partes: Município de Arapongas e SILVA &
FORTUNATO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras locações de
equipamentos de iluminação com prestação de serviços
de profissionais, locação de equipamentos de som e
profissionais e locação de brinquedos com monitores
em atendimento à Secretaria.
Prazo de Entrega: até 05 (cinco) dias a contar da
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
11.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.528,57 (Dois
mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete
centavos)
Data: 11.06.2014
Assinaturas.
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Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Alimentar  e
Nutricional

Processo Administrativo: nº 129/2014.
Modalidade: Pregão nº 100/2014.
Partes: Município de Arapongas e D MILLE IND. E COM.
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cestas básicas para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 89.040,00
(Oitenta e nove mil e quarenta reais).
Data: 03.06.2014.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 048/2014.
Modalidade: Pregão nº 041/2014.
Partes: Município de Arapongas e SÓ TERRA
CONSTRUTORA CIVIL LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras locações de
máquina escavadeira hidráulica 21,5 toneladas, com
operador para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contadas da
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
14.03.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 51.750,00
(Cinqüenta e um mil e setecentos e cinquenta reais).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Alimentar  e
Nutricional

Processo Administrativo: nº 113/2014.
Modalidade: Pregão nº 086/2014.
Partes: Município de Arapongas e COPROLEI – COM.
PROD. LEITE SOJA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios, material de limpeza e embalagens,
utilizados na fabricação do leite de soja para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
06.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 22.085,00 (Vinte

e dois mil e oitenta e cinco reais).
Data: 27.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Alimentar  e
Nutricional

Processo Administrativo: nº 113/2014.
Modalidade: Pregão nº 086/2014.
Partes: Município de Arapongas e COPROLEI – COM.
PROD. LEITE SOJA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios, material de limpeza e embalagens,
utilizados na fabricação do leite de soja para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
06.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 20.000,00 (Vinte
mil reais).
Data: 27.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Alimentar  e
Nutricional

Processo Administrativo: nº 113/2014.
Modalidade: Pregão nº 086/2014.
Partes: Município de Arapongas e COPROLEI – COM.
PROD. LEITE SOJA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios, material de limpeza e embalagens,
utilizados na fabricação do leite de soja para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
06.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 6.718,00 (Seis
mil, setecentos e dezoito reais).
Data: 27.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Finanças

Processo Administrativo: nº 128/2013.
Modalidade: Pregão nº 083/2013.
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA  REAL –
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de limpeza para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data

de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.07.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.011,66 (Cinco
mil, onze reais e sessenta e seis centavos).
Data: 06.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 128/2013.
Modalidade: Pregão nº 083/2013.
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA  REAL –
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de limpeza para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.07.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 20.249,45 (Vinte
mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco
centavos).
Data: 10.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Governo

Processo Administrativo: nº 128/2013.
Modalidade: Pregão nº 083/2013.
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA  REAL –
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de limpeza para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.07.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.509,76 (Dois
mil, quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos).
Data: 11.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 012/2014.
Modalidade: Pregão nº 011/2014.
Partes: Município de Arapongas e INKBLUE
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente e pedagógicos para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data



DIÁRIO OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VI    Nº: 1216   PÁG: 04TERÇA-FEIRA - 17/06/2014

de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
25.04.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 39.000,00
(Trinta e nove mil reais).
Data: 28.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 012/2014.
Modalidade: Pregão nº 011/2014.
Partes: Município de Arapongas e A.S. DE SOUZA DE
OLIVEIRA – LIVRARIA E PAPELARIA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente e pedagógicos para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
25.04.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.033,00 (Hum
mil e trinta e três reais).
Data: 28.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 012/2014.
Modalidade: Pregão nº 011/2014.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE
PAPÉIS HÉRCULES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente e pedagógicos para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
25.04.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 150,00 (Cento
e cinquenta reais).
Data: 28.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 012/2014.
Modalidade: Pregão nº 011/2014.
Partes: Município de Arapongas e SUELI DA SILVA
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTIVA ME..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente e pedagógicos para atender à
Secretaria.

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
25.04.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 11.396,66 (Onze
mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e seis
centavos).
Data: 28.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 012/2014.
Modalidade: Pregão nº 011/2014.
Partes: Município de Arapongas e ANDIPEL
PAPELARIA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente e pedagógicos para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
25.04.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 21.542,68 (Vinte
e um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta
e oito centavos).
Data: 28.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 012/2014.
Modalidade: Pregão nº 011/2014.
Partes: Município de Arapongas BACHEGA & LIMA
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente e pedagógicos para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
25.04.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 12.279,05 (Doze
mil, duzentos e setenta e nove reais e cinco centavos).
Data: 28.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 012/2014.
Modalidade: Pregão nº 011/2014.
Partes: Município de Arapongas e COPROPEL
COMERCIAL LTDA.

Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente e pedagógicos para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
25.04.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 39.467,85
(Trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais
e oitenta e cinco centavos).
Data: 28.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 012/2014.
Modalidade: Pregão nº 011/2014.
Partes: Município de Arapongas e K & K PAPELARIA
E INFORMÁTICA LTDA - EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente e pedagógicos para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
25.04.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 19.412,46
(Dezenove mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e
seis centavos).
Data: 28.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 012/2014.
Modalidade: Pregão nº 011/2014.
Partes: Município de Arapongas e BENEDICTO A.
QUESSADA & CIA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente e pedagógicos para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
25.04.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 49,50 (Quarenta
e nove reais e cinquenta centavos).
Data: 27.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
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Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e SEBASTIÃO DIAS
DE OLIVEIRA – COM. DE CARNES ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.844,00 (Dois
mil, oitocentos e quarenta e quatro reais).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA  REAL –
COM. GÊNEROS ALIM. LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 8.016,36 (Oito
mil, dezesseis reais e trinta e seis centavos).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA  REAL –
COM. GÊNEROS ALIM. LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 25.543,17 (Vinte
e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e
dezessete centavos).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.

Partes: Município de Arapongas e CASA VILA  REAL –
COM. GÊNEROS ALIM. LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 7.502,18 (Sete
mil, quinhentos e dois reais e dezoito centavos).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e ATACADO
MARINGÁ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 271,63
(Duzentos e setenta e um reais e sessenta e três
centavos).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e ATACADO
MARINGÁ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 234,95
(Duzentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco
centavos).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.

Partes: Município de Arapongas e D MILLE IND. E COM.
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 595,70
(Quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e ATACADO
MARINGÁ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 641,00
(Seiscentos e quarenta e um reais).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e D MILLE IND. E COM.
DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.881,25 (Hum
mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco
centavos).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e D MILLE IND. E COM.
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DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 493,80
(Quatrocentos e noventa e três reais e oitenta centavos).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e D MILLE IND. E COM.
DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 973,30
(Novecentos e setenta e três reais e trinta centavos).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e SEBASTIÃO DIAS
DE OLIVEIRA – COM. DE CARNES ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 948,00
(Novecentos e quarenta e oito reais).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE
CARNES PEPÉLIO LTDA – ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de

gêneros alimentícios,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.087,00 (Hum
mil e oitenta e sete reais).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE
CARNES PEPÉLIO LTDA – ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.717,50 (Dois
mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e SEBASTIÃO DIAS
DE OLIVEIRA – COM. DE CARNES ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 948,00
(Novecentos e quarenta e oito reais).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 182/2013.
Modalidade: Pregão nº 122/2013.
Partes: Município de Arapongas e GALERIA DOS
ESPORTES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
camisetas personalizadas para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias úteis, contados da

data de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
04.09.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.474,40 (Três
mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta
centavos)
Data: 27.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº148/2013.
Modalidade: Pregão nº 094/2013.
Partes: Município de Arapongas e CAPITAL MOTO
PEÇAS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção corretiva e preventiva de
motos com reposição de peças, que deverão ser
destinados a esta Secretaria.
Identificação das motos: ANX-4880, AIQ-0290.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.08.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 111,48 (Cento
e onze reais e quarenta e oito centavos)
Data: 27.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº074/2013.
Modalidade: Pregão nº 046/2013.
Partes: Município de Arapongas e ARAMOTOR –
RETIFICADORA DE MOTORES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
veículos operacionais leves e pesados englobando o
fornecimento de peças e mão de obra nos veículos
conforme lote destinado à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.05.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 15.172,50
(Quinze mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta
centavos)
Data: 28.05.2014
Assinaturas.
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Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº074/2013.
Modalidade: Pregão nº 046/2013.
Partes: Município de Arapongas e ARAMOTOR –
RETIFICADORA DE MOTORES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
veículos operacionais leves e pesados englobando o
fornecimento de peças e mão de obra nos veículos
conforme lote destinado à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.05.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 33.101,83
(Trinta e três mil, cento e um reais e oitenta e três
centavos)
Data: 28.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº074/2013.
Modalidade: Pregão nº 046/2013.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE AUTO
PEÇAS JOMAGUI LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
veículos operacionais leves e pesados englobando o
fornecimento de peças e mão de obra nos veículos
conforme lote destinado à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.05.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 222,30
(Duzentos e vinte e dois reais e trinta centavos)
Data: 28.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº074/2013.
Modalidade: Pregão nº 046/2013.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE AUTO
PEÇAS JOMAGUI LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
veículos operacionais leves e pesados englobando o
fornecimento de peças e mão de obra nos veículos
conforme lote destinado à Secretaria.

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.05.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 155,61 (Cento
e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos)
Data: 28.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº074/2013.
Modalidade: Pregão nº 046/2013.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE AUTO
PEÇAS JOMAGUI LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
veículos operacionais leves e pesados englobando o
fornecimento de peças e mão de obra nos veículos
conforme lote destinado à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.05.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.912,13 (Dois
mil, novecentos e doze reais e treze centavos)
Data: 28.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº074/2013.
Modalidade: Pregão nº 046/2013.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE AUTO
PEÇAS JOMAGUI LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
veículos operacionais leves e pesados englobando o
fornecimento de peças e mão de obra nos veículos
conforme lote destinado à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.05.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 6.357,75 (Seis
mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco
centavos)
Data: 28.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº074/2013.

Modalidade: Pregão nº 046/2013.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE AUTO
PEÇAS JOMAGUI LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
veículos operacionais leves e pesados englobando o
fornecimento de peças e mão de obra nos veículos
conforme lote destinado à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.05.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 19.412,46
(Dezenove mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e
seis centavos)
Data: 28.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº074/2013.
Modalidade: Pregão nº 046/2013.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE AUTO
PEÇAS JOMAGUI LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
veículos operacionais leves e pesados englobando o
fornecimento de peças e mão de obra nos veículos
conforme lote destinado à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.05.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 11.120,97 (Onze
mil, cento e vinte reais e noventa e sete centavos)
Data: 28.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº074/2013.
Modalidade: Pregão nº 046/2013.
Partes: Município de Arapongas e EQUITRATOR –
TRATORES, PEÇAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
veículos operacionais leves e pesados englobando o
fornecimento de peças e mão de obra nos veículos
conforme lote destinado à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.05.2013
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Valor de autorização de fornecimento: R$ 852,78
(Oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito
centavos)
Data: 27.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº074/2013.
Modalidade: Pregão nº 046/2013.
Partes: Município de Arapongas e EQUITRATOR –
TRATORES, PEÇAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
veículos operacionais leves e pesados englobando o
fornecimento de peças e mão de obra nos veículos
conforme lote destinado à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.05.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 41.980,76
(Quarenta e um mil, novecentos e oitenta reais e setenta
e seis centavos)
Data: 27.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº074/2013.
Modalidade: Pregão nº 046/2013.
Partes: Município de Arapongas e ARAMOTOR –
RETIFICADORA DE MOTORES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
veículos operacionais leves e pesados englobando o
fornecimento de peças e mão de obra nos veículos
conforme lote destinado à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.05.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 15.349,99
(Quinze mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa
e nove centavos)
Data: 27.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº074/2013.

Modalidade: Pregão nº 046/2013.
Partes: Município de Arapongas e ARAMOTOR –
RETIFICADORA DE MOTORES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
veículos operacionais leves e pesados englobando o
fornecimento de peças e mão de obra nos veículos
conforme lote destinado à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.05.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.918,87 (Hum
mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos)
Data: 27.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº074/2013.
Modalidade: Pregão nº 046/2013.
Partes: Município de Arapongas e ARAMOTOR –
RETIFICADORA DE MOTORES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
veículos operacionais leves e pesados englobando o
fornecimento de peças e mão de obra nos veículos
conforme lote destinado à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.05.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 10.061,59 (Dez
mil, sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos)
Data: 23.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 102/2014.
Modalidade: Pregão nº 080/2014.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE
PAPÉIS HÉRCULES.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
sulfite A4 para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 6.360,00 (Seis
mil, trezentos e sessenta reais).
Data: 27.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 102/2014.
Modalidade: Pregão nº 080/2014.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE
PAPÉIS HÉRCULES.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
sulfite A4 para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.240,00
(Quatro mil, duzentos e quarenta reais).
Data: 27.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 102/2014.
Modalidade: Pregão nº 080/2014.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE
PAPÉIS HÉRCULES.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
sulfite A4 para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.300,00 (Cinco
mil e trezentos reais).
Data: 27.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº 102/2014.
Modalidade: Pregão nº 080/2014.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE
PAPÉIS HÉRCULES.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
sulfite A4 para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.300,00 (Cinco
mil e trezentos reais).
Data: 27.05.2014
Assinaturas.
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Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 108/2013.
Modalidade: Pregão nº 068/2013.
Partes: Município de Arapongas e R.E. – COM. MANUT.
EQUIP. TELEFONICOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futura contratação de
empresa especializada nos serviços de manutenções de
aparelhos telefônicos, linhas telefônicas, centrais
telefônicas, alarmes de presença e melhoria na rede
interna de comunicação para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
13.06.2013.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 480,00
(Quatrocentos e oitenta reais).
Data: 27.05.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 078/2014.
Modalidade: Pregão nº 062/2014.
Partes: Município de Arapongas e ANDRE LUIZ
BERTOLASCE E CIA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
troféus, medalhas e lixeiras conjugadas para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
25.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 20.374,66 (Vinte
mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis
centavos).
Data: 03.06.2014
Assinaturas.



Licitação � Processo Administrativo nº 140/14 � Inex. nº 006/14 

Processo Administrativo nº. 140/2014 � Inexigibilidade nº. 006/2014 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2014 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através 
da Portaria n°. 557/2013 de 25 de Setembro de 2013, no uso das atribuições legais resolve tornar 
público aos interessados no Chamamento Público N°. 002/2014:  

I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  
I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

CICLOS SAÚDE LTDA � ME 18.730.000/0001-02
R. RIO BRANCO, 171, CENTRO, 

COLORADO � PR
HABILITADO 

LITCHTENEKER & ARAUJO 
LTDA 

18.204.542/0001-41
R. MUTUM PORANGA, 277, 

CONJ. CENTAURO, 
ARAPONGAS � PR  

HABILITADO 

                                                   
Arapongas, 16 de Junho de 2014. 

Ana Paula Paulatti Nonis 
Presidente
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IPPASA

DECRETO Nº. 667/14, de 12 de Junho de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 003860, de 10 de março de 2014;

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA, por Idade, nos termos do art. 40, § 1º,
inciso III, “b”, da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03,
combinado com o art. 22, inciso II, da Lei Municipal nº.
3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a ARLINDO
MARCHESI, matrícula 1.228-9/1, inscrito no Cadastro
de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 582.323.979-34,
ocupante do cargo de Carpinteiro, Nível 26, do Grupo
Ocupacional Operacional e de Serviços Gerais, Subgrupo
6, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transportes
e Desenvolvimento Urbano.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 1.326,03 (um
mil, trezentos e vinte e seis reais e três centavos)
calculados na proporção de 11.516/12.775  avos das 80%
maiores remunerações de contribuição desde julho/1994,
conforme disposto no art. 40, parágrafos 3º e 17º, da
CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, combinado
com o art. 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal
nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de Políticas
de Previdência Social; correspondentes a 31 anos,  06
meses e 21 dias de contribuição a Regime Próprio de
Previdência Social, acumulado com Regime Geral da
Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art.
201, § 9º da Constituição Federal, combinado com o art.
40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, de acordo com
legislação municipal pertinente, sem isonomia ou
paridade com reajustes ou demais vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 12 de Junho de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO Nº. 668/14, de 12 de Junho de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 005306, de 01.04.2014;

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA, por Idade, nos termos do art. 40, § 1º,
inciso III, “b”, da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03,
combinado com o art. 22, inciso II, da Lei Municipal nº.
3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a ARACI
APARECIDA PERDIGÃO, matrícula 5.139-0/1, inscrita
no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº.
022.527.519-83, ocupante do cargo de Atendente de
Creche B, Nível 16, do Grupo Ocupacional Operacional
Técnico e Administrativo, Subgrupo 02, lotado na
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 498,72
(quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e dois
centavos) calculados na proporção de 6.531/10.950 avos
das 80% maiores remunerações de contribuição desde
julho/1996, conforme disposto no art. 40, parágrafos 3º
e 17º, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03,
combinado com o art. 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05;
Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de
Políticas de Previdência Social, os quais foram
acrescidos de R$ 225,28 (duzentos e vinte e cinco reais
e vinte e oito centavos) para atingir o piso nacional de
R$ 724,00, complementados ainda de R$ 164,10, para
atingir o valor de R$ 888,10 (oitocentos e oitenta e oito
reais e dez centavos), salário mínimo municipal, conforme
Leis Municipais nº. 4.097/13, de 25.04.2013, nº. 4.141/13,
de 18.09.2013 e nº. 4.230/14, de 22.04.2014;
correspondentes a 17 anos,  10 meses e 26 dias de
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, de acordo com
legislação municipal pertinente, sem isonomia ou
paridade com reajustes ou demais vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 12 de Junho de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO Nº. 669/14, de 12 de Junho de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 004007, de 12.03.2014;

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA

VOLUNTÁRIA, por Idade, nos termos do art. 40, § 1º,
inciso III, “b”, da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03,
combinado com o art. 22, inciso II, da Lei Municipal nº.
3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a PEDRA DOS
SANTOS SPONTON, matrícula 7.862-0/1, inscrita no
Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº.
047.519.119-61, ocupante do cargo de Operário, Nível
09, do Grupo Ocupacional Operacional e de Serviços
Gerais, Subgrupo 01, lotado na Secretaria Municipal de
Governo.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 329,52
(trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois
centavos) calculados na proporção de 4.748/10.950 avos
das 80% maiores remunerações de contribuição desde
Março/2004, conforme disposto no art. 40, parágrafos
3º e 17º, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03,
combinado com o art. 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05;
Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de
Políticas de Previdência Social, os quais foram
acrescidos de R$ 394,48 (trezentos e noventa e quatro
reais e quarenta e oito centavos) para atingir o piso
nacional de R$ 724,00, complementados ainda de R$
164,10, para atingir o valor de R$ 888,10 (oitocentos e
oitenta e oito reais e dez centavos), salário mínimo
municipal, conforme Leis Municipais nº. 4.097/13, de
25.04.2013, nº. 4.141/13, de 18.09.2013 e nº. 4.230/14, de
22.04.2014; correspondentes a 13 anos e 03 dias de
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social,
acumulado com Regime Geral da Previdência Social, cuja
reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição
Federal, combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº.
3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, de acordo com
legislação municipal pertinente, sem isonomia ou
paridade com reajustes ou demais vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 12 de Junho de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO Nº. 670/14, de 12 de Junho de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 004570, de 20 de março de 2014,

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
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VOLUNTÁRIA, por Tempo de Contribuição, nos termos
do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03,
combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05
(Regime Próprio de Previdência), a ROSA CRISTINA
PAZIN COIRADAS, matrícula 419-7/1, inscrita no
Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº.
953.646.689-91, ocupante do cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais, Nível 30, do Grupo Ocupacional
Operacional e de Serviços Gerais, Subgrupo 01, lotado
na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 1.298,64 (um
mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro
centavos) mensais, e anuais de R$ 15.583,68 (quinze mil,
quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e oito
centavos), já acrescidos de 30% (trinta por cento) de
adicionais por tempo de serviço municipal, de
conformidade com as Leis nºs 1.612/89 e 2.147/92
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),
calculados na integralidade dos vencimentos efetivos,
conforme assegurado no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei
Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de
Políticas de Previdência Social, correspondentes a 30
anos, 02 meses e 17 dias de contribuição a Regime
Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime
Geral da Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista
no art. 201, § 9º da Constituição Federal, combinado
com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria,
portanto com paridade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 12 de Junho de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO Nº. 671/14, de 12 de Junho de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 004598, de 20 de março de 2014,

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA, por Tempo de Contribuição, nos termos
do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03,
combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05
(Regime Próprio de Previdência), a APARECIDA
SANCHES DE BERNARDINO, matrícula 84-1/1, inscrita
no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº.
585.852.909-78, ocupante do cargo de Atendente de

Creche B, Nível 25, do Grupo Ocupacional Técnico e
Administrativo, Subgrupo 02, lotado na Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 1.411,43 (um
mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e três centavos)
mensais, e anuais de R$ 16.937,16 (dezesseis mil,
novecentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos),
já acrescidos de 30% (trinte por cento) de adicionais
por tempo de serviço municipal, de conformidade com
as Leis nºs 1.612/89 e 2.147/92 (Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais), calculados na integralidade dos
vencimentos efetivos, conforme assegurado no art. 7º,
da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09,
da Secretaria de Políticas de Previdência Social,
correspondentes a 30 anos e 16 dias de contribuição a
Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com
Regime Geral da Previdência Social, cuja reciprocidade
é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal,
combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria,
portanto com paridade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 12 de Junho de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO Nº. 682/14, de 16 de Junho de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 005313, de 01.04.2014;

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA, por Idade, nos termos do art. 40, § 1º,
inciso III, “b”, da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03,
combinado com o art. 22, inciso II, da Lei Municipal nº.
3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a MARIA
JOSÉ LEÃO DA SILVA, matrícula 7.328-8/1, inscrita no
Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº.
033.546.828-41, ocupante do cargo de Auxiliar de
Enfermagem, Nível 07, do Grupo Ocupacional Técnico e
Administrativo, Subgrupo 04, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 303,24
(trezentos e três reais e vinte e quatro centavos)
calculados na proporção de 3.754/10.950 avos das 80%
maiores remunerações de contribuição desde Fevereiro/

2002, conforme disposto no art. 40, parágrafos 3º e 17º,
da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, combinado
com o art. 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal
nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de Políticas
de Previdência Social, os quais foram acrescidos de R$
420,76 (quatrocentos e vinte reais e setenta e seis
centavos) para atingir o piso nacional de R$ 724,00,
complementados ainda de R$ 164,10, para atingir o valor
de R$ 888,10 (oitocentos e oitenta e oito reais e dez
centavos), salário mínimo municipal, conforme Leis
Municipais nº. 4.097/13, de 25.04.2013, nº. 4.141/13, de
18.09.2013 e nº. 4.230/14, de 22.04.2014; correspondentes
a 10 anos, 03 meses e 14 dias de contribuição a Regime
Próprio de Previdência Social.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, de acordo com
legislação municipal pertinente, sem isonomia ou
paridade com reajustes ou demais vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 16 de Junho de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO Nº. 683/14, de 16 de Junho de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 005379, de 02 de abril de 2014;

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA, por Idade, nos termos do art. 40, § 1º,
inciso III, “b”, da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03,
combinado com o art. 22, inciso II, da Lei Municipal nº.
3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a ANGELO
ARMACOLO NETO, matrícula 7.347-4/1, inscrito no
Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº.
069.837.749-49, ocupante do cargo de Motorista II, Nível
11, do Grupo Ocupacional Operacional e de Serviços
Gerais, Subgrupo 7, lotado na Secretaria Municipal de
Educação.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 408,67
(quatrocentos e oito reais e sessenta e sete centavos)
calculados na proporção de 4.451/12.775 avos das 80%
maiores remunerações de contribuição desde Março/
2002, conforme disposto no art. 40, parágrafos 3º e 17º,
da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, combinado
com o art. 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal
nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de Políticas
de Previdência Social, os quais foram acrescidos de R$
315,33 (trezentos e quinze reais e trinta e três centavos)
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para atingir o piso nacional de R$ 724,00,
complementados ainda de R$ 164,10, para atingir o valor
de R$ 888,10 (oitocentos e oitenta e oito reais e dez
centavos), salário mínimo municipal, conforme Leis
Municipais nº. 4.097/13, de 25.04.2013, nº. 4.141/13, de
18.09.2013 e nº. 4.230/14, de 22.04.2014; correspondentes
a 12 anos, 02 meses e 11 dias de contribuição a Regime
Próprio de Previdência Social.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, de acordo com
legislação municipal pertinente, sem isonomia ou
paridade com reajustes ou demais vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 16 de Junho de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

PORTARIA  Nº. 025/14, de 11 de junho de 2014

O Diretor-Presidente e a Diretora Previdenciária do
Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos
Servidores de Arapongas - IPPASA, no uso das
atribuições que lhes foram conferidas pela Lei Municipal
nº 3.676/09, e à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 005235, de 31 de março de 2014;

R E S O L V E M:
Art. 1º - CONCEDER PENSÃO TEMPORÁRIA, nos
termos do art. 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
de 19/12/03; artigos 202 e 203, da Lei 2.147, de 06/11/92
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais);
combinado com o art. 26 e parágrafos, da Lei nº 3.225, de
03/08/05 (Regime Próprio de Previdência Social), a Camila
Rodrigues David e Carolina Rodrigues David, inscritas
no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob números
105.893.989-03 e 105.894.179-83, respectivamente, filhas
menores da então servidora Selma Cristina Rodrigues,
falecida aos 23.09.2012.
Art. 2º - O valor dos proventos mensais será de R$ 568,16
(quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis
centavos), os quais foram acrescidos de R$ 155,84 (cento
e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)
para atingir o piso nacional de R$ 724,00,
complementados ainda de R$ 164,10, para atingir o valor
de R$ 888,10 (oitocentos e oitenta e oito reais e dez
centavos), salário mínimo municipal, conforme Leis
Municipais nº. 4.097/13, de 25.04.2013, nº. 4.141/13, de
18.09.2013 e nº. 4.230/14, de 22.04.2014 e anuais de R$
10.657,20 (dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e
vinte centavos), divididos em partes iguais às
dependentes, correspondentes a 100% do valor da
remuneração de contribuição percebida pela então

participante no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços
Gerais, do Grupo Ocupacional Operacional e de Serviços
Gerais, subgrupo 01, nível 01, já acrescido de 01% de
Adicional por Tempo de Serviço, devidos a então
servidora, em observância ao contido no art. 40,
parágrafos 7º, inciso II e 8º, da Constituição Federal,
combinado com os artigos 26 e 31, da Lei nº. 3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, conforme legislação
municipal pertinente, sem paridade ou isonomia com os
reajustes concedidos aos servidores da ativa.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a contar de 23.09.2012, data de
falecimento da então servidora, revogadas as
disposições em contrário.

Arapongas, 11 de Junho de 2014.

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

GIULIANA  MANFRINA TTO FERNANDES
Diretora Previdenciária – IPPASA

PORTARIA  Nº. 026/14, de 11 de Junho de 2013

O Diretor-Presidente e a Diretora Previdenciária do
Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos
Servidores de Arapongas - IPPASA, no uso das
atribuições que lhes foram conferidas pela Lei Municipal
nº 3.676/09, e à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 006638, de 23 de abril de 2014;

R E S O L V E M:
Art. 1º - CONCEDER PENSÃO MENSAL VITALÍCIA,
nos termos do art. 40, § 7º, inciso II, da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
nº 41, de 19/12/03; artigos 202 e 203, da Lei 2.147, de 06/
11/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais);
combinado com o art. 26 e parágrafos, da Lei nº 3.225, de
03/08/05 (Regime Próprio de Previdência Social), a
MARCOS BATISTA DA SILVA, inscrito no Cadastro de
Pessoa Física CPF/MF sob nº. 677.053.599-87, e Pensão
Mensal Temporária a KATEELYN BATISTA DA SILVA,
inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº.
114.472.679-40, cônjuge e filha menor, respectivamente,
da então servidora Ana Flora Oliveira Moreno Silva,
falecida aos 11.04.2014.
Art. 2º - O valor dos proventos mensais será de R$ 994,26
(novecentos e noventa e quatro reais e vinte e seis
centavos) e anuais de R$ 11.931,12 (onze mil, novecentos
e trinta e um reais e doze centavos), divididos em partes
iguais aos dependentes, correspondentes a 100% do
valor da remuneração de contribuição percebida pela
então participante no cargo efetivo de Técnica em
Enfermagem, nível 01, do Grupo Ocupacional Técnico e
Administrativo, Subgrupo 6, já acrescido de 01% de
Adicional por Tempo de Serviço, devidos a então
servidora,  com observância ao contido no art. 40,

parágrafos 7º, inciso II e 8º, da Constituição Federal,
combinado com os artigos 26 e 31, da Lei nº. 3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, conforme legislação
municipal pertinente, sem paridade ou isonomia com os
reajustes concedidos aos servidores da ativa.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a contar de 11.04.2014, data de
falecimento da então servidora, revogadas as
disposições em contrário.

Arapongas, 11 de Junho de 2014.

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

GIULIANA  MANFRINA TTO FERNANDES
Diretora Previdenciária – IPPASA

PORTARIA  Nº. 027/14, de 11 de Junho de 2014

O Diretor-Presidente e a Diretora Previdenciária do
Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos
Servidores de Arapongas - IPPASA, no uso das
atribuições que lhes foram conferidas pela Lei Municipal
nº 3.676/09, e à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 008439, de 22 de maio de 2014;

R E S O L V E M:
Art. 1º - CONCEDER PENSÃO MENSAL VITALÍCIA,
nos termos do art. 40, § 7º, inciso I, da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
nº. 41, de 19/12/03; artigos 202 e 203, da Lei 2.147, de 06/
11/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais);
combinado com o art. 26 e parágrafos, da Lei nº 3.225, de
03/08/05 (Regime Próprio de Previdência Social), a Amélia
Olinda Galiciani Alves, inscrita no Cadastro de Pessoa
Física CPF sob nº. 349.310.829-04,  esposa do então
servidor aposentado Lauro Ribeiro Alves, falecido aos
19.05.2014.
Art. 2º - O valor dos proventos mensais será de R$ 278,82,
os quais foram acrescidos de R$ 445,18, para atingir o
valor de R$ 724,00, salário mínimo nacional vigente,
complementados ainda de R$ 164,10 (cento e sessenta e
quatro reais e dez centavos), para atingir o valor de R$
888,10 (oitocentos e oitenta e oito reais e dez centavos),
salário mínimo municipal, conforme Leis Municipais nº.
4.097/13, de 25.04.2013, nº. 4.141/13, de 18.09.2013 e nº.
4.230/14, de 22.04.2014, e anuais de R$ 10.657,20 (dez
mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos),
correspondentes à cota vitalícia de 100% do valor do
benefício de aposentadoria devido ao então servidor,
concedido pelo Decreto nº. 862/12, publicado em
01.08.2012, em observância ao art. 40, parágrafos 7º,
inciso I, e 8º, da Constituição Federal, combinado com o
art. 31, da Lei nº. 3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, na mesma data e nos
mesmos índices em que se der o reajuste dos benefícios
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do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, portanto
sem paridade ou isonomia com os reajustes concedidos
aos servidores da ativa.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a contar de 19.05.2014, data de
falecimento do então servidor aposentado, revogadas
as disposições em contrário.

Arapongas, 11 de Junho de 2014.

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

GIULIANA  MANFRINA TTO FERNANDES
Diretora Previdenciária – IPPASA

PORTARIA  Nº. 028/14, de 11 de Junho de 2014

O Diretor-Presidente e a Diretora Previdenciária do
Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos
Servidores de Arapongas - IPPASA, no uso das
atribuições que lhes foram conferidas pela Lei Municipal
nº 3.676/09, e à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 008988, de 30 de maio de 2014;

R E S O L V E M:
Art. 1º - CONCEDER PENSÃO MENSAL VITALÍCIA,
nos termos do art. 40, § 7º, inciso I, da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
nº. 41, de 19/12/03; artigos 202 e 203, da Lei 2.147, de 06/
11/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais);
combinado com o art. 26 e parágrafos, da Lei nº 3.225, de
03/08/05 (Regime Próprio de Previdência Social), a LUSIA
FANTIN KIENEN, inscrita no Cadastro de Pessoa Física
CPF sob nº. 601.795.549-72,  esposa do então servidor
aposentado Paulo Kienen, falecido aos 24.05.2014.
Art. 2º - O valor dos proventos mensais será de R$
3.060,98 (três mil e sessenta reais, e noventa e oito
centavos), e anuais de R$36.731,76 (trinta e seis mil,
setecentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos),
correspondentes à cota vitalícia de 100% do valor do
benefício de aposentadoria devido ao então servidor,
concedido pelo Decreto nº. 481/97, publicado em
13.05.1997, em observância ao art. 40, parágrafos 7º,
inciso I, e 8º, da Constituição Federal, combinado com o
art. 31, da Lei nº. 3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, na mesma data e nos
mesmos índices em que se der o reajuste dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, portanto
sem paridade ou isonomia com os reajustes concedidos
aos servidores da ativa.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a contar de 24.05.2014, data de
falecimento do então servidor aposentado, revogadas
as disposições em contrário.

Arapongas, 11 de Junho de 2014.

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

GIULIANA  MANFRINA TTO FERNANDES
Diretora Previdenciária – IPPASA

PORTARIA  Nº. 029/14, de 16 de Junho de 2014

O Diretor-Presidente e a Diretora Previdenciária do
Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos
Servidores de Arapongas - IPPASA, no uso das
atribuições que lhes foram conferidas pela Lei Municipal
nº 3.676/09, e à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 001940, de 04 de fevereiro de 2014;

R E S O L V E M:
Art. 1º - CONCEDER AUXÍLIO-RECLUSÃO, nos termos
do art. 201, inciso IV, da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 20, de 15/
12/98; combinado com o art. 27 e parágrafos, da Lei nº
3.225, de 03/08/05 (Regime Próprio de Previdência
Social), a Maria Lourdes Ferreira de Almeida, inscrita no
Cadastro de Pessoa Física CPF sob nº. 849.765.001-87,
na condição de companheira e às filhas menores Rhaiane
Stefane Ferreira da Silva, CPF nº. 461.465.348-03, Lorena
Kawane Ferreira de Almeida da Silva, CPF nº.
114.446.319-00 e Shawane Kimberly Ferreira da Silva,
CPF nº. 100.173.049-62, dependentes do então servidor
recluso C. da S.
Art. 2º - O valor dos proventos mensais será de R$ 990,43
(novecentos e noventa reais e quarenta e três centavos),
e anuais de R$11.885,16 (onze mil, oitocentos e oitenta e
cinco reais e dezesseis centavos), divididos em partes
iguais às dependentes, correspondentes ao salário
mensal do então servidor, corrigido conforme art. 31, da
Lei nº. 3.225, de 03.08.2005.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, na mesma data e nos
mesmos índices em que se der o reajuste dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, portanto
sem paridade ou isonomia com os reajustes concedidos
aos servidores da ativa.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a contar de 04.02.2014,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 16 de Junho de 2014.

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

GIULIANA  MANFRINA TTO FERNANDES
Diretora Previdenciária – IPPASA



EEDDIITTAALL NNºº 0066//22001144

De conformidade com o disposto no item 7.5, do Edital nº 01/14, de Convocação de Eleição, A COMISSÃO ESPECIAL 
ELEITORAL DO IPPASA, instituída pelo Decreto nº 373/14, TORNA PÚBLICO: 

1 O resultado final das eleições de representantes dos participantes e beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social - 
RPPS, no Conselho Municipal de Previdência - CMP e Conselho Fiscal - CF, de que trata respectivamente o inciso II dos artigos 104 e 108 
da Lei Municipal nº 3.225/05. 

2 CANDIDATOS REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS DO RPPS NO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA � CMP, DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE � GRUPO 1. 

Classificação TITULARES Nº Votos 
1º FRANCIELE APARECIDA VASCONCELOS DA SILVA 84 
2º ORLANDO BIELESKI 73 

Classificação SUPLENTES Nº Votos 
3º LUIZ CARLOS GARANHANI 61 
4º MARIA MERCEDES PELEGRINI 36 
5º SUZANA APARECIDA DA SILVA DE MELLO 31 
6º ADRIANA VENANCIO DA SILVA BARRETO 24 

2.1 De 338 (trezentos e trinta e oito) servidores que votaram neste grupo foram apurados 309 (trezentos e nove) votos válidos, 
24 (vinte e quatro) votos em branco e 05 (cinco) votos nulos. 

3 CANDIDATO REPRESENTANTE DOS PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS DO RPPS NO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA � CMP, DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. 

Classificação TITULAR Nº Votos 
1º LEONEL EDUARDO DE ARAÚJO 10 
2º JUAREZ PEREIRA VIEIRA 09 

3.1 De 28 (vinte e oito) participantes e beneficiários que votaram neste grupo foram apurados 19 (dezenove) votos válidos, 09 
(nove) votos em branco e nenhum voto nulo. 

4 CANDIDATOS REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS DO RPPS NO CONSELHO 
FISCAL � CF. 

Classificação TITULARES Nº Votos 
1º DEISE NUNES DOS SANTOS 82 
2º FRANCIELE APARECIDA VASCONCELOS DA SILVA 77 

Classificação SUPLENTES Nº Votos 
3º JUAREZ PEREIRA VIEIRA 62 
4º ADRIANA VENANCIO DA SILVA BARRETO 39 
5º MARIA MERCEDES PELEGRINI 33 
6º SUELY LOPES CATARINO 32 
7º LEONEL EDUARDO DE ARAUJO 11 
8º DUVILIO CANASSA 08 
9º JOSE CARLOS FREITAS 05 

4.1 De 366 (trezentos e sessenta e seis) participantes e beneficiários que votaram neste grupo foram apurados 349 (trezentos e 
quarenta e nove) votos válidos, 11 (onze) votos em branco e 06 (seis) votos nulos. 

4.2 Tendo em vista o contido no item 2.3.1, do Edital 01/14, de convocação de eleição, a candidata Franciele Aparecida 
Vasconcelos da Silva, eleita como primeira titular do Conselho Municipal de Previdência � CMP, e como segunda titular do Conselho Fiscal 
� CF, fica impedida de exercer cumulativamente os dois mandatos, tendo manifestado, expressamente, opção pelo mandato do Conselho 
Municipal de Previdência � CMP. Dessa forma, o terceiro titular do Conselho Fiscal passa a ocupar a posição do 2º titular, e assim 
sucessivamente. 

4.3 De acordo com a classificação, bem como o contido no item 4.2, foram eleitos membros do Conselho Municipal de 
Previdência � CMP, representantes dos servidores em atividade � Grupo 1, os servidores Franciele Aparecida Vasconcelos da Silva e 
Orlando Bieleski, tendo como 1º, 2º, 3º e 4º suplentes os servidores Luiz Carlos Garanhani, Maria Mercedes Pelegrini, Suzana Aparecida da 
Silva de Mello e Adriana Venancio da Silva Barreto, respectivamente. Foi eleito membro do Conselho Municipal de Previdência � CMP, 
representante dos aposentados e pensionistas � Grupo 2, o servidor aposentado Leonel Eduardo de Araújo, tendo como 1º suplente o 
servidor Juarez Pereira Vieira. Foram eleitos membros do Conselho Fiscal � CF, representantes dos servidores em atividade e dos 
aposentados e pensionistas - Grupo 3, a servidora Deise Nunes dos Santos e o servidor aposentado Juarez Pereira Vieira, tendo como 1º, 2º, 
3º, 4º, 5º e 6º suplentes os servidores  Adriana Venancio da Silva Barreto, Maria Mercedes Pelegrini, Suely Lopes Catarino, Leonel Eduardo 
de Araujo, Duvilio Canassa e Jose Carlos Freitas, respectivamente. 

Arapongas, 16 de junho de 2014. 

JOÃO MARIANO FILHO

Presidente da Comissão Especial Eleitoral 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DE CONTRATO
CÂMARA  MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Convite nº. 001/2014
Processo Administrativo n°. 010/2014
Contrato nº. 018/2014
Contratante: Câmara Municipal de Arapongas
Contratada: F. LUZ PINTURAS ME.
CNPJ: 19.984.406/0001-84
Valor: R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais).
Objeto: Contratação de Empresa para Pintura Interna  e
Externa do Prédio da Câmara Municipal de Arapongas
Prazo: até 04 de agosto de 2014.
Data de assinatura: 04/06/2014.

EXTRATO DE CONTRATO
CÂMARA  MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Pregão Presencial nº. 007/2014
Processo Administrativo n°. 011/2014
Contrato nº. 016/2014
Contratante: Câmara Municipal de Arapongas
Contratada: Ciavena Comercial Arapongas de Veículos
Nacional Ltda.
CNPJ: 75.398.875/0001-92
Valor: R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos
reais)
Objeto: Aquisição de 01 (um) Veículo Zero Quilômetro.
Contrato nº. 017/2014
Contratante: Câmara Municipal de Arapongas
Contratada: Apucarana Auto Peças S/A
CNPJ: 75.263.558 /0001-69
Valor: R$ 62.500,00 ( sessenta e dois mil e quinhentos
reais )
Objeto: Aquisição de 01 (um) Veículo Zero Quilômetro.
Prazo:  30 dias após a solicitação.
Data de assinatura: 02/06/2014.
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