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AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 231/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 231/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Aquisição d
equipamentos para estruturação da Agroindústria do
Leite da Cooperativa de Comercialização e Reforma
Agrária União Camponesa – COPRAN do Assentamento
Dorcelina Folador, conforme convênio n.° 796012/2013,
em atendimento a Secretaria Municipal da 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
28 de Novembro de 2014 e abertos a partir das 09:30min
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, 13 de Novembro de 2014.

PATRÍCIA   A.  DE  OLIVEIRA
Pregoeira Municipal

DECRETO Nº 1291/14, de 07 de novembro de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica revogado o Decreto sob nº 784/97 de 06 de
outubro de 1997, em todos os seus termos.

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

Arapongas, 07 de novembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO Nº 1293/14, de 07 de novembro de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos das Leis sob nºs:
3.589 e 3.590, de 05 de janeiro de 2009, a UNIFICAÇÃO
dos Lotes de terras situados na quadra 01, no Jardim
Planalto, neste Município e Comarca, de propriedade de
imobiliária linham ltda, assim descritos:
- Lote sob nº 08, com área de 70,01 m², matriculado sob
nº 36.723 e lote sob nº 09, com área 278,89 m²,
matriculado sob nº 36.727, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em um único lote, sob nº 08/09, com área total
de 348,90 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 018108/2014.

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

Arapongas, 07 de novembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO Nº 1287/14, de 07 de novembro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o contido no processo
protocolado sob nº 013788/2014.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública para fins de
Desapropriação Amigável ou Judicial, nos termos do
artigo 5º, alínea “i”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de

junho de 1941 e legislação posterior, o Lote de terras
sob nº 92/H/93/X/92/H/93/X-2/92/H/93/X-3-A, situado
na Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município e
Comarca, (prolongamento da Rua Tiribinha), com área
de 3.770,80 m², de propriedade de S.E.
ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, oriundo das matrículas sob nºs: 22.130, 22.131 e
22.132, todas do 2º Serviço Registral desta Comarca,
com as seguintes divisas e confrontações:

01. – Lote nº 92/H/93/X/92/H/93/X-2/92/H/93/X-3-A
(prolongamento da Rua Tiribinha), com área de 3.770,80
m², “Principiando num marco cravado no limite da Rua
Apagou com o lote nº 99; deste segue confrontando
com o lote nº 99, com o rumo de 26º53’08’NW numa
distância de 105,97 metros até outro marco; deste segue
confrontando com os lotes nºs:  92/H/93/X/92/H/93/X-
2/92/H/93/X-3-B e 92/H/93/X/92/H/93/X-2/92/H/93/X-3-
C, com o rumo de 26º57’23”NW numa distância de 196,75
metros até outro marco; deste segue confrontando com
partes dos lotes nºs: 85 e 84/D, com o rumo de
63º40’41”NE numa distância de 12,00 metros até outro
marco; deste segue confrontando com o lote nº 92/H/
93/X/92/H/93/X-2/92/H/93/X-3, com o rumo de
27º07’16”SE numa distância de 302,67 metros até outro
marco cravado no limite da rua Fogo Apagou; finalmente
deste segue confrontando com a rua Fogo apagou, com
o rumo de 63º15’05”SW numa distância de 13,00 metros”.

Art. 2º - Ficam declaradas de utilidade pública igualmente
as benfeitorias porventura existentes nas áreas de terras
descritas no artigo anterior.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as demais disposições
em contrário.

Arapongas, 07 de novembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano
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DECRETO Nº 1288/14, de 07 de novembro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o contido no processo
protocolado sob nº 015912/2014.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública para fins de
Desapropriação Amigável ou Judicial, nos termos do
artigo 5º, alínea “i”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941 e legislação posterior, o Lote de terras
sob nº 100/1-A, situado na Gleba Patrimônio Arapongas,
neste Município e Comarca, (prolongamento da Rua
Biguatinga), com área de 837,50 m², de propriedade de
JOAQUIM DE FARIA, oriundo da matrícula sob nº 2.377,
do 2º Serviço Registral desta Comarca, com as seguintes
divisas e confrontações:

01. – Lote nº 100/1-A (prolongamento da Rua
Biguatinga), com área de 837,50 m², “Principiando num
marco cravado na divisa dos lotes nºs: 100/1-B com o
lote nº 100/2; deste segue confrontando com o
prolongamento da Rua Biguatinga, com o rumo de
48º44’NW numa distância de 19,40 metros até outro
marco; deste segue confrontando com o lote nº 100/1,
com o rumo de 01º51’SW numa distância de 51,85 metros
até outro marco; deste segue confrontando com o
prolongamento da Rua Biguatinga, com o rumo de
39º13’30”SE numa distância de 23,10 metros até outro
marco; finalmente deste segue confrontando com o lote
nº 100/1-B, com o rumo de 01º51’NE numa distância de
56,70 metros”.

Art. 2º - Fica revogado o Decreto sob nº 236/2000, de 05
de maio de 2000, em todos os seus termos.

Art. 3º - Ficam declaradas de utilidade pública igualmente
as benfeitorias porventura existentes nas áreas de terras
descritas no artigo anterior.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as demais disposições
em contrário.

Arapongas, 07 de novembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO Nº 1209/14, de 17 de outubro de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 01, quadra 15, com área de 312,37 m², situado
no Jardim Paulista II, neste Município e Comarca, de
propriedade de carlos roberto nascimento, conforme
matrícula sob nº 36.657, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 01,
com área de 186,37 m² e lote nº 01A, com área de 126,00
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 014015/2014.

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

Arapongas, 17 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO Nº 1211/14, de 20 de outubro de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 18, quadra 13, com área de 372,69 m², situado
no Jardim Vale das Perobas II, neste Município e
Comarca, de propriedade de ANTONIO APARECIDO
MOLINARI E OUTRA, conforme matrícula sob nº 36.720,
do 2º Serviço Registral desta Comarca, em 02 (dois)
novos lotes, sob nºs: lote nº 18, com área de 188,92 m² e
lote nº 18/A, com área de 183,77 m², em conformidade
com projetos e memoriais descritivos inclusos ao
processo nº 013339/2014.

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

Arapongas, 20 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO Nº 1292/14, de 07 de novembro de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento da Data de
terras sob nº 13, quadra “C”, com área de 405,00 m²,
situada na Vila Aparecida, neste Município e Comarca,
de propriedade de CLAUDIO CEZAR TONELO E PEDRO
CELSO ZACHI, oriundo da matrícula sob nº 9.515, do 2º
Serviço Registral desta Comarca, em 02 (duas) novas
datas, sob nºs: data nº 13, com área de 202,50 m² e data
nº 13/A, com área de 202,50 m², em conformidade com
projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
nº 014034/2014.

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

Arapongas, 07 de novembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO Nº 1294/14, de 07 de novembro de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 03, quadra 03, com área de 291,85 m², situado
no Jardim Vale das Perobas II, neste Município e
Comarca, de propriedade de SERGIO VANDERLEI
RODRIGUES, conforme matrícula sob nº 36.711, do 2º
Serviço Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos
lotes, sob nºs: lote nº 03, com área de 125,85 m² e lote nº
03/A, com área de 166,00 m², em conformidade com
projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
nº 014720/2014.

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

Arapongas, 07 de novembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO Nº 1297/14, de 07 de novembro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de



DIÁRIO OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VI    Nº: 1320   PÁG: 03SEXTA-FEIRA - 14/11/2014

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento da Data de
terras sob nº 19, quadra 13, com área de 300,00 m², situada
no Jardim Caravelle, neste Município e Comarca, de
propriedade de ANDREW CATUZO SORPREZO,
conforme matrícula sob nº 8286, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (duas) novas datas, sob nºs: data
nº 19, com área de 150,00 m² e data nº 19/A, com área de
150,00 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 014710/2014.

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

Arapongas, 07 de novembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO Nº 1298/14, de 07 de novembro de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 01, quadra 26, com área de 367,27 m², situado
no Jardim Santa Alice, neste Município e Comarca, de
propriedade de CLAUDETE CARDOSO E OUTRO,
conforme matrícula sob nº 36.543, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 01, com área de 187,50 m² e lote nº 01/A, com área de
179,77 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 014187/2014.

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

Arapongas, 07 de novembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO Nº 1.279/14, de 06 de novembro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista a C.I. nº 044/2014, de
28 de outubro de 2014, da Sede dos Conselhos
Municipais,

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar a servidora Maria Cristina Domingues
Xavier, para compor o Conselho Municipal de
Assistência Social, como representante suplente da
Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos, em
substituição à designação anteriormente realizada
através do Decreto nº 937/13, de 28 de agosto de 2013.

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

Arapongas, 06 de novembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO  JOSÉ  ANDREASSI  CICERO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N° 1.305/14, de 12 de novembro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, tendo em vista as informações da
Secretaria Municipal de Educação, quanto ao quadro
do Magistério Municipal,

R E S O L V E:
Art. 1ºA Secretaria Municipal de Educação realizará
Concurso de Remoção, a ser regulamentado por meio
de Edital Público, para os ocupantes de cargo de
Professor do Magistério Público Municipal e
Professores de Educação Física.

Art. 2ºPoderão se inscrever e participar do Concurso de
Remoção os professores ocupantes de cargo efetivo e
que estiverem em efetivo exercício.

Art. 3°O Concurso de Remoção processar-se-á por
escolha de vagas em sessão pública de acordo com a
pontuação do candidato e realizar-se-á em épocas
determinadas pela Secretaria de Educação e Esportes,
obedecendo os critérios estabelecidos em Edital próprio.

Art. 4°O interessado em participar do Concurso de
Remoção preencherá requerimento em formulário próprio
por cargo que seja detentor e protocolará na Secretaria
Municipal de Educação.

Art. 5°A Secretaria Municipal de Educação publicará
edital contendo as instruções complementares
necessárias à execução das medidas preconizadas neste
Decreto.

Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em

contrário.

Arapongas, 12 de novembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

ELIZABETE  HUMAI  DE  TOLEDO
Secretária Municipal de Educação

ERRATA
Decreto n° 977/14, de 01 de setembro 2014 -

Desmembramento

Onde se lê: Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei
sob nº 3.590, de 05 de janeiro de 2009, o
Desmembramento do Lote de terras sob nº 132-L-1, com
área de 962,56 m², situado na Gleba Patrimônio
Arapongas, neste Município e Comarca, de propriedade
de VITOR KIYOSHI SAWADA, conforme matrícula sob
nº 35.958, do 2º Serviço Registral desta Comarca, em 03
(três) novos lotes, sob nºs: lote nº 132-L-1, com área de
206,54 m², lote nº 132-L-1-C, com área de 430,16 m² e lote
nº 132-L-1-D, com área de 325,86 m²...

Leia-sê: Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob
nº 3.590, de 05 de janeiro de 2009, o Desmembramento
do Lote de terras sob nº 132-L-1, com área de 962,56 m²,
situado na Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município
e Comarca, de propriedade de VITOR KIYOSHI
SAWADA, conforme matrícula sob nº 35.958, do 2º
Serviço Registral desta Comarca, em 03 (três) novos
lotes, sob nºs: lote nº 132-L-1, com área de 206,54 m²,
lote nº 132-L-1-P, com área de 430,16 m² e lote nº 132-L-
1-D, com área de 325,86 m²...

Arapongas, 12 de novembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

PORTARIA  Nº 540/14, de 05 de novembro 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o processo
protocolado sob nº 013788/2014.

R E S O L V E:
Art. 1º. - Designar os senhores, ORLANDO BIELESKI,
Agente Administrativo, ISRAEL BIASON FILHO
Arquiteto e EMERSON MENDONÇA, Gerente de
Finanças, para sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão Especial para Avaliação do Lote
de terras sob nº 92/H/93/X/92/H/93/X-2/92/H/93/X-3-A
(prolongamento da Rua Tiribinha), com área de 3.770,80
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m², situado na Gleba Patrimônio Arapongas, neste
Município e Comarca, oriundo das matrículas sob nºs:
22.130, 22.131 e 22.132, todas do 2º Serviço Registral
desta Comarca, de propriedade de S. E.
ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as demais disposições
em contrário.

Arapongas, 05 de novembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

PORTARIA  Nº 541/14, de 05 de novembro 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o processo
protocolado sob nº 013788/2014.

R E S O L V E:
Art. 1º. - Designar os senhores, ORLANDO BIELESKI,
Agente Administrativo, ISRAEL BIASON FILHO
Arquiteto e EMERSON MENDONÇA, Gerente de
Finanças, para sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão Especial para Avaliação do Lote
de terras sob nº 100/1-A (prolongamento da Rua
Biguatinga), com área de 837,50 m², situado na Gleba
Patrimônio Arapongas, neste Município e Comarca,
oriundo da matrícula sob nº 2.377 do 2º Serviço Registral
desta Comarca, de propriedade de JOAQUIM DE
FARIA.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as demais disposições
em contrário.

Arapongas, 05 de novembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

RESOLUÇÃO Nº 002/14, de 12 de novembro de 2014

Elizabete Humai de Toledo, Secretária Municipal de
Educação de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e considerando o que dispõe os
artigos 26 e 29 da Lei nº 3.172, de 14 de dezembro de
2004,

ORIENTA o preenchimento das Tabelas  de Avaliação
de Desempenho e Produtividade dos
Diretores das Escolas Municipais e
Coordenadores dos Centros Municipais de Educação
Infantil.

I -  Os 07 (sete) primeiros fatores ou quesitos da Tabela
III - FATOR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E
PRODUTIVIDADE serão avaliados pela Comissão
Central da Secretaria Municipal de Educação, devendo
ser rubricada pelos membros e encaminhada
posteriormente para a Comissão do Estabelecimento em
que atua, para que seja finalizada a avaliação.

II -  Os diretores das Escolas Municipais e
Coordenadores dos Centros Municipais de Educação
Infantil  terão horários agendados para comparecerem
na Secretaria Municipal de Educação para a realização
da Avaliação.

III - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 12 de novembro de 2014.

ELIZABETE  HUMAI  DE  TOLEDO
Secretária Municipal de Educação
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