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DECRETO nº 951/14, de 25 de agosto 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 05, quadra “N”, com área de 252,00 m²,
situado no Jardim Casa Grande II, neste Município e
Comarca, de propriedade de LISANGELA MARY SILVA
IWAI, conforme matrícula sob nº 11.849, do 1º Serviço
Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob
nºs: lote nº 05, com área de 126,00 m² e lote nº 05/A, com
área de 126,00 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 010264/
2014.

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

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 958/14, de 25 de agosto de 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 012419/2014.

D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam aceitos todos os serviços e obras de
infra-estruturas executadas pela “IMOBILIÁRIA
LINHAM L TDA”, inscritas no C.G.C. sob nº 85.088.516/
0001-92, no Loteamento denominado “JARDIM VALE
DAS PEROBAS III”, nesta Cidade e Comarca, os quais
passam a integrar doravante o Patrimônio Público
Municipal e, por conseguinte, ficando liberada a caução
fidejussória no valor de R$ 1.303.094,40 (Um milhão,

trezentos e três mil, e noventa e quatro reais e quarenta
centavos), constante no Termo de Acordo firmado em
04 de dezembro de 2012, bem como ficando liberado
para construções.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

ERRATA
Decreto n° 796/14, de 21 de julho 2014 –

Desmembramento

Onde se lê: 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 100-A/99/98-B/2-25, com área
de 276,10 m², situado na Gleba Patrimônio Arapongas,
neste Município e Comarca, de propriedade de
ERIVALDO BERNARDI, conforme matrícula sob nº
26.017, do 2º Serviço Registral de Arapongas Pr., em 02
(dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 100-A/99/98-B/2-25,
com área de 138,05 m² e lote nº 100-A/99/98-B/2-25/A,
com área de 138,05 m²...

Leia-sê: 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 100-A/99/98-B-3/2-25, com área de
276,10 m², situado na Gleba Patrimônio Arapongas, neste
Município e Comarca, de propriedade de ERIVALDO
BERNARDI, conforme matrícula sob nº 26.017, do 2º
Serviço Registral de Arapongas Pr., em 02 (dois) novos
lotes, sob nºs: lote nº 100-A/99/98-B-3/2-25, com área de
138,05 m² e lote nº 100-A/99/98-B-3/2-25/A, com área de
138,05 m²...

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

EXTRATO DE DISPENSA DE LICIT AÇÃO E
TERMO CONTRATUAL

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 255/14.
Partes: Município de Arapongas e IMOBILIÁRIA
BERTONI LTDA
Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Pombas,
1176, para instalações e atividades da Secretaria
Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio
Ambiente – em Atendimento à Gerência de Patrimônio –
GEPAT.
Modalidade: Dispensa nº. 035/14
Prazo de vigência: De 12 (doze) meses contados a partir
de 30 de agosto de 2014.
Valor: R$ 27.840,00 (vinte e sete mil oitocentos e quarenta
reais).
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no Artigo n.° 24,
inciso X, da Lei Federal n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 22/08/
2014.
Data e Assinaturas:

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

EXTRATO DE DISPENSA DE LICIT AÇÃO E
TERMO CONTRATUAL

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 258/14.
Partes: Município de Arapongas e MARIA APARECIDA
GASPAROTTE COELHO
Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Quetzal,
320, Vila Sampaio, para as instalações e atividades da
Unidade Básica de Saúde Santo Antônio, em
Atendimento à Gerência de Patrimônio – GEPAT.
Modalidade: Dispensa nº. 036/14
Prazo de Vigência: De 12 (doze) meses contados
retroativamente à partir de 01 de agosto de 2014.
Valor: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no Artigo n.° 24,
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inciso X, da Lei Federal n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 25/08/
2014.
Data e Assinaturas:

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PORTARIA  nº 424/14, de 19 de agosto 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 012653, de
04/08/14;

R E S O L V E:
Conceder, a Simone Zanatta Camargo, matrícula nº 7439-
0/1, ocupante do cargo de Secretário de Documentação
Escolar, do Grupo Ocupacional Técnico e
Administrativo, Nível 03, de provimento efetivo, lotado
na Secretaria Municipal de Educação, 02 (DOIS) ANOS
DE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS
PARTICULARES, de conformidade com o art. 159 e
parágrafos da Lei nº 2.147, de 06/11/92 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais), a partir de 23 de agosto
de 2014.

Arapongas, 19 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA  nº 431/14, de 26 de agosto 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 013266/2014.

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 de uma
área de terras medindo 335,21 m², denominada data de
terras sob nº 06 da quadra 06, situada no Jardim do Sol,
neste Município e Comarca, doado à IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS através da Lei
sob nº 2.016/91, de 06 de dezembro de 1991.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as demais disposições
em contrário.

Arapongas, 26 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

PORTARIA  nº. 440/14, de 27 de agosto de 2014

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO, Secretário de
Administração do Município de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e
considerando:
- o contido na petição protocolada sob o nº. 013937, de
26/08/2014;
- o disposto na Lei n°. 4.109, de 05/06/2013.

R E S O L V E:
PRORROGAR por 60 (sessenta) dias, no período de 25/
11/2014 a 23/01/2015, a LICENÇA MATERNIDADE
concedida pela Portaria nº. 408/14, de 11/08/2014, da
empregada KATTY CAROLINE REBEQUI MENDES,
matrícula nº. 10951-7/1, ocupante do emprego público
de Auxiliar de Consultório Dentário - PSF, do Programa
Saúde da Família – PSF, lotado na Secretaria Municipal
de Saúde.

Arapongas, 27 de agosto de 2014.

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

MARIA  MARTA TANNOURI GARBIN
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA  nº. 442/14, de 28 de agosto 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
442/14, de 19/08/14, do ESPORTE;

R E S O L V E:
DISPENSAR, a partir de 12 de junho de 2014, João Vagner
Cavalari, matrícula nº 9337-8/1, da Função Gratificada
de Coordenador, símbolo FGC, procedida pela Portaria
nº. 046/14, de 16/01/14.

Arapongas, 28 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA  nº 452/14, de 02 de setembro 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 013938/2014.

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 132/A-132/A-4-10-11, com área de
22.170,48 m², situado na Gleba Colonização Fazenda
Gaúcha, neste Município e Comarca, liberado
definitivamente para APLAN METALÚRGICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA através do Decreto
sob nº 911/12, de 09 de agosto de 2012.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as demais disposições
em contrário.

Arapongas, 02 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

PORTARIA  nº 453/14, de 02 de setembro 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 013854/2014.

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 194/1-E/1-F, com área de 1.950,00 m²,
situado na Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município
e Comarca, liberado definitivamente para INDÚSTRIA
DE ESTOFADOS GREVILHANDIA LTDA através do
Decreto sob nº 908/12, de 09 de agosto de 2012.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as demais disposições
em contrário.

Arapongas, 02 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano
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Licitação � Processo Administrativo nº 140/14 � Inex. nº 006/14 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

                        
ARAPONGA

S

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

  

PORTARIA nº 435/14, de 25 de agosto de 2014

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CICÉRO, Secretário de Administração do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições; 

R E S O L V E:

Art. 1º -  CONCEDER, a servidora abaixo relacionada, Licença por Motivo de Doença
em Pessoa da Família, nos termos do Artigo 156, da Lei nº 2.147/92 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais), conforme segue:

Lotação: Secretaria Municipal de Administração; 

PROCESSO NOME MATRICULA
GRAU DE

PARENTESCO
PERIODO

011582 Maria Jucelina Avila 4434-2/1 Filha 15/07 a 12/10/2014

Art.  2º  -  DECLARAR,  que  a  servidora  abaixo  relacionada,  usufruiu  da Licença  por
Motivo de Doença em Pessoa da Família, nos termos do Artigo 156, da Lei nº 2.147/92
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), conforme segue:

Lotação: Secretaria Municipal de Educação; 

PROCESSO NOME MATRICULA
GRAU DE

PARENTESCO
PERIODO

011891 Lucilene de Lourdes P. Fernandes 7470-5/1 Mãe 24/07 a 08/08/2014

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CICÉRO
Secretário Municipal de Administração

MARIA MARTA TANNOURI GARBIN
Diretora de Recursos Humanos
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