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COMISSÃO DE INQUÉRIT O ADMINISTRA TIV O
- PORTARIA  Nº. 062/12 -

C I T A Ç Ã O
Fica o Senhor Cristiano de Oliveira Dionísio, ocupante
do cargo de Agente de Vigilância, de provimento efetivo,
matrícula nº. 7124-2/1, lotado na Secretaria Municipal
de Segurança Pública e Trânsito, citado para apresentar
defesa por escrito, bem como arrolar testemunhas a seu
favor, se assim o quiser, no prazo de 10 (dez) dias a
contar da data de publicação desta, quanto às acusações
que lhe são imputadas no Processo de Sindicância nº.
03/14*.
A defesa deverá ser protocolada no Protocolo da
Prefeitura do Município de Arapongas – Centro
Administrativo, sito à Rua das Garças, 750, dirigida à
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito
Administrativo.
* cópia do processo poderá ser requerida junto ao
Protocolo Municipal, no endereço supracitado.

Arapongas, 03 de setembro de 2014.

MARIA  MARTA TANNOURI GARBIN

COMISSÃO DE INQUÉRIT O ADMINISTRA TIV O
- PORTARIA  Nº. 062/12 -

C I T A Ç Ã O
Fica o Senhor Evandro Luiz Rabito Coltre, ocupante do
cargo de Motorista, matrícula nº. 11066-3/1, lotado na
Secretaria Municipal da Saúde, citado para apresentar
defesa por escrito, bem como arrolar testemunhas a seu
favor, se assim o quiser, no prazo de 10 (dez) dias a
contar da data de publicação desta, quanto às acusações
que lhe são imputadas no Processo de Sindicância  nº.
11/14*.
A defesa deverá ser protocolada no Protocolo da
Prefeitura do Município de Arapongas – Centro
Administrativo, sito à Rua das Garças, 750, dirigida à
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito
Administrativo.
* cópia do processo poderá ser requerida junto ao
Protocolo Municipal, no endereço supracitado.

Arapongas, 03 de setembro de 2014.

MARIA  MARTA TANNOURI GARBIN

COMISSÃO DE INQUÉRIT O ADMINISTRA TIV O
- PORTARIA  Nº. 062/12 -

C I T A Ç Ã O
Fica a Senhora Jessica Caroline da Silva Ribeiro,
ocupante do emprego de Agente de Endemias, matrícula
nº. 9226-6/1, lotado na Secretaria Municipal da Saúde,
citada para apresentar defesa por escrito, bem como
arrolar testemunhas a seu favor, se assim o quiser, no
prazo de 10 (dez) dias a contar da data de publicação
desta, quanto às acusações que lhe são imputadas no
Processo Administrativo  nº. 2885/14*.
A defesa deverá ser protocolada no Protocolo da
Prefeitura do Município de Arapongas – Centro
Administrativo, sito à Rua das Garças, 750, dirigida à
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito
Administrativo.
* cópia do processo poderá ser requerida junto ao
Protocolo Municipal, no endereço supracitado.

Arapongas, 03 de setembro de 2014.

MARIA  MARTA TANNOURI GARBIN

COMISSÃO DE INQUÉRIT O ADMINISTRA TIV O
- PORTARIA  Nº. 062/12 -

C I T A Ç Ã O
Fica o Senhor Rogério Pires Fernandes, ocupante do
emprego de Motorista, matrícula nº. 10531-7/1, lotado
na Secretaria Municipal da Saúde, citado para apresentar
defesa por escrito, bem como arrolar testemunhas a seu
favor, se assim o quiser, no prazo de 10 (dez) dias a
contar da data de publicação desta, quanto às acusações
que lhe são imputadas no Processo de Sindicância  nº.
16/13*.
A defesa deverá ser protocolada no Protocolo da
Prefeitura do Município de Arapongas – Centro
Administrativo, sito à Rua das Garças, 750, dirigida à
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito
Administrativo.
* cópia do processo poderá ser requerida junto ao
Protocolo Municipal, no endereço supracitado.

Arapongas, 03 de setembro de 2014.

MARIA  MARTA TANNOURI GARBIN

COMISSÃO DE INQUÉRIT O ADMINISTRA TIV O
- PORTARIA  Nº. 062/12 -

C I T A Ç Ã O
Fica o Senhor Luiz Jose da Rocha, ocupante do emprego
de Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº. 10510-4/1,
lotado na Secretaria Municipal da Saúde, citada para
apresentar defesa por escrito, bem como arrolar
testemunhas a seu favor, se assim o quiser, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data de publicação desta, quanto
às acusações que lhe são imputadas no Processo de
Sindicância  nº. 06/14*.
A defesa deverá ser protocolada no Protocolo da
Prefeitura do Município de Arapongas – Centro
Administrativo, sito à Rua das Garças, 750, dirigida à
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito
Administrativo.
* cópia do processo poderá ser requerida junto ao
Protocolo Municipal, no endereço supracitado.

Arapongas, 03 de setembro de 2014.

MARIA  MARTA TANNOURI GARBIN

DECRETO nº 961/14, de 25 de agosto 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
013700/14, de 21/08/2014;

R E S O L V E:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 01 de setembro de
2014, RICARDO GONÇALVES, matrícula nº 9681-4/1, do
cargo de Secretário Municipal de Esporte, símbolo CC1,
de provimento em comissão.

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito
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SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO nº 964/14, de 27 de agosto 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° 013898, de 26/08/2014;

R E S O L V E:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 26 de agosto de
2014, LEANDRO PEREIRA, matrícula nº 8423-9/1, do
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível 03, de
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de
Educação.

Arapongas, 27 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO nº. 966/14, de 28 de agosto de 2014

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

R E S O L V E:
Nomear, a partir de 01 de setembro de 2014, RICARDO
GONÇALVES, matrícula nº 9681-4/2, ocupante do cargo
de Técnico Desportivo, lotado na Secretaria Municipal
de Esporte, de provimento efetivo, para exercer em
comissão o cargo de Secretário de Esporte, símbolo CC1,
da mesma secretaria, 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, 28 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO nº. 988/14, de 01 de setembro 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
997/14, de 29/08/14, da SAUDE;

R E S O L V E:
Nomear, a partir de 01 de setembro de 2014, Antonio
Carlos Mendes, matrícula n° 11077-9/1, para exercer em
comissão o cargo de Diretor Geral, símbolo CC2, lotado
na Secretaria Municipal da Saúde, 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, ficando exonerado da nomeação
procedida pelo Decreto n° 319/13, de 13/03/13.

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO nº 959/14, de 27 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 02, quadra 12, com área de 300,00 m², situado
no Jardim Casa Grande, neste Município e Comarca, de
propriedade de OTAVIO MANOEL DE LIMA, conforme
matrícula sob nº 10.422, do 1º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 02,
com área de 150,00 m² e lote nº 02/A, com área de 150,00
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 013677/2014.

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

Arapongas, 27 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 968/14, de 01 de setembro 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 13, quadra 06, com área de 300,00 m², situado
no Jardim Santa Alice, neste Município e Comarca, de
propriedade de EDGARD GIANNINA SANTE FILHO,
conforme matrícula sob nº 36.519, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 13, com área de 150,00 m² e lote nº 13/A, com área de
150,00 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 013946/2014.

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

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 969/14, de 01 de setembro 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 06, quadra “F”, com área de 355,00 m²,
situada na Vila São José, neste Município e Comarca, de
propriedade de PATRÍCIO GOTARDO, conforme
matrícula sob nº 10.227, do 1º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (duas) novas datas, sob nºs: data nº 06,
com área de 177,50 m² e data nº 06/A, com área de 177,50
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 014016/2014.

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

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 969/14, de 01 de setembro 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
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terras sob nº 06, quadra “F”, com área de 355,00 m²,
situada na Vila São José, neste Município e Comarca, de
propriedade de PATRÍCIO GOTARDO, conforme
matrícula sob nº 10.227, do 1º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (duas) novas datas, sob nºs: data nº 06,
com área de 177,50 m² e data nº 06/A, com área de 177,50
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 014016/2014.

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

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 970/14, de 01 de setembro 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 26, quadra 08, com área de 278,07 m², situado
no Jardim Planalto neste Município e Comarca, de
propriedade de RAFAEL FRANCO VAEZA, conforme
matrícula sob nº 36.438, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 26,
com área de 126,00 m² e lote nº 26/A, com área de 152,07
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 014018/2014.

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

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 972/14, de 01 de setembro 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 12, com área de 380,00 m², situado

no Jardim Petrópolis neste Município e Comarca, de
propriedade de joão pedroso filho, conforme matrícula
sob nº 8.619, do 2º Serviço Registral desta Comarca, em
02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 18, com área de
190,00 m² e lote nº 18/A, com área de 190,00 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 012946/2014.

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

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 973/14, de 01 de setembro 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 08, quadra “I”, com área de 306,00 m²,
situado no Jardim Novo Centauro neste Município e
Comarca, de propriedade de ALEXANDRO DE
OLIVEIRA E OUTRO, conforme matrícula sob nº 33.221,
do 2º Serviço Registral desta Comarca, em 02 (dois)
novos lotes, sob nºs: lote nº 08, com área de 153,00 m² e
lote nº 08/A, com área de 153,00 m², em conformidade
com projetos e memoriais descritivos inclusos ao
processo nº 013834/2014.

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

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 974/14, de 01 de setembro 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 08, quadra “I”, com área de 306,00 m²,
situado no Jardim Novo Centauro neste Município e
Comarca, de propriedade de ALEXANDRO DE
OLIVEIRA E OUTRO, conforme matrícula sob nº 33.221,
do 2º Serviço Registral desta Comarca, em 02 (dois)
novos lotes, sob nºs: lote nº 08, com área de 153,00 m² e
lote nº 08/A, com área de 153,00 m², em conformidade
com projetos e memoriais descritivos inclusos ao
processo nº 012771/2014.

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

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 975/14, de 01 de setembro 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 17, quadra 14, com área de 309,36 m², situado
no Jardim Interlagos, neste Município e Comarca, de
propriedade de JULIO YUKIHARU IRIZA WA, conforme
matrícula sob nº 25.205, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 17,
com área de 155,25 m² e lote nº 17/A, com área de 154,11
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 013774/2014.

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

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 976/14, de 01 de setembro 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,
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de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 16, quadra 18, com área de 357,37 m², situado
no Jardim San Raphael V, neste Município e Comarca,
de propriedade de EDIFIE OBRAS DE ALVENARIA
LTDA - ME, conforme matrícula sob nº 14.482, do 2º
Serviço Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos
lotes, sob nºs: lote nº 16, com área de 222,37 m² e lote nº
16/A, com área de 135,00 m², em conformidade com
projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
nº 013363/2014.

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

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 977/14, de 01 de setembro 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 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, em conformidade com
projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
nº 013804/2014.

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

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 978/14, de 01 de setembro 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 06, quadra 04, com área de 331,50 m², situada
no Jardim Cultura, neste Município e Comarca, de
propriedade de JOSÉ ANGELO VENTURINE, conforme
matrícula sob nº 7.886, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (duas) novas datas, sob nºs: data nº 06,
com área de 149,81 m² e data nº 06/A, com área de 181,69
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 013821/2014.

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

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL nº 131/14, de 29 de agosto de 2014

A Prefeitura do Município de Arapongas, tendo em vista
o Concurso Público realizado através do Edital nº 026/
10, de 19/03/10 e homologado pelos Editais nºs 063/10,
de 01/07/10, 098/10, de 27/09/10, 106/11, de 27/10/10
(retificado pelo Edital nº 134/13, de 23/09/13 e 111/14, de
01/08/14), e 048/11, de 15/04/11, torna público que:

a)  FICAM AMPLIADAS de 236 (duzentas e trinta e
seis) para 244 (duzentas e quarenta e quatro) as vagas
abertas para o cargo de PROFESSOR, do Quadro Próprio
do Magistério, que integra o Anexo I, da Lei nº 3.172, de
14/12/04.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Arapongas,

29 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSE ANDREASSI CICERO
Secretário Municipal de Administração

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL nº 133/14, de 29 de agosto de 2014

A Prefeitura do Município de Arapongas, tendo em vista
o Concurso Público realizado através do Edital nº 154/
13, de 17/10/13 e homologado pelo Edital nº 025/14, de
31/01/14 e retificado pelo Edital nº 031/14, de 10/02/14,
torna público que:

a)  FICAM AMPLIADAS de 75 (setenta e cinco) para 79
(setenta e nove), as vagas abertas para o cargo de

EDUCADOR INFANTIL, do Quadro Próprio do
Magistério, que integra o Anexo I, da Lei nº 3.172, de 14/
12/04, alterada pela Lei nº 4.147/13.

Arapongas, 29 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSE ANDREASSI CICERO
Secretário Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS
EDITAL nº. 138/14, de 02 de setembro de 2014

A Prefeitura do Município de Arapongas, tendo em vista
o Processo Seletivo Simplificado - PSS, realizado através
do Edital nº. 086/14, de 12/06/2014 e homologado pelo
Edital nº. 127/14, de 20/08/2014 e considerando:
- o contido na Comunicação Interna de nº. 967/14, de 25/
08/2014, da Secretaria Municipal de Saúde;
- a necessidade temporária de excepcional interesse
público;
- a continuidade da prestação de serviços na área da
saúde;

TORNA PÚBLICO:
Art. 1º - FICAM AMPLIADAS de 17 (dezessete) para 24
(vinte e quatro), as vagas abertas para o cargo de Agente
de Endemias, do Programa de Combate ao Aedes
Aegypti, instituídas no item I, do Edital de Abertura nº.
086/14, de 12/06/14, do Processo Seletivo Simplificado -
PSS.

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

Arapongas, 02 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSE ANDREASSI CICERO
Secretário Municipal de Administração

ERRATA
Decreto n° 569/14, de 29 de maio 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 07, quadra 02, com área de
252,00 m², situado no Jardim Nossa Senhora do Loreto,
neste Município e Comarca, de propriedade de
LOTEADORA NOSSA SENHORA DO LORETO LTDA,
conforme matrícula sob nº 31.815, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 08, com área de 126,00 m² e lote nº 08-A, com área de
126,00 m²...



DIÁRIO OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VI    Nº: 1271   PÁG: 05SEXTA-FEIRA - 05/09/2014

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 07, quadra 02, com área de 252,00
m², situado no Jardim Nossa Senhora do Loreto, neste
Município e Comarca, de propriedade de LOTEADORA
NOSSA SENHORA DO LORETO LTDA, conforme
matrícula sob nº 31.815, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 07,
com área de 126,00 m² e lote nº 07-A, com área de 126,00
m²...

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

ERRATA
Decreto n° 590/14, de 30 de maio 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 11, quadra “A”, com área de
268,27 m², situado no Jardim Bela Vista, neste Município
e Comarca, de propriedade de FÁBIO LEANDRO
FERREIRA, conforme matrícula sob nº 25.572, do 2º
Serviço Registral de Arapongas Pr., em 02 (dois) novos
lotes, sob nºs: lote nº 11-A, com área de 138,00 m² e lote
n° 11-B, com área de 130,27 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 11, quadra “A”, com área de 268,27
m², situado no Jardim Bela Vista, neste Município e
Comarca, de propriedade de FÁBIO LEANDRO
FERREIRA, conforme matrícula sob nº 25.572, do 2º
Serviço Registral de Arapongas Pr., em 02 (dois) novos
lotes, sob nºs: lote n° 11, com área de 130,27 m² e lote nº
11-A, com área de 138,00 m²...

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

Extrato de Ratificação
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 216/2014.
Modalidade: Pregão nº 163/2014.

Objeto: Registro de preços para futura contratação de
materiais de infraestrutura para redes, em atendimento a
Diretoria de Tecnologia e Informação – DTI – SEMAD.
Pelo presente instrumento o Exmo. Sr. Prefeito do
Município de Arapongas, no uso de suas atribuições
legais, e com fulcro na legislação pertinente, comunica
aos interessados que o presente processo de licitação
fica delcarado FRUSTRADO, por conveniência
administrativa, devido a apresentação com insuficiencia
de informações dos documentos, sendo considerada
desclassificada.

Arapongas, 03 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 198/13.
Partes: Município de Arapongas e MARCELO
NISCASTRO ANSELMO.
Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Tangará,
n. 93, Centro, com intuito abrigar as instalações do
depósito da Gerência de Patrimônio - GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo nº. 12882/14, datado de 07/08/2014,
acordam as partes, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/
93, em prorrogar o prazo de vigência contratual até
29.08.2015, observado o inicio em 29.08.2014, e em
observancia a cláusula 4ª §3º, do contrato original,
reajusta-se o valor do aluguel mensal para R$ 2.317,26
(dois mil trezentos e dezessete reais e vinte e seis
centavos) observando-se o indice de 5,33% relativo à
reposição infracionária, acumulada nos 12 meses,
divulgado pelo IGP-M, totalizando para o período da
contratação, a quantia de R$ 27.807,12 (vinte e sete mil
oitocentros e sete reais e doze centavos).
Modalidade: Dispensa nº. 039/13.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICIT AÇÃO E
TERMO CONTRATUAL

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 232/14.
Partes: Município de Arapongas e CEREZAMAR
HOSPEDAGEM LTDA – ME.
Objeto: Credenciamento de “Casas de Apoio” com sede
na cidade de Curitiba e Campo Largo, ambas no Estado
do Paraná, para prestação de serviços de hospedagem,
com atendimento 24 horas aos usuários do Sistema Único
de Saúde Municipal em tratamento na Capital, em
atendimento a Secretaria Municipal de  Saúde.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 012/14. Chamamento 003/
14.

Prazo de Vigência: De 12 (doze) meses à partir da
assinatura do instrumento contratual.
Valor: R$ 158.400,00 (cento e cinquenta e oito e
quatrocentos reais).
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base nos artigos 198,
inciso I, c/c artigo 199, § 1º da Constituição Federal de
1988, combinado com o artigo 24, da Lei n. 8.090/90, e
ainda nos termos do artigo 25, caput da Lei Federal nº
8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 30/07/
2014.
Data e Assinaturas:

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 143/13.
Partes: Município de Arapongas e SANETRAN
SANEAMENTO AMBIENTAL S/A
Objeto: Contratação de empresa de prestação de
serviços de engenharia sanitária de limpeza urbana para
atender os serviços de coleta e transporte de resíduos
domiciliares no período diurno, coleta e transporte de
resíduos domiciliares no período noturno, coleta e
transporte de pequenos animais mortos nas vias e
logradouros públicos, serviço de operação do aterro
municipal dos resíduos domiciliares sólidos e
compactaveis, em atendimento a Secretaria Municipal
da Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente –
SEASPMA.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo nº. 011463/14, datado de 16/07/2014,
acordam as partes, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/
93, em prorrogar o prazo de vigência e de execução do
objeto contratual, por igual período, ou seja, 12 (doze)
meses, ambos até 04/09/2015, com início à a partir de 05/
09/2014.
Modalidade: Concorrência nº. 002/13.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 287/13.
Partes: Município de Arapongas e CONSTRUTORA LFT
LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
ampliação de uma unidade se Saúde, localizada na Rua
Mutum Poranga, Quadra 04 – Lote 1/2/3/4 – Conjunto
Habitacional Centauro, em atendimento a Secretaria
Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento
Urbano – SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
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Administrativo sob nº. 011429/14, de 16/07/2014,
acordam as partes, nos termos do art. 57, § 1º, inciso I e
IV, da Lei Federal n. 8.666/93, em prorrogar o prazo de
execução em mais 90  (noventa) dias, ou seja, para
08.11.2014, permanecendo inalterada a vigência
contratual, que se encerrará em 28/01/2015.
Modalidade: Tomada de Preços nº. 014/13.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 287/13.
Partes: Município de Arapongas e CONSTRUTORA LFT
LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
ampliação de uma unidade se Saúde, localizada na Rua
Mutum Poranga, Quadra 04 – Lote 1/2/3/4 – Conjunto
Habitacional Centauro, em atendimento a Secretaria
Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento
Urbano – SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo sob nº. 013304/14, de 15/08/2014,
acordam as partes, nos termos do art. 65, inciso I, alínea
“b” c/c §1º da Lei Federal n. 8.666/93, para o fim de com
aumento nos itens constantes da planilha licitada no
valor de R$ 25.065,18 (vinte e cinco mil e sessenta e
cinco reais e dezoito centavos) e a inclusão de alguns
serviços não constantes da planilha licitada no valor de
R$ 45.450,39 (quarenta e cinco mil quatrocentos e
cinquenta reais e trinta e nove centavos) gerando um
acréscimo de R$ 70.515,57 (setenta mil qinhentos e quinze
reais e cinquenta e sete centavos) elevando o valor
original do contrato de R$ 285.438,89 (duzentos e oitenta
e cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e
nove centavos) para o valor de R$ 355.954,46 (trezentos
e cincquenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e
quatro reais e quarenta e seis centavos), equivalente a
um acréscimo de aproximadamente 24,70% sobre o valor
atual do contrato. Diante do acréscimo de valores
apontados acima, a contratada deverá atualizar a
garantia de execução contratual nos mesmos termos do
presente aditivo, ou seja, de 1% sobre o valor contratual
majorado.
Modalidade: Tomada de Preços nº. 014/13.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 126/13.
Partes: Município de Arapongas e DEPARTAMENTO
DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.
Objeto: Contratação direta do Departemento de
Imprensa Oficial do Estado do Paraná, DIOE, em
atendimento a Secretaria Municipal de Administração –

SEMAD.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo nº. 009916/14, datado de 18/06/2014, e
ainda nos termos do art. 57, inc. II, art. 58, inc. I, c/c art.
65, I, da Lei Federal nº. 8.666/93, acordam as partes em
prorrogar o prazo de de execução e vigência contratual,
até 18/06/2015, com início em 19/06/2014, totalizando
para o período da presente prorrogação o importe de R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
Modalidade: Inexigibilidade nº. 010/13.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 102/11.
Partes: Município de Arapongas e AURÉLIO OTERO
PRUDENCIATE.
Objeto: locação de imóvel destinado às instalações da
Unidade da EMATER – Unidade Arapongas.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo nº. 012877/14, datado de 07/08/2014,
acordam as partes, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/
93, em prorrogar o prazo de vigência contratual do imóvel
localizado à Rua Beija-Flor, n. 273, Centro, para 02/09/
2015, observado o início em 03/09/2014, e em reajustar o
valor do aluguel de R$ 2.266,76 (dois mil duzentos e
sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), para R$
2.387,35 (dois mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta
e cinco centavos).
Modalidade: Dispensa nº. 010/11.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 124/13.
Partes: Município de Arapongas e SÃO FRANCISCO
ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – ME, CENTRO DE
ANÁLISES CLÍNICAS SANT’ANA LTDA – ME,
LABORATÓRIO DOM BOSCO LTDA – EPP,
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO
LUCAS  ARAPONGAS LTDA – EPP, AMÉLIA  SHOKO
YEDU & CIA LTDA – EPP, LABORA LABORATÓRIO
DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, TANIA R.L DA
COSTA & CIA LTDA e PAGNAN & GARROCINI LTDA.
Objeto: Credenciameno de pessoas juridicas da área de
saúde para execução de exames laboratoriais
especializado, em atendimento a Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo sob nº. 011483/14, de 16/07/2014,
acordam as partes, nos termos da Lei Federal n. 8.666/
93, em ampliar o prazo de de vigência por mais 12 meses,
encerrando-se em 09.08.2015.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 008/13 – chamamento
003/13.

As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

PORTARIA  nº. 441/14, de 27 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 no comunicado
interno nº 476/14, de 21/08/2014, da PROJU;

R E S O L V E:
SUSPENDER, a partir de 20 de agosto de 2014, a fruição
das férias referentes ao período aquisitivo 2013/2014,
concedidas conforme Portaria nº 407/14, a FERNANDO
AUGUSTO SARTORI, ocupante do cargo de Procurador
Geral do Município, matrícula 6710-5/2.

Arapongas, 27 de agosto de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA  nº. 451/14, de 01 de setembro 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
996/14, de 29/08/14, da SAUDE;

R E S O L V E:
Designar, Antonio Carlos Mendes, matricula n°. 11077-
9/1, ocupante do cargo de Diretor Geral, de provimento
em comissão, lotado na Secretaria Municipal da Saúde,
para exercer, cumulativamente, o cargo de Secretário
Municipal, da mesma Secretaria, no período de 01 a 30/
09/14, de férias do titular.

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 

Estado do Paraná 

 

CONCURSO PÚBLICO 
  

DECRETO Nº 967/14, de 29 de agosto de 2014. 
  

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

- O Edital de Abertura de Concurso Público nº 154/13, de 17/10/13 e homologado pelo Edital nº 
025/14, de 31/01/14 e retificado pelo Edital 031/14, de 10/02/14;  

-  As convocações procedidas pelos Editais nºs 028/14 e 117/14; 
- Constatação, pelo Serviço Médico do Município, de aptidão física e mental para o exercício do cargo 
 
DECRETA:  
 
Art. 1º - NOMEAR, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal; art. 16, I, da Lei nº 2.147, de 

06/11/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas), para ocupar, em estágio probatório, o 
cargo público, conforme Anexo deste.              

 
Art. 2º - A POSSE ocorrerá no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da publicação oficial 

deste ato, conforme previsto no art. 21, do mesmo Estatuto, após análise e verificação da regularidade da 
documentação apresentada. 

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

contrário. 
  

                                            Arapongas, 29 de agosto de 2014. 
   

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CICERO                                      ANTONIO JOSÉ BEFFA 
                                   SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO                                                   PREFEITO 

 
                           

ANEXO 
(Decreto nº. 967/14, de 29 de agosto de 2014) 

 
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL E DE SERVIÇOS GERAIS 

 
CARGO:  PINTOR 
 SUBGRUPO:   GOSG 6          NÍVEL: 01 
LOTAÇÃO:  Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. 

4000480-5 JOSE APARECIDO ALVES 4 

 
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

 
CARGO:  ATENDENTE SOCIAL 
SUBGRUPO:   GOTA 3          NÍVEL: 01 
LOTAÇÃO:  Secretaria Municipal de Assistência Social 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. 

4004441-6 LAIS PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1 

4000213-6 DEBORA CRISTINA HORVATCH 2 

 
CARGO:  AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL 
SUBGRUPO:   GOTA 1          NÍVEL: 01 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 

Estado do Paraná 

 

LOTAÇÃO:  Secretaria Municipal de Saúde 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. 

4003508-5 CLAUDIA ELAINE CRISTINA MACEDO DE OLIVEIRA 2 

 
QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO 

 
CARGO:  EDUCADOR INFANTIL � 40 h 
NÍVEL: 01 
LOTAÇÃO:  Secretaria Municipal de Educação 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 

4003821-1 ANA PAULA MARTINS 17 C 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  

Estado do Paraná 

 
 CONCURSO PÚBLICO  

 
EDITAL nº. 130/14, de 26 de agosto de 2014. 

 
A Prefeitura do Município de Arapongas, tendo em vista Concurso Público realizado através do Edital nº. 

026/10, de 19/03/10 e homologado pelos Editais nº.s 063/10, de 01/07/10, 098/10, de 27/09/10, 106/10, de 26/10/10 
(retificado pelo Edital nº. 134/13 de 23/09/13), e 048/11, de 15/04/11: 

 
TORNA PÚBLICO: 
 
Art. 1°- que a candidata, abaixo relacionada, não foi nomeada por não atendimento aos dispositivos 

normativos pertinentes à espécie, conforme segue: 
 
CARGO:  OFICIAL ADMINISTRATIVO 

INSCR. 
Nº NOME 

CLASSIF. EDITAL DE 
RECONVOCAÇÃO 

MOTIVO 
SITUAÇÃO 

331492 FRANCIELE DE LIMA 27 
090/14 Não atendeu à 

reconvocação 
Eliminada 

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

contrário. 
 

Arapongas, 26 de agosto de 2014. 
 
 

SANDRO J. A. CICERO 
Secretário Municipal de Administração 

ANTONIO JOSE BEFFA 
Prefeito 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         
CONCURSO PÚBLICO 

  
EDITAL nº 132/14, de 29 de agosto de 2014. 

  
A Prefeitura do Município de Arapongas convoca candidatos aprovados em Concurso Público realizado 

através do Edital nº 026/10, de 19/03/10 e homologado pelos Editais nºs 063/10, de 01/07/10, 098/10, de 
27/09/10, 106/10, de 26/10/10 (retificado pelo Edital nº 134/13, de 23/09/13 e 111/14, de 01/08/14), e 048/11, de 
15/04/11, tendo em vista CI nº 1334/2014, da EDUCAÇÃO; 

 
TORNA PÚBLICO: 
 
Art. 1°- FICA CONVOCADA candidata, constante do ANEXO deste, para comparecer na Diretoria de 

Recursos Humanos desta Prefeitura, situada na Rua das Garças, 750 (esquina com a Rua Flamingos); no prazo de 30 
(trinta) dias, a partir da publicação deste, conforme previsto no Decreto nº 340/13, de 19/03/13, no horário das 
09:00 h às 11:00 h e das 13:00 h às 17:00 h, para ser encaminhada ao exame médico admissional, previsto nos 
itens 6.4.1.X e 6.5, do citado Edital nº 026/10. 

 
Art. 2º - O agendamento para realizar exame médico deverá ocorrer dentro deste prazo, previsto no art. 

1º deste Edital. 
 
Art. 3º - Considerada apta na avaliação médica, será nomeada, devendo apresentar os documentos 

nesta Diretoria de Recursos Humanos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da nomeação, conforme art. 
21, da Lei nº 2.147/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas). 

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

contrário. 
  

Arapongas, 29 de agosto de 2014. 
 

SANDRO J. A. CICERO 
Secretário Municipal de Administração 

ANTONIO JOSE BEFFA 
Prefeito 

 
 

ANEXO  
EDITAL nº 132/14, de 29 de agosto de 2014. 

 
CARGO:  PROFESSOR 

INSCRIÇÃO Nº                                NOME CLASSIFICAÇÃO 

319731 CAMILA CÁSSIA RUSSO 305 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

 
CONCURSO PÚBLICO  

  
EDITAL nº. 134/14, de 29 de agosto de 2014. 

  
A Prefeitura do Município de Arapongas, tendo em vista Concurso Público realizado através do Edital nº. 154/13, de 
17/10/13, homologado pelo Edital nº. 025/14, de 31/01/14 e retificado pelo Edital nº. 031/14, de 10/02/14. 
 
TORNA PÚBLICO: 
 
Art. 1°- que a candidata, abaixo relacionada, não foi nomeada por não atendimento aos dispositivos normativos 
pertinentes à espécie, conforme segue: 
 
CARGO: AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL 

Inscr. Nº Nome Classif Edital 
Convocação 

Motivo Situação 

4003319-8 KATIA SOARES LAURINDO 1 
117/14 Solicitou final de 

lista em 27/08/14 
Final de 

lista 

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

Arapongas, 29 de agosto de 2014. 
 
 

SANDRO J. A. CICERO 
Secretário Municipal de Administração 

ANTONIO JOSE BEFFA 
Prefeito 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

 
CONCURSO PÚBLICO  

  
EDITAL nº 135/14, de 29 de agosto de 2014. 

  
A Prefeitura do Município de Arapongas convoca candidatos aprovados em Concurso Público realizado 

através do Edital nº 154/13, de 17/10/13 e homologado pelo Edital nº 025/14, de 31/01/14 e retificado pelo Edital nº 
031/14, de 10/02/14, tendo em vista Edital nº 134/14 e CI nº 1321/14, da EDUCAÇÃO;  

 
TORNA PÚBLICO: 
 
Art. 1°- FICAM CONVOCADOS os candidatos, constantes do ANEXO deste, para comparecerem na Diretoria 

de Recursos Humanos desta Prefeitura, situada na Rua das Garças, 750 (esquina com a Rua Flamingos); no prazo de 30 
(trinta) dias, a partir da publicação deste, conforme previsto no Decreto nº 340/13, de 19/03/13, no horário das 09:00 
h às 11:00 h e das 13:00 h às 17:00 h, para serem encaminhados ao exame médico pré-admissional, previsto no 
subitem 3.1, g, do citado Edital nº 154/13. 

 
Art. 2º - O agendamento para realizar exame médico deverá ocorrer dentro deste prazo, previsto no art. 1º 

deste Edital. 
 
Art. 3º - Ficam eliminados do referido Concurso Público, os candidatos hora convocados que não 

comparecerem no prazo mencionado. 
 
Art. 4º - Considerado apto na avaliação médica, será nomeado, devendo apresentar os documentos nesta 

Diretoria de Recursos Humanos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da nomeação, conforme art. 21, da Lei 
nº 2.147/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas). 

 
Art. 5º - Caso o candidato hora convocado recusar-se a assumir o cargo, deverá solicitar "final de lista", em 

formulário próprio a ser obtido na Diretoria de Recursos Humanos, no endereço e prazo mencionados no art. 1º. 
 
Art. 6º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Arapongas, 29 de agosto de 2014. 
 

SANDRO J. A. CICERO 
Secretário Municipal de Administração 

ANTONIO JOSE BEFFA 
Prefeito 

  
ANEXO  

EDITAL nº 135/14, de 29 de agosto de 2014. 
 

CARGO: AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL 

INSCRIÇÃO Nº                                NOME CLASSIF. 

4002300-1 MICHELE FRANCIELY ALVES 3 

 
CARGO: EDUCADOR INFANTIL 

INSCRIÇÃO Nº                                NOME CLASSIF. 

4001212-3 GRASIELE ALVES DE CAMARGO 103 

4000605-0 DAIANE APARECIDA FONTANA 104 

4002362-1 NARA ALINE STURARO MARQUES 105 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 
 

EDITAL nº. 139/14, de 02 de setembro de 2014. 
  
A Prefeitura do Município de Arapongas convoca candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado - 

PSS, realizado através do Edital nº. 086/14, de 12/06/14 e homologado pelo Edital nº. 127/14, de 20/08/14, tendo em 
vista CI nº. 967//2014, da Secretaria Municipal de Saúde; 

 
TORNA PÚBLICO: 
 
Art. 1°- FICAM CONVOCADOS os candidatos, constantes do ANEXO deste, para comparecerem na Diretoria 

de Recursos Humanos desta Prefeitura, situada na Rua das Garças, 750 (esquina com a Rua Flamingos); no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a partir da publicação deste, no horário das 09h às 11h e das 13h às 17h, para serem encaminhados 
ao exame médico pré-admissional e demais formalidades legais, conforme previstos nos subitens 13.4 e 14.4.4, do 
citado Edital nº. 086/14. 

 
Art. 2º - O agendamento para realizar exame médico deverá ocorrer dentro deste prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, previsto no art. 1º deste Edital. 
 
Art. 3º - A contratação dos candidatos considerados aptos no exame médico admissional ocorrerá no prazo 

de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data da publicação oficial deste, após análise e verificação da 
regularidade da documentação apresentada, conforme previsto no subitem 14.2, do Edital nº. 086/14. 

 
Art. 4º - O candidato que não atender a convocação, ou que não tiver interesse pela vaga ofertada, poderá 

solicitar �final de lista�, em formulário próprio, a ser obtido na Diretoria de Recursos Humanos, o qual será 
transportado para o final da lista de classificação, podendo ser reconvocado somente 1 (uma) vez, conforme previsto 
no subitem 14.3, do Edital nº. 086/14. 

 
Art. 5º - Ficam eliminados do referido Processo Seletivo, os candidatos convocados que não tiver interesse 

em aceitar a vaga ofertada e não assinar a solicitação de final de lista supracitada, os quais serão considerados 
desistentes, conforme subitem 15.4, do Edital nº. 086/14.  

 
Art. 6º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Arapongas, 02 de setembro de 2014. 
 
 

SANDRO J. A. CICERO 
Secretário Municipal de Administração 

ANTONIO JOSE BEFFA 
Prefeito 

  
ANEXO  

EDITAL nº. 139/14, de 02 de setembro de 2014. 
   

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

INSCRIÇÃO Nº.                                NOME CLASSIFICAÇÃO 

86 MONALISA BARBOSA 1 

171 MARCOS HENRIQUE ALTMANN 2 

120 CLAUDINEI NERY ALVES 3 

88 EDINEIA DE FARIA 4 

99 SILVANA DE QUEIROZ 5 

102 ELENE MAISE SANTIAGO LOPES 6 
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140 ALEMAR ALVES SAMPAIO 7 

148 APARECIDA DE FATIMA AQUINO GOMES 8 

296 LUCIA HELENA MIGUEL DA SILVA 9 

109 FABIANA BASTOS ESTEVES 10 

110 ELEN DIANA CARDOZO 11 

98 ARIANE PRISCILA GASPARINI VERONEZ 12 

85 MARIA DE LOURDES GRAVENA 13 

103 LAURINDA ALVES BATISTA 14 

87 MARIA CRISTINA LEMKE 15 

37 ANGELA CRISTINA FERREIRA BARBOSA CANAVEZE 16 

334 ROSIMEIRE BEATO 17 

225 LUCIANA ROSA DE LIMA 18 

105 PAMELA REGINA LUCHTENBERG 19 

94 ARIANE APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS 20 

92 GRACE KELLY PINHEIRO 21 

01 ADEMIR SEBASTIAO CUSTODIO 22 

43 LUCIMARA PEREIRA DE ASSIS 23 

268 ANTONIO MACHADO DE LIMA 24 
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Prefeitura do Município de Arapongas 

 

Estado do Paraná 

 

 
 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 
 

 

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2014 - (PMA) 

 

A comissão de licitação designada pela Portaria N.º 062/2014, constituída pelos Senhores Israel Biason Filho, 

Emanuel Marcelo Mansaneira e Luiz Carlos Garanhani, membros, comunica aos interessados na execução dos 

serviços, objeto da Tomada de Preços n.º 015/2014, ou seja: Contratração de empresa especializada para 

desenvolvimento de projeto elétrico para construção de uma cabine de entrada de energia em alta tensão 

para o UPA 24 horas, localizado à Rua Tico-Tico-Rei, 99 � Jardim Caravelle, em atendimento a Secretaria 

Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano - SEODUR, que após a análise e verificação da 

proposta ofertada, decidiu CLASSIFICAR a seguinte proponente: 

 

Proponente Valor global ( R$) Classificação 

A.L.R. ALVES MONTAGENS INDUSTRIAIS � ME R$ 7.000,00 1ª 

 

 

                                                          Arapongas, 04 de Setembro de 2014. 

 

 

Israel Biason FIlho 

Presidente da Comissão 
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PORTARIA  456/14,  de  01 de setembro de 2014. 

 
 

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

atribuições legais,  

 

 

R E S O L V E: 

  

 

CONCEDER, ao Servidor abaixo relacionado, ocupante do cargo de Secretário Municipal de 

Saúde, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, acrescidas de 1/3 (um terço) previsto no Art. 103 da Lei nº 

2.147, de 06/11/92, conforme a seguir: 

 

 

Matrícula Nome Período Aquisitivo Início 

8483-2/2 Luiz Otávio Davanso 2012/2013 01/09/2014 

 

Arapongas, 01 de setembro de 2014. 

 

 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 

Prefeito 
 
 

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 
 
 

DIÁRIO OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VI    Nº: 1271   PÁG: 31SEXTA-FEIRA - 05/09/2014



 

Extrato de Contrato 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE 
ARAPONGAS - IPPASA 

 
Processo Administrativo: nº 002/2014 
Partes: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE 
ARAPONGAS - IPPASA e GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS. 
Objeto: Contratação de licença de uso de Softwares para gerenciamento da Contabilidade e 
Contra Cheque Web do IPPASA. 
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do instrumento 
contratual. 
Valor: R$ 1.040,73 (Um mil, quarenta reais e setenta e três centavos) mensais. 
Modalidade: Dispensa nº 002/2014. 
Data e Assinaturas. 
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