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AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 069/2015

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015,
exclusivamente para Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte (Lei Complementar 123/06, atualizada pela
Lei Complementar 147/2014) tipo: Menor Preço, que se
acha aberta e que tem como objeto a Contratação de
empresa especializada  aquisição e instalação de
climatizadores, em atendimento a Central de Distribuição
Municipal - SEMAD, conforme especificações
constantes no respectivo Edital. Os envelopes (I - de
proposta e II - documentação) serão recebidos na
Prefeitura do Município de Arapongas – Na Gerência de
Licitação, 2° Andar, localizada na Rua das Garças, nº
750, Centro Administrativo, ARAPONGAS-PR, até
09h15min do dia 17 de Abril de 2015 e abertos a partir
das 09h30min, 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, 06 de Abril de 2015.

MATHEUS HUGO GASPAROTO
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE TOMADA  DE PREÇOS Nº 002/2015 –

LICIT AÇÃO

Comunicamos aos interessados que se acha aberta a
licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 002/
2015, do tipo MENOR PREÇO, que tem como objeto a
Contratação de empresa especializada para o
fornecimento de materiais e execução de serviços de
uma entrada de energia na Unidade de pronto
Atendimento UPA, de acordo com projetos anexos, em
atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Transporte
e Desenvolvimento Urbano - SEODUR. Os envelopes
(de documentação e proposta) serão recebidos na
Prefeitura do Município de Arapongas - Gerência de
Licitações, localizada na Rua das Garças, nº 750, 2°
Andar, Centro Administrativo, ARAPONGAS-PR, até às
09h15min do dia  22  de Abril de 2015 e abertos a partir
das 09h30min, 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, 06 de Abril de 2015.

ISRAEL BIASON FILHO
Presidente da Comissão

DECRETO Nº 0197/15, de 26 de março de 2015

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 002855/2015.

D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam aceitos PARCIALMENTE todos os
serviços e obras de infraestrutura executados pela
empresa “CONSTRUTORA PIACENTINI LTDA”,
inscritas no CNPJ sob nº 76.307.024/0001-50, no
Loteamento denominado “CONJUNTO RESIDENCIAL
PIACENZA”, nesta Cidade e Comarca, os quais passam
a integrar doravante o Patrimônio Público Municipal,
sendo compreendidas às quadras de nº 20 à nº 41, ficando
ainda o Loteador responsável por dar continuidade à
execução nas Obras de infraestrutura, até que estas
estejam totalmente finalizadas, assim como fixado e
acordado através do item “b” do Termo de Acordo
firmado entre o Loteador e o Município em 06 de
dezembro de 2011, salientamos também que o Município
permanece em posse do valor dado em caução
fidejussória, conforme art. 19 da Lei nº 3.590/09, de 05 de
janeiro de 2009, e constante no item “d” do supracitado
Termo de Acordo.

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

Arapongas, 26 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Desenvolvimento Urbano

LEI Nº 4.363, DE 02 DE ABRIL  DE 2015

Dispõe sobre a implantação do SIMARA – Sistema
Integrado de Monitoramento de Arapongas no
Município de Arapongas e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, DECRETOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica instituído o SIMARA - Sistema Integrado
de Monitoramento de Arapongas, para vigilância
eletrônica permanente das vias públicas e prédios
públicos pertencentes ao Município de Arapongas,
subordinado à SESTRAN - Secretaria Municipal de
Segurança Pública e Transito.

§1°. O SIMARA subdivide-se em:

I - CÂMERAS, destinadas ao vídeo monitoramento por
meio de sistema de câmeras em vias públicas e em
prédios públicos pertencente ao Município de
Arapongas; e
II - ALARMES, destinados ao monitoramento eletrônico,
por meio de sistema de alarmes em prédios públicos
pertencentes ao Município de Arapongas.

§2. Os objetivos do SIMARA são:

I - Combater a violência e a criminalidade, articulando
ações preventivas e repressivas próprias das forças
componentes do GGIM - Gabinete de Gestão Integrada
Municipal;
II - Ser instrumento para avaliação e melhoria das
atividades próprias dos órgãos de segurança pública
que atuam no Município;
III - Contribuir para a proteção, conservação e
preservação de bens, serviços e instalações
pertencentes ao Município de Arapongas;
IV - Auxiliar a Guarda Municipal de Arapongas em sua
atividade de proteção dos bens, serviços e instalações
Municipais;
V - Oferecer segurança aos usuários do serviço público,
bem como das vias públicas;
VI - Vigiar e zelar pelo patrimônio ambiental, urbanístico
e cultural;
VII – Inibir a depredação de patrimônio público.



DIÁRIO OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VII   Nº: 1410   PÁG: 02TERÇA-FEIRA - 07/04/2015

§3. Na função de vigilância eletrônica por vídeo
monitoramento, o SIMARA câmeras deverá:

I - priorizar a segurança pública, bem como aperfeiçoar e
controlar o trânsito;
II - Aperfeiçoar a fiscalização e implantação de projetos
e programas comunitários, bem como auxiliar os
trabalhos sociais;
III - Auxiliar na identificação criminal, civil e
administrativa;
IV - Coibir exploração sexual infantil, corrupção de
menores e abandono de incapaz;
V - Monitorar locais e atitudes suspeitas;
VI - Contribuir com a segurança nas adjacências dos
centros educacionais;
VII - Inibir comportamentos anti-sociais no espaço
urbano;
VIII - Proporcionar apoio logístico aos órgãos públicos
que atuam na segurança pública local;
IX - Apoiar a defesa civil na administração de riscos e
ameaças;
X - Identificar riscos e ameaças públicas e a antecipar
ações de controle e proteção; e,
XI - Potencializar a capacidade operacional do
policiamento urbano.

Art. 2º - O Centro de Comando Operacional – CCO - é
local de recepção e registro de imagens e dados do
SIMARA, facilitando a logística de pronto-atendimento
e resposta, destinada ao processo de gestão de ações
integradas de segurança pública, bem com a análise e
acompanhamento das ocorrências.

§1°. É assegurado aos órgãos que compõem GGIM, na
forma desta Lei, acesso aos dados e informações
geradas pelo SIMARA.

§2°. A SESTRAN é responsável pela gestão,
conservação e preservação do SIMARA,
compreendendo, inclusive, os procedimentos de
coordenação de utilização, manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos pertencentes ao Município
de Arapongas, e a responsabilidade pela geração,
recepção, registro, armazenamento e conservação de
suas imagens e dados, bem como pelo funcionamento
de sistemas de alarmes, quando de propriedade do
Município de Arapongas.

Art. 3º - A utilização dos registros de imagens e dados
produzidos pelo SIMARA deve observar aos princípios
da inviolabilidade, da intimidade e da vida privada, da
honra e da imagem das pessoas, bem como os direitos e
garantias fundamentais, observadas as disposições
legais próprias.

Art. 4º - Os registros de imagens e dados serão
preservados pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de sua geração.

§1º. As imagens poderão ser preservadas por prazo
superior a 30 (trinta) dias, desde que sejam solicitadas

dentro do prazo previsto no caput deste artigo e para a
finalidade intentada.

Art. 5° - A solicitação formal de cópia de registros de
imagens ou dados do sistema somente poderá ser
atendida mediante determinação judicial ou por
requisição fundamentada de autoridade competente,
observados os termos da legislação em vigor e a alçada
institucional do solicitante.

Art. 6º - O acesso aos registros de imagens ou dados
resultantes de vigilância e monitoramento será
controlado por sistema informatizado que,
obrigatoriamente, registrará, em cada acesso, a senha
eletrônica individual ou identificação datiloscópica do
servidor credenciado.

Art. 7º - Qualquer pessoa que, em razão de suas funções,
tenha acesso aos registros de imagens ou dados
realizados nos termos da presente lei, está obrigada a
guardar sigilo sobre tais informações, sob pena de
responsabilidade administrativa, civil e criminal.

Art. 8º - A SESTRAN e o GGIM desenvolverão, em
parceria, mecanismos de avaliação de desempenho do
SIMARA, mediante diagnósticos sobre a violência e a
criminalidade nos locais monitorados, providenciando
a alteração ou inclusão de áreas sob vigilância, de
acordo com os resultados apurados.

Art. 9º - O administrador do SIMARA é, exclusivamente,
servidor público nomeado como Guarda Municipal de
Arapongas.

Art. 10 - O administrador do SIMARA atua no
desenvolvimento de mecanismos de avaliação de
desempenho, mediante diagnósticos sobre as rotinas
dos eventos identificáveis nos locais monitorados,
providenciando os ajustes para operacionalização do
instrumento de acordo com as metas e resultados
almejados.

Art. 11 - São atribuições do administrador do SIMARA:

I - Confeccionar e assinar documentos relativos ao
sistema;
II - Recepcionar e acompanhar requerimentos
confeccionados por autoridade competente para
obtenção de registros de imagens ou dados armazenados
no sistema;
III - Fazer cumprir os regulamentos e instruções do
sistema e do CCO; e
IV- Comunicar ao superintendente qualquer novidade
relacionada  ao sistema.

Art. 12 - O administrador do SIMARA possui acesso
ilimitado aos registros de imagens e dados do sistema.

Art. 13 – O operador do SIMARA deverá ser
exclusivamente, servidor público nomeado como Guarda
Municipal de Arapongas.

Art. 14 - São atribuições do operador do SIMARA:

I - Manter contínua vigilância do espaço monitorado,
redirecionando a câmera pelos ângulos possíveis no
perímetro de alcance da lente, observando
cuidadosamente as imagens produzidas, identificando
comportamentos de pessoas que apresentem indícios
de ilicitude ou eventos que possam constituir ameaça
ou risco a segurança de pessoas ou do patrimônio em
geral;
II - Comunicar ao setor operacional de prevenção e
resposta competente, em tempo hábil, as infrações em
andamento ou recentemente consumadas, captadas e
registradas pelo sistema;
III - Cumprir os regulamentos e instruções do sistema e
do CCO;
IV - Controlar o acesso no CCO, permitindo que somente
pessoas expressamente autorizadas pelo Secretário da
SESTRAN ou pelo administrador do SIMARA entrem
em suas dependências e providenciem para que os
visitantes assinem o Livro de Visitação; e
V - Comunicar ao administrador do SIMARA qualquer
novidade relacionada ao sistema.

Art. 15 - O operador do SIMARA possui acesso limitado
aos registros de imagens e dados do sistema.

Art. 16 – O Poder Executivo Municipal poderá estabelecer
parceria com entidades públicas ou privadas para a
instalação de novas câmeras e ampliação do SIMARA -
Sistema Integrado de Monitoramento de Arapongas,
observadas as disposições desta lei e da legislação
aplicável.

Art. 17 - E expressamente proibido, nas dependências
do Centro de Comando Operacional:

I - A entrada de dispositivo eletrônico ou outro
equipamento que não faça parte dos componentes
formais do sistema, salvo por autorização expressa do
Secretário da SESTRAN ou do administrador do
SIMARA;
II - Atividades que causem distração ao desempenho
das funções do administrador e do operador;
III - A utilização dos equipamentos do sistema para
satisfazer interesses pessoais; e,
IV - O consumo de qualquer bebida ou alimento.

Art. 18 - O descumprimento de qualquer dispositivo
desta lei estará sujeito às sanções previstas nos seus
regulamentos próprios.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 02 de abril de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA
Secretário Mun. de Segurança Pública e Trânsito
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� EDITAL N° 025/15, DE 06 DE ABRIL DE 2015

ELIZABETE HUMAI DE TOLEDO, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista 

o que dispõe o item 9 do Edital nº 024/15, de 20 de março de 2015, resolve: 

TORNAR PÚBLICO: 
A divulgação do Resultado do Processo Seletivo de Orientador de Estudos para o Programa Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa do Município de Arapongas, conforme segue: 

Classificação Candidato Pontuação 

1º Maria Terezinha Alves 55 

2º Maria Tereza da Silva Pryjmak 55 

3º Ana Carolina Smolareck Ferreira 45 

4º Gisele Aparecida Machado 45 

5º Virgínia Catarina Paionk Pardini 45 

6º Katia Cilene Gonçalves 45 

7º Maria Idalina do Prado 30 

8º Cleuzimar do Rosil Cardoso Auletta 30 

9º Queila de Camargo Gouveia 30 

10º Shirley Baratto Gomes 25 

Arapongas, 06 de abril de 2015. 

ELIZABETE HUMAI DE TOLEDO
Secretária Municipal de Educação 

DIÁRIO OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VII   Nº: 1410   PÁG: 03TERÇA-FEIRA - 07/04/2015



EDITAL DE SORTEIO PÚBLICO SUBCOMISSÃO TÉCNICA � CHAMAMENTO 001/2015 

1. O Município de Arapongas - PR, inscrita no CNPJ sob o nº 76.958.966/0001-06, com sede na Rua das Garças, 750, Centro � Arapongas - 
PR, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria nº 528/2014, publicada no Diário Oficial do Município e 

Tribuna do Norte dia 31 de outubro de 2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará sessão pública destinada ao 

sorteio de profissionais que comporão a subcomissão técnica julgadora das propostas do certame licitatório, na modalidade Concorrência 
004/2015, tipo técnica e preço; 

2. O procedimento licitatório tem como propósito a contratação de agência de publicidade, motivo pelo qual suas propostas técnicas deverão 

ser analisadas por profissionais das áreas correspondentes, nos termos traçados pela lei n.° 12.232, de 29 de abril de 2010; 
3. A sessão pública ocorrerá no dia 13 de Abril de 2015, às 16:00 horas, na sala de reuniões da Gerência de licitação sito à Rua das Garças, 

750, Centro � Arapongas � PR, local e ocasião em que serão sorteados, dentre os profissionais abaixo, 03 (três) componentes da subcomissão; 

4. Profissionais do corpo funcional da Prefeitura Municipal de Arapongas: 

4.1. Aline Katiussia de Andrade � RG: 8.051.431-0; 
4.2 Fernanda Tavarez Rocha � RG: 8.538.681-6; 
4.3 Luiz Antônio de Andrade Alves � RG: 20.310.098-0; 
4.4 Paula Santos Duarte � RG: 9.583.879-0; 
4.5 Tatiane Jobem da Costa � RG: 7.107.488-9; 
4.6 Cleire Rosa e Silva � RG: 13.725.584-7. 

  

5. Profissionais que não mantém vínculo funcional ou contratual com a Prefeitura Municipal de Arapongas e que representarão 1/3 (um terço) 

do total de componentes da subcomissão: 

5.1 Larissa Fernanda Freitas de Farias � RG: 13.079.675-8; 
5.2 Nathalie Bagatini - RG: 9.662.132-9; 
5.3 Luiz Eduardo Viezzi � RG: 7.177.393-0. 

6. Todos os profissionais relacionados no item 4 e 5 foram previamente cadastrados, contando, cada qual, com formação superior em 

comunicação, publicidade ou marketing ou comprovaram atuação em uma dessas áreas.  
7. Em até 48(quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá impugnar os profissionais 

integrantes das relações ora expostas, mediante fundamentos jurídicos plausíveis. 

8. O sorteio dos profissionais será processado em conformidade com o item 6 do edital de chamamento público para formação da 
Subcomissão Técnica. 

9. Ao final do sorteio será lavrada ata da sessão pública, sendo que os profissionais sorteados comporão a subcomissão técnica julgadora de 

propostas técnicas da Concorrência n.° 004/2015. 
10. O resultado do sorteio será publicado no Diário Oficial do Município de Arapongas e Jornal Tribuna do Norte. 

Arapongas, 06 de Abril de 2015. 

_____________________ 
Valdinei Juliano Pereira  

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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