
DECRETO Nº 175/15, de 18 de Março de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 003327, de
27.02.2015;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de CLEUZA APARECIDA ALVES
RIBEIRO, matrícula nº 64963-01, ocupante do cargo de
Professor, Classe C, do Quadro Próprio do Magistério,
Nível 11, de provimento efetivo, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, o tempo de contribuição
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social,
conforme Certidão nº 14022020.1.00081/14-0, expedida
pelo INSS em 25.02.2015, referente aos períodos de
01.03.1990 a 31.12.1990, 01.03.1991 a 29.02.1992,
01.03.1992 a 31.12.1992, 01.03.1993 a 31.12.1995,
26.02.1996 a 31.12.1996, 17.02.1997 a 08.03.1998 e
09.03.1998 a 31.01.2002, perfazendo o total de 4.124 dias,
correspondentes a 11 anos, 03 meses e 19 dias, na forma
do disposto no art. 201, § 9º, da Constituição Federal;
art. 40 e ss., do Capítulo I, Título IV, da Lei nº 3.225/05
(Sistema de Seguridade Social), dos quais 01 ano, 00
meses e 00 dias, considerados para todos os efeitos
legais, conforme art. 175, da Lei nº 2.147/92 e 10 anos, 03
meses e 19 dias, considerados apenas para efeitos de
aposentadoria e disponibilidade.

Arapongas, 18 de Março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário de Administração

DECRETO nº. 294/15, de 29 de abril de 2015

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

                     - o contido na petição protocolada
sob o nº 06151/15 de 27/04/15;

R E S O L V E:

EXONERAR, “A pedido”, a partir de 27 de abril de 2015,
FABIO JUNIOR MELLO, matrícula nº 8369-0/2, do cargo
de Técnico Desportivo, de provimento efetivo, lotado
na Secretaria Municipal de Esporte.

Arapongas, 29 de abril de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO nº.  295/15, de 29 de abril de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando
- o contido na petição protocolada sob o nº 6.291/15 de
28/04/15;

R E S O L V E:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 05 de maio de 2015,
EDIVALDO NEVES CORREA, matrícula nº 9805-1/1, do
cargo de Professor, Classe C, de provimento efetivo,
lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Arapongas, 29 de abril de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO nº. 330/15, de 04 de maio de 2015

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

                     - o contido na petição protocolada
sob o nº 6.492/15 de 04/05/15;

R E S O L V E:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 06 de maio de 2015,
RITA DE CÁSSIA DE SOUZA, matrícula nº 9468-2/1, do
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cargo de Assistente de Serviços Jurídicos, Nível 03, de
provimento efetivo, lotado no PROCON - Arapongas.

Arapongas, 05 de maio de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 331/15, de 05 de maio de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:
- a constatação de erros materiais contidos no Decreto
nº 251/15, de Promoção Funcional;

RESOLVE:
Art. 1º - RETIFICAR o Decreto nº 251/15, para dizer que
a promoção da servidora Sharmila Massoquetti Joaquim,
matrícula nº 9496-0/1, é no Nível 03, não como constou.

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

Arapongas, 05 de maio de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSE ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 0316/15, de 04 de maio de 2015

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

DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 18, quadra 01, com área de 450,00
m², situado no Jardim Santa Alice, neste Município e
Comarca, de propriedade de REGINA GONÇALVES DA
CRUZ DA SILVA, matriculado sob nº 36.733, do 2º Serviço



Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob
nºs: lote nº 18, com área de 225,00 m² e lote nº 18/A, com
área de 225,00 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 004856/
2015.

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

Arapongas, 04 de maio de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 0317/15, de 04 de maio de 2015

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 4.353,
de 16 de março de 2015, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 01, quadra 14, com área de 280,00
m², situado no Residencial Tereza Morciani Bononi,
neste Município e Comarca, de propriedade de
ANTONIO MARCOS CARVALHO, matriculado sob nº
24.811, do 2º Serviço Registral desta Comarca, em 02
(dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 01, com área de 154,00
m² e lote nº 01/A, com área de 126,00 m², em conformidade
com projetos e memoriais descritivos inclusos ao
processo nº 005213/2015.

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

Arapongas, 04 de maio de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 0318/15, de 04 de maio de 2015

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 4.353,
de 16 de março de 2015, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 09, quadra 14, com área de 252,00
m², situado no Jardim San Raphael V, neste Município e

Comarca, de propriedade de SILVIO ALVES DA SILVA,
matriculado sob nº 14.359, do 1º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 09,
com área de 126,00 m² e lote nº 09/A, com área de 126,00
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 004900/2015.

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

Arapongas, 04 de maio de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 0319/15, de 04 de maio de 2015

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 4.353,
de 16 de março de 2015, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 15, quadra 22, com área de 252,00
m², situado no Jardim San Raphael V, neste Município e
Comarca, de propriedade de JOSIMAR GOMES
GIMENES, matriculado sob nº 14.592, do 1º Serviço
Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob
nºs: lote nº 15, com área de 126,00 m² e lote nº 15/A, com
área de 126,00 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 006013/
2015.

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

Arapongas, 04 de maio de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 0320/15, de 04 de maio de 2015

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

D E C R E TA:
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 09, quadra 17, com área de 345,00

m², situado no Jardim Tropical – Gleba Pirapó, neste
Município e Comarca, de propriedade de ROMULO
RUOTOLO, matriculado sob nº 9.470, do 2º Serviço
Registral desta Comarca, em 02 (duas) novas datas, sob
nºs: data nº 09, com área de 217,43 m² e data nº 09-A,
com área de 127,57 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 014818/
2014.

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

Arapongas, 04 de maio de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 0321/15, de 04 de maio de 2015

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 4.353,
de 16 de março de 2015, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 30, quadra 51, com área de 270,05
m², situado no Jardim San Raphael IV, neste Município e
Comarca, de propriedade de ADEMILSON AVELINO DE
LIMA, matriculado sob nº 30.782, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 30, com área de 133,00 m² e lote nº 30/A, com área de
137,05 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 005265/2015.

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

Arapongas, 04 de maio de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 0322/15, de 04 de maio de 2015

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
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Lote de terras sob nº 4, quadra 6, com área de 300,00 m²,
situado no Jardim Interlagos, neste Município e
Comarca, de propriedade de CLAUDIO ELIAS
SARTORI, matriculado sob nº 28.422, do 2º Serviço
Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob
nºs: lote nº 04, com área de 150,00 m² e data nº 04 A, com
área de 150,00 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 009706/
2014.

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

Arapongas, 04 de maio de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 0323/15, de 04 de maio de 2015

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 4.353,
de 16 de março de 2015, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 12/19-C, quadra “C”, com área de
296,92 m², situado no Jardim Novo Centauro, neste
Município e Comarca, de propriedade de GUILHERME
RIBEIRO ALVES BELLANÇON, matriculado sob nº
19.380, do 2º Serviço Registral desta Comarca, em 02
(dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 12/19-C, com área de
136,60 m² e lote nº 12/19-C/1, com área de 160,32 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 005263/2015.

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

Arapongas, 04 de maio de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 0324/15, de 04 de maio de 2015

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 4.353,
de 16 de março de 2015, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 13, quadra 15, com área de 252,00
m², situado no Jardim Paulista II, neste Município e
Comarca, de propriedade de JOÃO BAPTISTA
CARDEAL DA COSTA JUNIOR, matriculado sob nº
34.278, do 2º Serviço Registral desta Comarca, em 02
(dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 13, com área de 126,00
m² e lote nº 13/1A, com área de 126,00 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 005215/2015.

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

Arapongas, 04 de maio de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 0326/15, de 05 de maio de 2015

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 4.353,
de 16 de março de 2015, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 13, quadra 04, com área de 312,37
m², situado no Jardim Paulista II, neste Município e
Comarca, de propriedade de THIAGO DE OLIVEIRA
DIAS, matriculado sob nº 38.734, 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
162,37 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 005135/2015.

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

Arapongas, 05 de maio de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Desenvolvimento Urbano

Extrato de Ato de Revogação
Processo Administrativo: nº 096/2015

Modalidade: Pregão nº 076/2015.
Objeto: Aquisição de equipamentos e veículos
automotores zero km, conforme convênio n° 802236/

2014/SNSAS/MDS, em atendimento a APAE de
Arapongas – SEMAS.
Pelo presente instrumento o Exmo. Sr. Prefeito do
Município de Arapongas, no uso de suas atribuições
legais, e com fulcro na legislação pertinente, julga
REVOGADO o procedimento em  razão da conveniência
administrativa e inoportunidade do prosseguimento do
presente com fundamento no artigo 49 da lei n.° 8.666/
93 e item 7.5.6 e 11.2 do respectivo edital.

Arapongas, 07 de maio de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito Municipal

Extrato de Termo Aditivo
Processo Administrativo: nº 050/13

Contrato 210/13 – 2º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e R.A.D. SERVIÇOS
DE ENCAMINHAMENTO DE PAPÉIS E
DOCUMENTOS LTDA, CNPJ/MF nº 11.498.039/0001-
05.
Objeto: Contratação de empresa especializada em
serviços de encaminhamento e acompanhamento junto
à órgãos públicos sediados na cidade de Curitiba-PR.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n°. 4660/15 de 31/03/2015, e ainda nos
termos do artigo 57, inc. II.da Lei 8.666/93, em adequação
ao disposto no 23, inciso II, alinea “b”, em prorrogar o
prazo de execução e vigência até 04/04/2016, com início
em 05.04.2015,  mantendo-se o valor mensal de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) totalizando R$
30.000,00 (trinta mil reais) para o período da presente
prorrogação.As demais cláusulas estipuladas em
contrato original permanecem inalteradas.
Modalidade: Pregão nº. 028/13.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Processo Administrativo: nº 133/14

Contrato 350/14 – 1º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e TERRA
PAVIMENTAÇÃO E USINAGEM LTDA., CNPJ nº
11.596.654/0001-46.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em
Recuperação de Piso Asfáltico do Município de
Arapongas, em atendimento, atendimento a Secretaria
Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento
Urbano - SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n°. 1431/2014 de 28/01/2015, fica revisado
o preço constante da Cláusula Primeira do Contrato n.º
350/2014, conforme segue: Item: 01 – Produtos:
Prestação de serviços de recuperação de piso asfáltico
em CBUQ, com serviços de lavagem com jato de água,
aplicação de pintura de ligação e aplicação de CBUQ,
com fornecimento de materiais e equipamentos, com
espessura de 03 cm, no perímetro urbano deste
Município. Quant: 100.000 M² Valor unitário (contratual):
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R$ 100.000,00 (indenização) APP Morte: R$ 15.000,00 -
APP Invalidez: R$ 15.000,00 - Morais/Estéticos: R$
25.000,00 - DMH Despesas Médicas Hospitalares: R$
15.000,00.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Modalidade: Pregão nº. 210/14.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Processo Administrativo: nº 124/13

Contrato 386/13  – 1º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e LABORA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA,
CNPJ/MF nº  14.706.646/0001-01.
Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para área
de Saúde para execução de exames laboratoriais/
especializados, em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n.º 5919, datado de 22/042015, e com
fulcro no artigo 79, inciso II da Lei Federal n°. 8.666,
firmam o presente TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
AO TERMO DE CREDENCIAMENTO SOB N°. 386/13,
mediante as condições a seguir estabelecidas: As partes
resolvem, nesta data, em comum acordo, nas razões de
suas faculdades, em dissolver quaisquer direitos e
obrigações oriundas do referido termo firmado entre as
mesmas, de forma a não restar quaisquer resquícios de
ônus financeiro ou obrigacional, contidos no mesmo.
Cumpridas as obrigações ora firmadas, as partes dar-
se-ão por quitadas, renunciando pleitear judicial ou
extrajudicialmente quaisquer direitos ou pagamentos
oriundos do referido termo ou concernente ao presente
descredenciamento. E por assim estarem justos e
contratados, firmam o presente Termo de
Descredenciamento, em 03 (três) vias de igual teor e
validade, diante das testemunhas abaixo, elegendo o
foro da Comarca de Arapongas–PR, não obstante a
idoneidade e sinceridade de propósito entre as partes.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 008/13.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Processo Administrativo: nº 124/13

Contrato 383/13  – 1º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e LABORATÓRIO
DOM BOSCO LTDA - EPP, CNPJ/MF nº  76.125.764/
0001-75.
Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para área
de Saúde para execução de exames laboratoriais/
especializados, em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n.º 6017, datado de 23/042015, e com
fulcro no artigo 79, inciso II da Lei Federal n°. 8.666,
firmam o presente TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
AO TERMO DE CREDENCIAMENTO SOB N°. 383/13,
mediante as condições a seguir estabelecidas: As partes
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Modalidade: Tomada de Preços nº. 012/14.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Processo Administrativo: nº 112/14

Contrato 200/14 – 3º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e CODAR –
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
ARAPONGAS, CNPJ n°. 75.402.636/0001-69.
Objeto: Contratação direta em favor da Companhia de
Desenvolvimento de Arapongas – CODAR, para
execução de serviços diversos e manutenção de rede de
drenagem, em atendimento a Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano –
SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo sob n°. 5036/15, de 07/04/2015, acordam
as partes, nos termos do artigo 57, §1°, inciso IV da Lei
Federal n°. 8.666/93, em prorrogar o prazo de vigência
contratual de 08.04.2015 para 31.12.2015.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Modalidade: Dispensa nº. 015/14.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Processo Administrativo: nº 282/14

Contrato 472/14 – 4º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A., CNPJ n° 08.816.067/0001-
00.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de seguros para veículos
pertencentes a frota municipal, em atendimento a
SEMAD.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n°.4887/15, de 02/04/2015, acordam as
partes, nos termos do artigo 65, §1°.da Lei 8.666/93, em
alterar o contrato administrativo em epígrafe, para o fim
de aumentar as quantidades inicialmente previstas, com
a inclusão de 02 (dois) veículos na apólice securitária,
gerando assim acréscimo de valores no importe de
17,51% sobre o valor inicial previsto, ou seja de R$
4.730,12 (quatro mil setecentos e trinta reais e doze
centavos), passando de R$  27.000,00 (vinte e sete mil
reais) para R$ 31.730,12 (trinta e um mil setecentos e
trinta reais e doze centavos), conforme segue:
Descrição: Fiat – Ducato – Multi – Furgão - 2.8tbt. Alto/
anc-5262/05/93w231h2151024540 - Franquia: R$ 3.074,40
- Valor unit: R$ 2.255,71 - Valor Total: 2.555,71. Casco:
100 % tabela FIPE RCF - Danos materiais e corporais a
terceiros: R$ 100.000,00 (indenização) APP Morte: R$
15.000,00 - APP Invalidez: R$ 15.000,00 - Morais/
Estéticos: R$ 25.000,00 - DMH Despesas Médicas
Hospitalares: R$ 15.000,00 - Vidros OBS: Franquia
reduzida.
Descrição: Fiat Agrale MA (ônibus) 7.9/ASE - 1614/  09/
10/9BYC1SAC000297 - Franquia: R$ 4.116,00 - Valor
unit:R$ 2.474,40 - Valor Total: 2.474,40. Casco: R$
70.000,00 – RCF Danos materiais e corporais a terceiros:
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R$ 23,25 Valor total: R$ 2.325.000,00 Valor unitário
(revisado): R$ 26,10 (12,29%) Saldo contratual
Remanescente: 27.991,39 M² Acréscimo: R$ 79.775,25
Valor total: R$ 2.404.775,20.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Modalidade: Pregão nº. 103/14.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Processo Administrativo: nº 157/14

Contrato 524/14 – 3º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e GD PROJETOS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., CNPJ/MF sob nº
00.224.357/0001-53.
Objeto: Contratação empresa especializada visando a
reforma e ampliação do Centro Cultural, localizado na
Praça Mauá, em atendimento a Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano -
SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo sob n°. 1740/15, de 03/02/2015, acordam
as partes, nos termos do artigo 67 da Lei Federal n°.
8.666/93, em acrescentar ao parágrafo segundo da
cláusula quinta, que a fiscalização da execução dos
serviços, objeto deste contrato será feita pela
CONTRATANTE, através também da profissional:
engenharia civil Sra. Sirley Eiko Tokushima Sato, CREA
PR 32593/D, qualificado e devidamente credenciado, com
responsabilidade específica, podendo agir em conjunto,
ou, separadamente.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Modalidade: Tomada de Preços nº. 008/14.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Processo Administrativo: nº 198/14

Contrato 472/14  – 4º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e CONSTRUTORA LFT
LTDA, CNPJ/MF sob nº 05.200.790/0001-72.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
ampliação cozinha e cobertura do pátio da Escola
Municipal Antonio Moraes de Barros, em atendimento
a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano – SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo sob n°. 1740/15, de 03/02/2015, acordam
as partes, nos termos do artigo 67 da Lei Federal n°.
8.666/93, em acrescentar ao parágrafo segundo da
cláusula quinta, que a fiscalização da execução dos
serviços, objeto deste contrato será feita pela
CONTRATANTE, através também da profissional:
engenharia civil Sra. Sirley Eiko Tokushima Sato, CREA
PR 32593/D, qualificado e devidamente credenciado, com
responsabilidade específica, podendo agir em conjunto,
ou, separadamente.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.



resolvem, nesta data, em comum acordo, nas razões de
suas faculdades, em dissolver quaisquer direitos e
obrigações oriundas do referido termo firmado entre as
mesmas, de forma a não restar quaisquer resquícios de
ônus financeiro ou obrigacional, contidos no mesmo.
Cumpridas as obrigações ora firmadas, as partes dar-
se-ão por quitadas, renunciando pleitear judicial ou
extrajudicialmente quaisquer direitos ou pagamentos
oriundos do referido termo ou concernente ao presente
descredenciamento. E por assim estarem justos e
contratados, firmam o presente Termo de
Descredenciamento, em 03 (três) vias de igual teor e
validade, diante das testemunhas abaixo, elegendo o
foro da Comarca de Arapongas–PR, não obstante a
idoneidade e sinceridade de propósito entre as partes.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 008/13.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Processo Administrativo: nº 124/13

Contrato 384/13  – 1º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS SÃO LUCAS ARAPONGAS
LTDA. EPP, CNPJ/MF nº  78.014.354/0001-82.
Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para área
de Saúde para execução de exames laboratoriais/
especializados, em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n.º 6100, datado de 24/042015, e com
fulcro no artigo 79, inciso II da Lei Federal n°. 8.666,
firmam o presente TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
AO TERMO DE CREDENCIAMENTO SOB N°. 384/13,
mediante as condições a seguir estabelecidas: As partes
resolvem, nesta data, em comum acordo, nas razões de
suas faculdades, em dissolver quaisquer direitos e
obrigações oriundas do referido termo firmado entre as
mesmas, de forma a não restar quaisquer resquícios de
ônus financeiro ou obrigacional, contidos no mesmo.
Cumpridas as obrigações ora firmadas, as partes dar-
se-ão por quitadas, renunciando pleitear judicial ou
extrajudicialmente quaisquer direitos ou pagamentos
oriundos do referido termo ou concernente ao presente
descredenciamento. E por assim estarem justos e
contratados, firmam o presente Termo de
Descredenciamento, em 03 (três) vias de igual teor e
validade, diante das testemunhas abaixo, elegendo o
foro da Comarca de Arapongas–PR, não obstante a
idoneidade e sinceridade de propósito entre as partes.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 008/13.
Data e assinaturas.

PORTARIA nº 148/15, de 29 de abril de 2015

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 04902/15,
de 02/04/15;

R E S O L V E:

Conceder a ZELIA ALVES, matrícula nº 7603-1/1,
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível
11, de provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal
de Cultura, Lazer e Eventos, 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 01 de maio
de 2015.

Arapongas, 29 de abril de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSE CICERO ANDREASSI
Secretário Municipal de Administração

SEXTA-FEIRA - 08/05/2015 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VII   Nº: 1430   PÁG:05



����������	
�	��������	
�	��������	
����
�	
�	�����	

	
�������	
�	��������	
�	������	

	
����������	��������� 	�! "��	�! # $����	$%	&&'()*&+	,	�!�� ##�	��-.	$%	&/*()*&+.	
	
�01����	�23�#����	��!�45#	��	��#� -�	� 	� "�#�!�	� 	�! ��#	� 	�!����#	� #��!�64 �#7	  -	�� $��- $��	�	
� �! ��!��	�3$���8��	� 	�##�#�9$���	������	,	�����.	
	
�	 �! : ��3!�	�3$���8��	 � 	�!�8�$"�#	 ��!$�	 8;<����	 �	 ! "�#�!�	 � 	 8! ��#7	 ! : ! $� 	 =	 ���	 � 	 � "�#�!�	 � 	
�! ��#7	��-	4������ 	� 	&)>��? @	- # #7	��$:�!- 	# "3 �	
	
���	 � 	 � "�#�!�	 � 	 �! ��#	 $.AB)()*&+7	 �##�$���	  -	)+	 � 	 C3$D�	 � 	 )*&+	 E� �������	
� 
�����������
����� ���� ���	
�� �� ������� ������ 8 ##��	 C3!F����	 � 	 ��! ���	 8!�4����� ��-	 # � 	 $�	 	 �4.	 ��3!����	
��!��#�7	 $G	 	 B*H7	 ����	07	 � $�!�7	  -	 �! �D�-	 ,	 ��7	 � 8�	 II.B**E***7	 � ��	 >/+@	 A/&I	 E	 &))+	 	 �$#�!���	 $�	
��1(��	$%	*I.)**.A*A(***&E)).	
�

	��� ���
�	���� ���
�� ����� ��������	� ����������

*&	

�!�����	 8�!�	 �$��$��$9$���	
-6J�-�	 8!�� ���7	
 #8 ��:����K #	 ��$:�!- 	
�$ J�	 �	 ��	 ������.		
��������	,	����� #	��-	
$�	 -F$�-�	 *'	 3$���� #	
����.	

���� )/**	 �L	H7'/	 �L	&B.&)/7**	

*)	

�!�����	 8�!�	 �$��$��$9$���	
-6J�-�	 8!�� ���7	
 #8 ��:����K #	 ��$:�!- 	
�$ J�	 �	 ��	 ������.			
��������	 ,	 ����� #	��-	
$�	 -F$�-�	 *'	 3$���� #	
����.	

���	 )***	 �L	H7//	 �L	&A.&**7**	

*A	

�!�����	 8�!�	 �$��$��$9$���	
-6J�-�	 8!�� ���7	
 #8 ��:����K #	 ��$:�!- 	
�$ J�	 �	 ��	 ������.	 	 .		
������� ��	 ,	 ����� #	
��-	 $�	 -F$�-�	 *'	
3$���� #	����.	

���	 )***	 �L	H7I&	 �L	&A.')*7**	

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �! "�!!�

�
	
�#$%&�'()*+,+-�-&�����.����/+0&$%&�&��*(1�2�-&�,�%.(�&��
	

�!�8�$"�#7	*B	� 	-���	� 	)*&/.	
	

�����	1��M	0����	
�! : ���	�3$���8��	

SEXTA-FEIRA - 08/05/2015 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VII   Nº: 1430   PÁG:06



����������	
�	��������	
�	��������	
����
�	
�	�����	

	
�������	
�	��������	
�	������	

	
����������	��������� 	�! "��	�! # $����	$%	&'()*&'+	,	�!�� ##�	��-.	$%	&'/)*&'+.	
	
�01����	� "�#�!�	� 	�! ��#	2�!�	34�4!�#	��$�!����5 #	� 	# !6���#	� 	! ��2�" -	� 	2$ 4#	 -	�� $��- $��	
�	����
.	
	
�	 �! 3 ��4!�	�4$���2��	 � 	�!�2�$"�#	 ��!$�	 278����	 �	 ! "�#�!�	 � 	 2! ��#9	 ! 3 ! $� 	 :	 ���	 � 	 � "�#�!�	 � 	
�! ��#9	��-	6������ 	� 	'*;��< =	- # #9	��$3�!- 	# "4 �	
	
���	 � 	 � "�#�!�	 � 	 �! ��#	 $.	 &>/)*&'+9	 �##�$���	  -	 >&	 � 	 ?�$ �!�	 � 	 *&'+	 @������� �� ������	�� 
��
������	���	�������9	2 ##��	?4!A����	� 	��! ���	2!�6���9	��-	# � 	$�	�4�	14!4��49	$%.	***'9	�B.	�$�4#�!���	��9	
���	(C.D&>@&(&9	 -	�!�2�$"�#	,	��9	� � 3�$ 	;E>=	>*DC@*C&/9	�$#�!���	$�	��1)��	$%	&*./CC.('C)&&&>@C'.	�

	���� ���� ���� ����� 
��������� � �� �
! "���

����#����
! "����
$�� "�

&'	 '(.EF>&	 *&	
� !6���
)4$��.	

� ��2�" -	� 	�$ 4#	� 	
�!���!.	

%����%%��� �G	'.E+&9&&	 �G	*/.&&&9&&	

&*	 'E./F*(	 &(	
� !6���
)4$��.	

� ��2�" -	� 	�$ 4#	� 	
�!���!.	

%����%%��� �G	/(&9&&	 �G	D.(E&9&&	

&>	 'E&&F*E	 >&	
� !6���
)4$��.	

� ��2�" -	 � 	 �$ 4#	
����$�6 ����!�.	

%����%%��� �G	/+&9&&	 �G	*(.+&&9&&	

&E	 'D.+F*+	 >&	
� !6���
)4$��.	

� ��2�" -	� 	�$ 4#	�H	
��!! "�� �!�.	

%����%%��� �G	'.>+&9&&	 �G	E&.+&&9&&	

&+	 D+&F'C	 >&	
� !6���
)4$��.	

� ��2�" -	 � 	 �$ 4#	
�!���!	�"!A����.	

%����%%��� �G	*+&9&&	 �G	D.+&&9&&	

&C	 '*.EF*E	 '&	
� !6���
)4$��.	

� ��2�" -	 � 	 �$ 4#	
�!���!.	

%����%%��� �G	D'&9&&	 �G	D.'&&9&&	

&D	
'*F'C.+

I�	
'*	

� !6���
)4$��.	

� ��2�" -	 � 	 �$ 4#	
��$�	�6 ����!�.	

%����%%��� �G	+'D9&&	 �G	C.*&E9&&	

$�$&��'��&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�)*+�+,,-..�

	
�

/0���123"���� ��� �� ����&4�5�0������"26 ���������2����
	

�!�2�$"�#9	&D	� 	-���	� 	*&'+.	
	

�����	1��J	0����	
�! 3 ���	�4$���2��	

	

SEXTA-FEIRA - 08/05/2015 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VII   Nº: 1430   PÁG:07



����������	
�	��������	
�	��������	
����
�	
�	�����	

	
�������	
�	��������	
�	������	

	
����������	��������� 	�! "��	�! # $����	$%	&'&(')&*	+	�!�� ##�	��,-	$%	&.*(')&*-	
	
�/0����	 � "�#�!�	 � 	 1! ��#	 1�!�	 23�3!�	 �������	  	 ,�$��" ,	 � 	 � $��#	 1�!�	  4 $��#5	  ,	 �� $��, $��	 �	
� �! ��!��	�3$���1��	� 	� "3!�$��	�67����	 	�!8$#���	+	������-	
	
�	�! 2 ��3!�	�3$���1��	� 	�!�1�$"�#	��!$�	167����	�	! "�#�!�	� 	1! ��#5	! 2 ! $� 	9	���	� 	� "�#�!�	� 	�! ��#5	
��,	4������ 	� 	&':��; <	, # #	��$2�!, 	# "3 �	
	
���	� 	� "�#�!�	� 	�! ��#	$-*)*(')&*5	�##�$���	 ,	)=	� 	>3�?�	� 	')&*�����������	
�����
����������������
1 ##��	>3!@����	� 	��! ���	1!�4���5���,	# � 	$�	�3�	����$?�#5	$A	&=.5	� $�!�5	� 1�	BC-=))D)B)5	��$ �	:*E<	E)..	
+	'FF)5	 ,	�!�1�$"�#	+	��5		�$#�!���	$�	��0(��	$%	)&-CF&-'=F()))&DC)-	
	

����� ��������
� ����� ���
������ ���
���
����

)&	

�������	  	 ,�$��" ,	 � 	 � $��#	
��!�,����5	 ��7 !��	  ,	 4�$��	 $�	 ��!	
7!�$��5	 ��,	 2 �?�, $��	 ��� !��	  	
23$��5	��, $#G #	.H&)	, �!�#-	

&=	 �I	*))5))	 									�I	C-B))5))	

)'	

�������	  	 ,�$��" ,	 � 	 � $��#	
��!�,����5	 ��7 !��	  ,	 4�$��	 $�	 ��!	
7!�$��5	 ��,	 2 �?�, $��	 ��� !��	  	
23$��5	��, $#��	&)H&)	, �!�#-	

)*	 �I	=*)5))	 										�I	'-FC)5))	

�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	
��� !�"#$%&'&()(!�)*�)+*���,&-!� !�!.�%#/)0�(!�'* +#.!��
	

�!�1�$"�#5	)=	� 	,���	� 	')&.-	
	

�����	0��J	/����	
�! 2 ���	�3$���1��	

SEXTA-FEIRA - 08/05/2015 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VII   Nº: 1430   PÁG:08



����������	
�	��������	
�	��������	
����
�	
�	�����	

	
�������	
�	��������	
�	������	

	
����������	��������� 	�! "��	�! # $����	$%	&'()'*&+	,	�!�� ##�	��-.	$%	&/')'*&+.	
	
�01����	 ��$�!������	��!�23#	��	 ��#� -�	� 	� "�#�!�	� 	4! ��#	� 	 -4! #�	  #4 �����5���	 -	 # "6!�$��	
� #�!-���7	 -	�� $��- $��	�	� �! ��!��	�6$���4��	� 	�#4�!� #.	
	
�	 �! 8 ��6!�	�6$���4��	 � 	�!�4�$"�#	 ��!$�	 49:����	 �	 ! "�#�!�	 � 	 4! ��#7	 ! 8 ! $� 	 ;	 ���	 � 	 � "�#�!�	 � 	
�! ��#7	��-	2������ 	� 	&'	<��5 =	- # #7	��$8�!- 	# "6 �	
	
���	� 	� "�#�!�	� 	�! ��#	$.++*)'*&+7	�##�$���	 -	&/	� 	>6�?�	� 	'*&+	@����������	
��	��	����
�	��
��	��������4 ##��	>6!A����	� 	��! ���	4!�2���7���-	# � 	B	�2 $���	�6!���:�7	$C	&++D	@	�6$��#7	� 4�	D/.D**@
**E7	 -	�!�4�$"�#	,	��7	�$#�!���	$�	��1)��	$%	&&.F*E.(//)***&@**.	
	

�����
�����

���� ��	
� �
��� �����������������������
�	����
�
���

�	�����	��

��� E*	 
�B!��#	

�! #�����	 � 	 # !2���#	 $�	 B! �	
G# "6!�$��	 � #�!-���H7	 4�!�	 ��� ��#	
 -	�����#	 	?�!B!��#7	��$8�!- 	�$ I�	
�	��	��������

�J	&+*7**	 �J	(.***7**	

��� E*	 
�B!��#	

�! #�����	 � 	 # !2���#	 $�	 B! �	
G# "6!�$��	 � #�!-���H7	 4�!�	 ��� ��#	
 -	�����#	 	?�!B!��#7	��$8�!- 	�$ I�	
�	��	�������	

�J	&+*7**	 �J	(.***7**	

��� &'*	 
�B!��#	

�! #�����	 � 	 # !2���#	 $�	 B! �	
G# "6!�$��	 � #�!-���H7	  -	  2 $��#	
� 	 $��6! 5�	  #4�!��2�7	  -	 �����#	  	
?�!B!��#7	��$8�!- 	�$ I�	�	��	�������	

�J	&F*7**	 �J	&E./**7**	

��� D*	 
�B!��#	

�! #�����	 � 	 # !2���#	 $�	 B! �	
G# "6!�$��	 � #�!-���H.	  -	  2 $��#	
� 	 $��6! 5�	  #4�!��2�7	  -	 �����#	  	
?�!B!��#7	��$8�!- 	�$ I�	�	��	�������	

�J	&F*7**	 �J	&*.+**7**	

�	�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	
� �!"�#$%&'(')*)"�*+�*,+��	-'."�!"�"/�&$0*1�)"�(+!,$/"��
	

�!�4�$"�#7	*(	� 	-���	� 	'*&E.	
	

�����	1��K	0����	
�! 8 ���	�6$���4��	

SEXTA-FEIRA - 08/05/2015 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VII   Nº: 1430   PÁG:09


		executiva@arapongas.pr.gov.br
	Rua Garças, 750 - Centro
	Prefeitura Municipal de Arapongas




