
DECRETO Nº 219/16, DE 12 DE ABRIL DE 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o Ofício nº 016/2016,
de 31 de março de 2016, expedido pela Secretaria
Municipal da Agricultura, Serviços Públicos e Meio
Ambiente,

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar Salvador Carvalho dos Santos, para
compor como titular, o CONSELHO MUNICIPAL DE
DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE ARAPONGAS –
COMDEMA, em substituição ao designado através do
Decreto nº 243/15, de 13 de abril de 2015.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 12 de abril de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO nº. 221/16, de 12 de abril de 2016

 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 9571 de 12/
04/16;

 R E S O L V E:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 12 de abril de 2016,
THAIS GISELLE FIGUEIRA DA SILVA, matrícula nº
87750/2, do cargo de Professora, Classe A, Nível 03, de
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de
Educação

Arapongas, 12 de abril de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração
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LEI N.º 4.770, DE 18 DE ABRIL DE 2016

Declara de Utilidade Pública Municipal, a entidade
denominada COMUNIDADE SERVOS DO
IMACULADO CORAÇÃO DA VIRGEM MARIA.

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

Art. 1.º É declarada de utilidade pública municipal a
entidade beneficente denominada Comunidade Servos
do Imaculado Coração da Virgem Maria, com sede na
cidade de Arapongas/PR, nos termos da leis municipais
n.º 865/70 e 2.907/02.

Art. 2.º Cessar-se-ão os efeitos da declaração de utilidade
pública, caso a entidade:

a) deixar de apresentar os relatórios a que se referem as
alíneas “c” e “d”, do art. 2.º, da lei municipal n.º 2.907/02;
b) negar-se a prestar os serviços compreendidos em seus
fins estatutários; e,
c) retribuir, por qualquer forma, os membros de sua
diretoria, ou conceder lucros, bonificações ou vantagens
a dirigentes, mantenedores ou associados.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Arapongas, 18 de abril de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

LEI N.º 4.472, DE 18 DE ABRIL DE 2016

Dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública
municipal às associações e fundações que especifica.

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

Art. 1º. O Poder Executivo poderá declarar de utilidade

pública as associações e fundações, sem fins
econômicos e com autonomia administrativa e financeira
que preencham os seguintes requisitos:
I - tenha registro junto ao cartório de registro de títulos
e documentos como associação ou fundação e
que tenha o seu registro junto à receita federal com
apresentação do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica;
II - tenha sede ou filial no município de Arapongas;
e
III - que tenha como objetivo ações de interesse
público.

Art. 2º – Para concessão de utilidade pública municipal,
a entidade deverá apresentar seguintes documentos:
I - cópia do estatuto registrado;
II - cópia da ata contendo os nomes dos membros
gestores em exercício, sua qualificação e sua
identificação;
III - cópia do CNPJ; e
IV- cópia do balanço econômico do exercício
anterior.

Parágrafo único. Para instituições que não tenha o
balanço econômico do exercício anterior, poderá
apresentar o balanço de abertura.

Art. 3º – O estatuto da associação para obter a
qualificação como utilidade pública municipal deverá
conter no mínimo seguintes informações:
I - a denominação, os fins e a sede da associação;
II - os requisitos para a admissão, demissão e
exclusão dos associados;
III - os direitos e deveres dos associados;
IV - as fontes de recursos para sua manutenção;
V - o modo de constituição e de funcionamento
dos órgãos deliberativos;
VI - as condições para a alteração das disposições
estatutárias e para a dissolução;
VII - a forma de gestão administrativa e de aprovação
das respectivas contas;
 VIII - os associados devem ter iguais direitos, mas o
estatuto poderá instituir  categorias com vantagens
especiais;
IX- a exclusão do associado só é admissível
havendo justa causa, assim reconhecida em
procedimento que assegure direito de defesa e de
recurso, nos termos previstos no estatuto; e
X - nenhum associado poderá ser impedido de
exercer direito ou função que lhe tenha sido
legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma
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previstos na lei ou no estatuto.

  Art. 4º – O estatuto da associação deverá mencionar a
competência privativamente à assembléia geral:
I – destituir os administradores;
II – alterar o estatuto;
III - a convocação da assembléia geral far-se-á na forma
do estatuto, garantido a um quinto (1/5) dos associados
o direito de promovê-la.
IV - dissolvida a associação, o remanescente do
seu patrimônio líquido, depois de deduzidas os
compromisso, será destinado à entidade de fins não
econômicos designada no estatuto, ou, omisso este,
por deliberação dos associados, à instituição municipal,
estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.

Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem
os incisos I e II deste artigo é exigido deliberação da
assembléia especialmente convocada para esse fim, cujo
quorum será o estabelecido no estatuto, bem como os
critérios de eleição dos administradores.

Art. 5º - A associação poderá ser concedida com título
de utilidade pública municipal que seja constituída para
seguintes fins:
I - promoção da assistência social;
II - promoção da cultura, defesa e conservação do
patrimônio histórico e artístico;
III - promoção gratuita da educação, observando-
se a forma complementar de participação das
organizações de que trata as legislações pertinentes;
IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a
forma complementar de participação das organizações
de que trata as legislações pertinentes;
V - promoção da segurança alimentar e nutricional;
VI - defesa, preservação e conservação do meio
ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
VII - promoção do voluntariado;
VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social
e combate à pobreza;
IX - experimentação, não lucrativa, de novos
modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos
de produção, comércio, emprego e crédito;
X - promoção de direitos estabelecidos,
construção de novos direitos e assessoria jurídica
gratuita de interesse suplementar;
XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos
direitos humanos, da democracia e de outros valores
universais; e
XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de
tecnologias alternativas, produção e divulgação de
informações e conhecimentos técnicos e científicos que
digam respeito às atividades mencionadas neste artigo.

Art. 6º - O estatuto da fundação para obter a qualificação
como utilidade pública municipal deverá conter no
mínimo seguintes informações:
I - o seu instituidor fará, por escritura pública ou
testamento, dotação especial de bens livres,
especificando o fim a que se destina, e  declarando, se
quiser, a maneira de administrá-la;
II - a fundação somente poderá constituir-se para
fins de:
a – assistência social;

b – cultura, defesa e conservação do patrimônio
histórico e artístico;
c – educação;
d – saúde;
e – segurança alimentar e nutricional;
f – defesa, preservação e conservação do meio ambiente
e promoção do desenvolvimento sustentável;
g – pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias
alternativas, modernização de sistemas de gestão,
produção e divulgação de                  informações e
conhecimentos técnicos e científicos;
h – promoção da ética, da cidadania, da democracia e
dos direitos humanos;
i – atividades religiosas;
III - constituída a fundação por negócio jurídico
entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a
propriedade, ou outro direito real, sobre os bens
dotados, e, se não o fizer, serão registrados, em nome
dela, por            mandado judicial;
IV - para que se possa alterar o estatuto da
fundação é mister que a reforma:
a - seja deliberada por dois terços (2/3) dos competentes
para gerir e representar a fundação;
b - não contrarie ou desvirtue o fim desta;
c - seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no
prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, findo o qual
ou no caso de o Ministério Público a denegar, poderá o
juiz supri-la, a requerimento do interessado;
V - quando a alteração não houver sido aprovada
por votação unânime, os administradores da fundação,
ao submeterem o estatuto ao órgão do Ministério
Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida
para impugná-la, se quiser, em dez dias.
VI - tornando-se ilícita, impossível ou inútil a
finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de
sua existência, o órgão do Ministério Público, ou
qualquer interessado, lhe promoverá a extinção,
incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em
contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, em outra
fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim
igual ou semelhante.

Art. 7º – As entidades declaradas de utilidade pública
ficam obrigadas a apresentar, até o dia 30 de março de
cada ano, à Secretaria Municipal de Assistência Social
e/ou secretaria municipal competente, relatório
circunstanciado de todos os serviços prestados á
coletividade no exercício anterior, ainda que não
subvencionadas pelo Poder Público.
I - entende-se como secretaria competente, para fins de
entrega do relatório, aquela cuja atribuição e finalidade
estatutária a entidade execute;
II - fica ainda a entidade, caso receba recursos públicos,
obrigada a prestar contas até o dia 30 de março de cada
ano, dos valores recebidos à Secretaria Municipal de
Assistência Social e/ou secretaria municipal competente,
detalhando, através de planilha financeira, todos os
gastos, com a devida nota fiscal;
III- a não prestação de contas, dentro do prazo previsto
no inciso I deste artigo, culminará com a revogação da
declaração de utilidade, além das  demais penalidades
aplicadas à espécie.

Art. 8º – O certificado de utilidade pública municipal

terá validade de um ano (1), sendo renovado
anualmente, mediante a apresentação de seguintes
documentos;
I - relatório anual de execução de atividades, contendo
especificamente relatório sobre a execução do objeto
do termo firmado com poder publico, bem como
comparativo entre as metas propostas e os resultados
alcançados;
II - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas
na execução;
III - extrato da execução física e financeira;
IV - demonstração de resultados do exercício;
V - balanço patrimonial;
VI - demonstração das origens e das aplicações de
recursos;
VII - demonstração das mutações do patrimônio social;
VIII - notas explicativas das demonstrações contábeis,
caso necessário;
IX - parecer e relatório de auditoria, se for o caso.

Art. 9º - As entidades declaradas de utilidade pública e
que atenderam aos ditames da presente Lei, deverão, no
prazo máximo de cento e oitenta (180) dias, da publicação
da Lei que as declarou, se inscrever na Secretaria
Municipal de Assistência Social ou secretaria municipal
competente, a fim de habilitar-se a posteriores auxílios e
subvenções pelo Poder Público Municipal.

Parágrafo único. A simples inscrição não gera direito
ao recebimento de recursos públicos, devendo haver
autorização, por meio de lei ordinária do Poder Executivo,
e previsão dos recursos na Lei Orçamentária
Anual.

Art. 10 - As entidades já detentoras de título de utilidade
pública deverão, no prazo de noventa (90) dias da
publicação desta Lei, se inscrever na Secretaria
Municipal de Ação Social, a fim de recadastrar e habilitar-
se a posteriores auxílios e subvenções concedidas pelo
Poder Público Municipal.

Art. 11 - Será cassada a declaração de utilidade pública,
além das regras impostas pelo art. 4º da presente Lei, da
entidade que:
I - se negar a prestar os serviços compreendidos em
seus fins estatutários;
II - remunerar, de qualquer forma, os membros de sua
diretoria e conselho fiscal, ou distribuir lucros,
bonificações ou vantagens a dirigentes,
mantenedores ou associados, sob qualquer forma ou
pretexto;
III - deixar de fazer a inscrição na Secretaria Municipal
de Assistência Social, na  forma estabelecida nos artigos
9º e 10 da presente Lei.

Art. 12 - A cassação da utilidade pública será feita em
requerimento junto a Secretaria Municipal de Assistência
Social, mediante apresentação de documentos
mencionados no artigo 2º da presente lei.

Parágrafo único. O pedido de reconsideração do ato
que cassar a declaração de utilidade pública não terá
efeito suspensivo.
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Art. 13 – Somente as entidades certificadas de utilidade
pública municipal terão direito a acesso aos recursos
do Fundo Municipal de Responsabilidade Social e
Ambiental.

Art. 14 -  A declaração de utilidade pública municipal
será feita mediante ato do Poder Executivo, em base no
requerimento encaminhada pela entidade interessada e
em base no despacho da Secretaria Municipal de
Assistência Social.

Art. 15 -  O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de sessenta (60) dias, a contar de sua publicação.

Art. 16 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário,
especialmente a Lei Municipal nº. 865/70 e suas
alterações.

Arapongas, 18 de abril de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

LEI N.º 4.473, DE 18 DE ABRIL DE 2016

Cria o Fundo Municipal de Responsabilidade Social e
Ambiental.

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

Art. 1º. As sociedades empresárias que comercializem
ou forneçam bens e materiais e ainda as sociedades
prestadoras de serviços, no âmbito do município de
Arapongas, ficam obrigadas a elaborar, anualmente, o
balanço social e ambiental.

Parágrafo Único: Enquadram-se ainda no presente
artigo:

I – Todas as sociedades empresariais privadas,
independente do limite de faturamento anual, e que a
partir do exercício fiscal de 2016, tiverem registro de
empregados ou não;
II – As empresas públicas, sociedades de economia
mista, empresas permissionárias e concessionárias de
serviços públicos em todos os níveis da administração
pública, independentemente do número de empregados;
III – Todos os fornecedores para setor público e suas
autarquias que aplicam a Lei Federal nº 8.666/93,
IV - Todas as instituições do terceiro setor que atuam
junto ao Poder Público Municipal deverão estar
enquadradas nas exigências constantes da Lei Federal
nº 13.019/14.

Art. 2º. O balanço social e ambiental é o documento
pelo qual a empresa apresenta dados que permitam

identificar o perfil da atuação social e ambiental da
empresa durante o ano, a qualidade de suas relações
com os empregados, o cumprimento das cláusulas
sociais, a participação dos empregados nos resultados
econômicos da empresa e as possibilidades de
desenvolvimento pessoal, bem como a forma de sua
interação com a comunidade e sua relação com a
sociedade e o meio ambiente.

Art. 3º. O balanço social e ambiental deverá ser formulado
com base nas normas de contabilidade e em especial a
Resolução nº 1.003/04 do Conselho Federal de
Contabilidade e da Norma Brasileira de Contabilidade -
NBC T 15.

Art. 4º. As instituições do terceiro setor, além do balanço
social e ambiental, deverão atender aos requisitos da
Lei Federal nº 13.019/04, que estabelece o regime jurídico
das parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da sociedade
civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução
de finalidades de interesse público.

Art. 5º. As sociedades empresárias e as instituições que
tenha sua sede em outro município, deverão apresentar
nas licitações ou nos chamamentos públicos a
comprovação de ações sociais e ambientais na sua sede,
em forma de atestado ou certidão, além da apresentação
do balanço social e ambiental.

§1º: As instituições e as sociedades empresárias com
sede no município comprovarão suas ações sociais e
ambientais através de certidão ou atestado emitido por
instituição do terceiro setor instalada no município ou
através dos conselhos municipais.

§2º: As sociedades empresárias e as instituições que
tenham sua sede em outro município, nas licitações e
chamamento públicos, deverão apresentar um
comprovante das ações ambientais e sociais, cujo valor
mínimo deverá ser igual a 2% (dois por cento) do valor
contratado.

§3º: Na ausência de comprovação o contratante fica com
direito de reter o valor mínimo de 2% (dois por cento) do
valor contratado para criação de um Fundo de
Responsabilidade Social e Ambiental.

§4º: A apresentação do comprovante ou retenção do
fundo social e ambiental, deverá ser realizada quando
da liberação da última parcela do pagamento contratado.

§5º: As certidões ou declarações e atestados visando à
comprovação de ações sociais e ambientais terão a
validade de 01 (um) ano.

Art. 6º.  Fica constituído o Fundo Municipal de
Responsabilidade Social e Ambiental, que consiste na
retenção das obrigações sociais e ambientais das
empresas e das instituições que venham a participar
das licitações do setor publico e das autarquias do
município.

Art. 7º. Os recursos do Fundo Municipal de
Responsabilidade Social e Ambiental, serão
administrados através de uma Agência de
Desenvolvimento Econômico e Social Municipal, cuja
administração será realizada com a participação de
representantes do poder público e membros do conselho
municipal de políticas públicas.

Art. 8º. A liberação dos recursos do Fundo Municipal
de Responsabilidade Social e Ambiental, será
regulamentada através de decreto expedido pelo poder
público municipal.

Art. 9º. Para homologação das licitações ou do
chamamento publico, deverá ser considerado o passivo
ou crédito do balanço social e ambiental, além das
recomendações técnicas e do valor apresentado.

Art. 10. Os comprovantes de aplicação dos recursos
sociais e ambientais, apresentados pelas sociedades
empresárias e instituições, estarão sujeitos a análise e
avaliação pela comissão de licitação para sua validação.

Parágrafo único: Caso não atenda as recomendações,
apesar da homologação da licitação, não deverá ser
assinado o contrato de prestação de serviço ou de
fornecimento de produto.

Art. 11. As obrigações contidas na presente lei não
substituem quaisquer outras obrigações de prestação
de informações aos órgãos públicos anteriormente
estabelecidos pela legislação.

Art.12. Para as instituições do terceiro setor que tenham
o título de utilidade publica municipal, deverão
apresentar o balanço social e ambiental até o dia 30 de
abril de cada ano subseqüente.

Parágrafo único: A não apresentação do balanço social
e ambiental implicará a perda do título de utilidade
pública, bem como estarão impedidas de firmar
convênios ou receber subvenções na forma da lei.

Art. 13. O setor governamental, autarquias e empresas
públicas do município deverão incluir no seu cadastro
de fornecedores a exigência da apresentação do balanço
social e ambiental em conformidade a Norma Brasileira
de Contabilidade - NBC T 15, como item de restrição.

Art. 14. O Poder Executivo criará um conselho ou grupo
de trabalho especial de políticas públicas formado por
representantes dos diversos conselhos municipais para
validar e acompanhar as ações sociais e ambientais
praticadas pelas sociedades empresárias, pelo setor
governamental e pelas instituições do terceiro setor no
município.

Art. 15. O Poder Executivo regulamentará esta lei, através
de Decreto, no prazo de cento e oitenta (180) dias a
contar da sua publicação, dispondo sobre as medidas
necessárias à sua plena eficácia, inclusive sobre os
critérios de fiscalização e os órgãos competentes ao seu
fiel cumprimento.
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Art. 16 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 18 de abril de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 203/2015.
Modalidade: Pregão nº 150/2015.
Partes: Município de Arapongas e INVICTA
ALIMENTOS LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para aquisição de café,
açucare chá mate, em atendimento a Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 dias úteis, após a emissão da ordem
de fornecimento
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.01.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.785,00 (hum
mil, setecentos e oitenta e cinco reais)
Data: 06.04.2016
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 203/2015.
Modalidade: Pregão nº 150/2015.
Partes: Município de Arapongas e INVICTA
ALIMENTOS LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para aquisição de café,
açucare chá mate, em atendimento a Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 dias úteis, após a emissão da ordem
de fornecimento
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.01.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.950,00 (cinco
mil, novecentos e cinqüenta reais)
Data: 06.04.2016
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 203/2015.
Modalidade: Pregão nº 150/2015.
Partes: Município de Arapongas e INVICTA
ALIMENTOS LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para aquisição de café,
açucare chá mate, em atendimento a Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 dias úteis, após a emissão da ordem
de fornecimento

Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.01.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.975,00 (dois
mil, novecentos e setenta e cinco reais)
Data: 04.06.2016
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 139/2015.
Modalidade: Pregão nº 108/2015.
Partes: Município de Arapongas e J L ENZ
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
eletrodomésticos e periféricos destinados à Secretaria.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
04.08.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.898,00 (três
mil, oitocentos e noventa e oito reais)
Data: 06.04.2016
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 139/2015.
Modalidade: Pregão nº 108/2015.
Partes: Município de Arapongas e P. C. MAIA
COMERCIAL ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
eletrodomésticos e periféricos destinados à Secretaria.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
04.08.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.275,00 (hum
mil, duzentos e setenta e cinco reais)
Data: 06.04.2016
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 139/2015.
Modalidade: Pregão nº 108/2015.
Partes: Município de Arapongas e CARLA C. DE
OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
eletrodomésticos e periféricos destinados à Secretaria.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
04.08.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.358,00 (dois
mil, trezentos e cinqüenta e oito reais)
Data: 06.04.2016

Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 139/2015.
Modalidade: Pregão nº 108/2015.
Partes: Município de Arapongas e A.W. XAVIER DIAS
- EPP
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
eletrodomésticos e periféricos destinados à Secretaria.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
04.08.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.228,00 (hum
mil, duzentos e vinte e oito reais)
Data: 06.04.2016
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 163/2015.
Modalidade: Pregão nº 125/2015.
Partes: Município de Arapongas e PRATI, DONADUZZI
& CIA LTDA
Objeto: Fornecer e entregar, fracionadamente os
medicamentos hospitalares para as Unidades Básicas
de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM,
SAMU e demais unidades da Secretaria Municipal de
saúde.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.09.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.400,00 (hum
mil e quatrocentos reais)
Data: 07.04.2016
Assinaturas:

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 163/2015.
Modalidade: Pregão nº 125/2015.
Partes: Município de Arapongas e COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto: Fornecer e entregar, fracionadamente os
medicamentos hospitalares para as Unidades Básicas
de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM,
SAMU e demais unidades da Secretaria Municipal de
saúde.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.09.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 700,00
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(setecentos reais)
Data: 07.04.2016
Assinaturas:

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 163/2015.
Modalidade: Pregão nº 125/2015.
Partes: Município de Arapongas e COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto: Fornecer e entregar, fracionadamente os
medicamentos hospitalares para as Unidades Básicas
de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM,
SAMU e demais unidades da Secretaria Municipal de
saúde.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.09.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 422,50
(quatrocentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos)
Data: 07.04.2016
Assinaturas:

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 163/2015.
Modalidade: Pregão nº 125/2015.
Partes: Município de Arapongas e PONTAMED
FARMACÊUTICA LTDA
Objeto: Fornecer e entregar, fracionadamente os
medicamentos hospitalares para as Unidades Básicas
de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM,
SAMU e demais unidades da Secretaria Municipal de
saúde.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.09.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.300,00 (dois
mil e trezentos reais)
Data: 07.04.2016
Assinaturas:

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 163/2015.
Modalidade: Pregão nº 125/2015.
Partes: Município de Arapongas e CENTERMEDI
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Fornecer e entregar, fracionadamente os
medicamentos hospitalares para as Unidades Básicas
de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM,
SAMU e demais unidades da Secretaria Municipal de
saúde.

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.09.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 780,00
(setecentos e oitenta reais)
Data: 07.04.2016
Assinaturas:

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 163/2015.
Modalidade: Pregão nº 125/2015.
Partes: Município de Arapongas e ANGAI
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto: Fornecer e entregar, fracionadamente os
medicamentos hospitalares para as Unidades Básicas
de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM,
SAMU e demais unidades da Secretaria Municipal de
saúde.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.09.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.340,00 (Dois
mil, trezentos e quarenta reais)
Data: 07.04.2016
Assinaturas:

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 163/2015.
Modalidade: Pregão nº 125/2015.
Partes: Município de Arapongas e PROMEFARMA
REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Objeto: Fornecer e entregar, fracionadamente os
medicamentos hospitalares para as Unidades Básicas
de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM,
SAMU e demais unidades da Secretaria Municipal de
saúde.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.09.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.310,00 (quatro
mil, trezentos e dez reais)
Data: 07.04.2016
Assinaturas:

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 163/2015.
Modalidade: Pregão nº 125/2015.
Partes: Município de Arapongas e CLASSMED –
PRODUTOS HOSPILARES LTDA

Objeto: Fornecer e entregar, fracionadamente os
medicamentos hospitalares para as Unidades Básicas
de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM,
SAMU e demais unidades da Secretaria Municipal de
saúde.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.09.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 13.058,00 (treze
mil reais e cinqüenta e oito centavos)
Data: 07.04.2016
Assinaturas:

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 150/2015.
Modalidade: Pregão nº 115/2015.
Partes: Município de Arapongas e DUARTE E BIANCHI
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviço de borracharia para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: Imediatamente após o recebimento da
Ordem de Serviço de realização.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.08.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 475,64
(quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro
centavos)
Data: 29.03.2016
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 131/2015.
Modalidade: Pregão nº 104/2015.
Partes: Município de Arapongas e COMERCIO DE
PAPEIS HERCULES LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
10.09.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.350,00 (hum
mil, trezentos e cinqüenta reais)
Data: 04.03.2016
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 066/2015.
Modalidade: Pregão nº 057/2015
Partes: Município de Arapongas e R.R. SANCHES –
RESTAURANTE EIRELI.
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Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
marmitex para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quarto) horas, após a
solicitação da secretaria.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
10.03.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 7.850,00 (sete
mil, oitocentos e cinqüenta reais)
Data: 29.03.2016
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 010/2016.
Modalidade: Pregão nº 009/2016
Partes: Município de Arapongas e ROMA-GÁS COM.
GÁS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás(GLP) P45 e P13, acessórios e botijões
(cota/vasilhame) para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas após o
recebimento da solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
01.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 145,00 (cento
e quarenta e cinco reais)
Data: 29.03.2016
Assinaturas.

DECRETO nº. 244/16, de 20 de abril de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, a vista do contido na solicitação nº
267/16, de 14/04/2016, da SAÚDE;

R E S O L V E:
Nomear, a partir de 20 de abril de 2016, Aline Alves Goes
Ferreira, matricula nº 109126/2, para exercer em comissão
o cargo de Gerente da Frota Municipal - símbolo CC3,
da Secretaria Municipal de Administração, de
conformidade com a Lei 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas),
combinado com a Lei n° 4.452/16 (Estrutura
Organizacional do Município).

Arapongas, 20 de abril de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/

2016 - (PMA)

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão

Especial de Licitação, termo de renúncia recursal
apresentado e observado o parecer da Assessoria
Jurídica, referente à Tomada de Preços n.° 002/2016, que
objetiva a Contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia para construção da cobertura
da quadra da Escola Municipal Desembargador Clotário
Portugal, em atendimento a Secretaria Municipal de
Educação; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório e adjudico o seu objeto a primeira
classificada/sorteada: CONSTRUTORA TANABI LTDA
- ME – CNPJ: 10.891.470/0001-46.

Arapongas, 20 de Abril de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito



CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
ARAPONGAS � PARANÁ 

COMISSÃO DE JUSTIÇA DISCIPLINAR DESPORTIVA � CJDD 

ANÁLISE DE RECURSO

REQUERENTE: RODRIGO HENRIQUE MARTINS 

Recurso referente à nota Oficial 01/2016 expedida pela Secretaria Municipal de 

Esporte.  

A Comissão de Justiça Disciplinar Desportiva, nomeada pelo 

COMEL, conforme dispõe a Lei Municipal 4.095/2013, bem como o Regimento 

Interno do Conselho, considerando ainda o disposto na Resolução COMEL 

001/2015 � Código de Justiça e Disciplina Esportiva de Arapongas, sem prejuízo 

às demais legislações vigentes, em reunião realizada nesta data, após análise do 

recurso interposto pelo requerente acima indicado, resolve manter a punição 

aplicada a ele pela Secretaria Municipal de Esporte através da Nota Oficial nº 

01/2016. 

Publique-se. 

Arapongas, 19 de abril de 2016. 

__________________________  _____________________________ 
Marlice Aparecida Afonso   Leandro Gonçalves de Oliveira 
Coordenador(a)     Relator(a) 

__________________________  _____________________________ 
Luis Claudio Honório    Nathalia de Araújo Oliveira
Membro      Membro 

__________________________   
Douglas de Aguiar Lourenço 
Membro     
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CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
ARAPONGAS � PARANÁ 

COMISSÃO DE JUSTIÇA DISCIPLINAR DESPORTIVA � CJDD 

ANÁLISE DE RECURSO

REQUERENTE: ALAN KLEBER NAVARRO 

Recurso referente à nota Oficial 03/2016 expedida pela Secretaria Municipal de 

Esporte.  

A Comissão de Justiça Disciplinar Desportiva, nomeada pelo 

COMEL, conforme dispõe a Lei Municipal 4.095/2013, bem como o Regimento 

Interno do Conselho, considerando ainda o disposto na Resolução COMEL 

001/2015 � Código de Justiça e Disciplina Esportiva de Arapongas, sem prejuízo 

às demais legislações vigentes, em reunião realizada nesta data, após análise do 

recurso interposto pelo requerente acima indicado, resolve manter a punição 

aplicada  a ele pela Secretaria Municipal de Esporte através da Nota Oficial nº 

03/2016. 

Conforme art. 5º do Regulamento Geral da VIII Copa Mateus 

Romera de Futsal- 2016, a �VIII Copa Mateus Romera de Futsal é destinada aos 

atletas do sexo masculino, residentes e domiciliados até 31 de janeiro de 2016

na Região do Conjunto Flamingos e nascidos até o ano de 1998�. 

Publique-se. 

Arapongas, 19 de abril de 2016. 

__________________________  _____________________________ 
Marlice Aparecida Afonso   Leandro Gonçalves de Oliveira 
Coordenador(a)     Relator(a) 

__________________________  _____________________________ 
Luis Claudio Honório    Nathalia de Araújo Oliveira
Membro      Membro 

__________________________   
Douglas de Aguiar Lourenço 
Membro     
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 119/2015 � Processo Adm. nº 156/2015. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios dietéticos, sem glúten e sem lactose para suprir o cardápio da 
Merenda Escolar, para atender os alunos com restrição alimentar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação.  
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna publico o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n 393/2015, assinada em 21 de agosto de 2015 - L.A. FARIA & CIA LTDA - ME, com sede na Rua Marabu, nº. 
1279, Centro, CEP 86.700-160, em Arapongas � PR, telefone (43) 3122-2277, inscrita no CNPJ/MF nº 22.203.443/0001-12.  

ITEM QTD UNID DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 160 Unid. 

ACHOCOLATADO DIET 
INSTANTÂNEO, SEM ADIÇÃO DE 
AÇÚCAR EMBALAGEM DE NO 
MÍNIMO 210G, CONTENDO 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. 
CERTIFICADO PELA ANAD.

NEW CHOCO R$ 10,10 R$ 1.616,00 

02 50 Unid. 

ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ 
BRANCO CRISTALINO. USO EM 
PREPARAÇÕES CULINÁRIAS. POTE 
DE 400G. APROVADO PELA ANAD. 
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 
02 ANOS A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. 

LOUÇUCAR R$ 17,50 R$ 875,00 

04 74 Unid. 

PO PARA GELATINA DIET PARA 
DIETAS COM RESTRICAO DE 
ACUCAR. SEM ADICAO DE 
ACUCAR, FONTE DE VITAMINAS E 
SAIS MINERAIS. CONTENDO 
INFORMACAO NUTRICIONAL NA 
EMBALAGEM. EMBALAGEM DE 12 
GRAMAS. 

DOCE MENOR R$ 1,72 R$ 127,28 

05 70 Unid. 

PÓ PARA PUDIM DIET SABOR 
MORANGO SEM ADIÇÃO DE 
AÇÚCAR, FONTE DE VITAMINAS E 
SAIS MINERAIS ZN E SE, 
EMBALAGEM DE 30G, CONTENDO 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

DOCE MENOR R$ 2,35 R$ 164,50 

06 70 Unid. 

PÓ PARA PUDIM DIET SABOR 
CHOCOLATE SEM ADIÇÃO DE 
AÇÚCAR, FONTE DE VITAMINAS E 
SAIS MINERAIS ZN E SE, 
EMBALAGEM DE 30G, CONTENDO 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

DOCE MENOR R$ 2,35 R$ 164,50 

07 200 Unid. 

IOGURTE LIGHT 0% DE GORDURA, 
SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, 
EMBALAGEM DE 170G 
(GARRAFINHA), SABOR MORANGO 
OU FRUTAS VERMELHAS 
CONTENDO INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL, COM VALIDADE DE 
30 DIAS APÓS A ENTREGA 

FRIMESA R$ 1,35 R$ 270,00 

08 20 Unid. 

CEREAL MATINAL DE MILHO SEM 
AÇÚCAR, ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E SAIS MINERAIS, 
ISENTO DE GORDURA, PACOTE 200 
G CONTENDO INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL � 108 CAL/30G 

KELLOGS C. 
FLAKES 

R$ 8,40 R$ 168,00 

11 100 Unid. 

LEITE EM PÓ DESNATADO 
INSTANTÂNEO � FONTE DE 
VITAMINAS, EMBALAGEM DE 300 
G, CONTENDO INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL 

ELEGE R$ 12,40 R$ 1.240,00 

12 3.900 Unid. 
LEITE ZERO LACTOSE, 
SEMIDESNATADO, INDICADO PARA 
TODOS OS NÍVEIS DE 

PÍA R$ 3,35 R$ 13.065,00 
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INTOLERÂNCIA, EMBALAGEM 
TETRA PAK DE 01 LITRO, 
CONTENDO INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL NA EMBALAGEM 

13 40 Unid. 

MACARRÃO PARAFUSO A BASE DE 
ARROZ, SEM GLÚTEN, 
EMBALAGEM DE 500G, CONTENDO 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, 
ENRIQUECIDO COM OVOS, 0% DE 
GORDURAS TRANS. 

URBANO R$ 2,65 R$ 106,00 

14 50 Unid. 

MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL, 
PACOTE DE 500G, CONTENDO 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, 
ELABORADO COM FARINHA DE 
TRIGO INTEGRA ENRIQUECIDA 
COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. 

FLORIANI R$ 3,65 R$ 182,50 

TOTAL GERAL...........................................................................................................................................................R$ 17.978,78 

Ata de Registro de preços n 394/2015, assinada em 21 de agosto de 2015 - BARÃO DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA - 
ME, com sede na Av. Munhoz da Rocha, nº. 869, Centro, CEP 86.800-010, em Apucarana � PR, telefone (43) 3152-1572, inscrita no 
CNPJ/MF nº 11.198.325/0001-47.  

ITEM QTD UNID DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

03 400 Unid. 

BISCOITO TIPO COOKIE INTEGRAL, 
SEM GLÚTEN, 0% DE GORDURA 
TRANS, PACOTE DE 150G, SABORES 
VARIADOS, CONTENDO 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

JASMINE R$ 4,25 R$ 1.700,00 

09 74 Unid. 

MARGARINA VEGETAL LIGHT, 
LIVRE DE GORDURA TRANS, COM 
SAL, POTE DE 500G, CONTENDO 
INFORMACAO NUTRICIONAL 

BECEL R$ 4,12 R$ 304,88 

10 70 Unid. 

BISCOITO TIPO COOKIE INTEGRAL, 
FONTE DE FIBRAS, LIVRE DE 
GORDURAS TRANS, SEM ADIÇÃO 
DE AÇÚCAR, SABORES VARIADO, 
EMBALAGEM DE 150G, CONTENDO 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. 

JASMINE R$ 4,25 R$ 297,50 

TOTAL GERAL.........................................................................................................................................................R$ 2.302,38

Valor Total: R$ 20.281,16 (vinte mil duzentos e oitenta um reais e dezesseis centavos). Obs: As quantidades e os valores registrados 
tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser utilizado/contratado pela 
Administração.  
Prazo de vigência: de 12 (doze) meses contados a partir de 21/08/2015. 
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento 
convocatório, sob as penalidades da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 01 de setembro de 2015. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito Municipal  
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