
DECRETO nº. 054/16, de 01 de fevereiro de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando:
- solicitação nº. 003/16 datada de 01/02/16, da SECLE;

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 01 de fevereiro de 2016, Gean
Carlo Cereia, matrícula nº 97233/2, ocupante do cargo
de Motorista II – Nível 01, para exercer em comissão o
cargo de Gerente de Patrimônio Histórico - símbolo CC3,
da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos, de
acordo com a Lei 2.147, de 06/11/92 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas),
combinado com a Lei n° 2.878/02 (Estrutura
Organizacional do Município) e alterações posteriores.

Arapongas,  01 de fevereiro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário de Administração

DECRETO Nº. 072/16, de 05 de fevereiro de 2016

Súmula: Declara de Utilidade Pública a área de terras
localizada no Município de Arapongas, para fins de
permissão de uso, pela Companhia de Saneamento do
Paraná - SANEPAR.

 ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e na conformidade com o disposto
no art. 2º, e art. 5º, letras “e” e “h”, e art. 6º, todos do
Decreto-Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei Federal nº. 2.786, de 21 de maio de 1956 e à vista
no contido no processo administrativo 8.789/2014,

D E C R E T A :
 Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de
Permissão de Uso, pela Companhia de Saneamento do
Paraná - SANEPAR, a área de terras abaixo descrita,
bem como as benfeitorias que possam sobre ela existir:
“Área de terras contendo 8.475,20 m², de propriedade
do Município de Arapongas, no Lote de Terras nº 02, da
Quadra 29, situado no Jardim Santa Alice, nesta cidade
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e comarca de Arapongas, que possui área total de
19.176,58 m², matriculada sob nº 20.478 no 2º CRI de
Arapongas, com as seguintes divisas e confrontações:
Irregular, inicia-se num ponto cravado com a área de
preservação permanente no rumo NW 18°35¼40î SE e
mede 230,51 metros; defletindo a direita no rumo NW
50°12¼ SE e mede 189,82 metros; defletindo novamente
a direita no rumo SW 50°11¼30î NE e mede 89,00 metros;
onde encontra o ponto de partida e encerra o perímetro
com área total de 8.475,20m²”.

 Art. 2º - A área mencionada no art. 1º deste Decreto será
destinada à ampliação da ETE Bandeirantes, necessária
à Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários no
Município de Arapongas.

 Art. 3º - Fica reconhecida a conveniência da Permissão
de Uso em favor da Companhia de Saneamento do Paraná
– SANEPAR, para fins indicados, ficando-lhe
assegurado o direito de acesso às áreas, construção,
operação e manutenção, bem como a possível
reconstrução da área compreendida no art. 1º deste
Decreto.

 Art. 4º - A Companhia de Saneamento do Paraná –
SANEPAR poderá invocar em juízo, quando necessária,
a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, e suas alterações.

 Art. 5º - O ônus decorrente da Permissão de Uso da área
a que se refere o art. 1º deste Decreto ficará por conta da
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.

 Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 05 de fevereiro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

Extrato de Inexigibilidade Licitação e Termo
Contratual

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 016/2016.
Contrato: nº 006/2016.
Partes: Município de Arapongas e EMPRESA

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ/
MF n° 34.028.316/0020-76, representado pelo Diretor
Regional  AREOVALDO ALVES DE FIGUEIRDO, CPF/
MF n° 359.004.159-53, e Coordenadora Regional de
Vendas KAROLINE THOMASEL PINHEIRO
MACHADO, CPF/MF n° 041.977.849-70.
Objeto: Contratação direta da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos para expedição de
correspondências diversas, em atendimento a Secretaria
Municipal de Administração - SEMAD.
Valor: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Modalidade: Inexigibilidade Nº 001/2016.
Prazo de Vigência: Será de 12 meses a partir da data da
assinatura.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no “caput” do Artigo
n.° 25, da Lei Federal n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 14/01/
2016.
Data e Assinaturas.

Extrato de Inexigibilidade Licitação e Termo
Contratual

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 021/2016.
Contrato: nº 018/2016.
Partes: Município de Arapongas e EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ/
MF n° 34.028.316/0020-76, representado pelo Diretor
Regional  AREOVALDO ALVES DE FIGUEIRDO, CPF/
MF n° 359.004.159-53, e Coordenadora Regional de
Vendas KAROLINE THOMASEL PINHEIRO
MACHADO, CPF/MF n° 041.977.849-70.
Objeto: Contratação direta da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos para expedição de
correspondências diversas, em atendimento a Secretaria
Municipal de Segurança Pública e Trânsito - SESTRAN.
Valor: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).
Modalidade: Inexigibilidade Nº 005/2016.
Prazo de Vigência: Será de 12 meses a partir da data da
assinatura.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no “caput” do Artigo
n.° 25, da Lei Federal n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 20/01/
2016.
Data e Assinaturas.
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Extrato de Inexigibilidade de Licitação e Termo
Contratual

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 191/2015.
Termo de Credenciamento: nº 559/2015.
Partes: Município de Arapongas e CEREZAMAR
HOSPEDAGEM LTDA – ME, CNPJ/MF nº. 04.254.088/
0001-29.
Objeto: Credenciamento de “casas de apoio” com sede
na cidade de Curitiba e Campo Largo, ambas do Estado
do Paraná, para prestação de serviço de hospedagem
especializada, com atendimento 24 horas, aos usuários
do Sistema Único de Saúde municipal em tratamento na
capital, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 020/2015.
Prazo de Vigência: Até 11/11/2016.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base nos artigos n.° 198,
inciso I, c/c Art. 199, §1º, da Constituição Federal de
1988, combinado Art. 24 da Lei Federal nº 8.080/90 e
ainda nos termos do Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 23/10/
2015.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA

REFERÊNCIA: Processo Administrativo: 17557/15 -
Pregão Presencial n.° 039/2015 - Contrato n.º 158/15

EMPRESA: BACHEGA & LIMA LTDA - ME, Pessoa
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº
17.893.147/0001-50, com sede na Rua Mato Grosso, 654,
Centro, Cep: 86.010-180, Londrina- Pr.

A Prefeitura Municipal de Arapongas torna pública a
aplicação em desfavor da empresa BACHEGA & LIMA
LTDA - ME, por força do art. 7º da Lei Federal n.º 10.520/
02,  combinado com as previsões contidas nos inciso I
da subcláusula quinta da cláusula sétima do contrato
n.º 158/15, de penalidade de IMPEDIMENTO DE
LICITAR E CONTRATAR com a Administração Pública
Municipal pelo período de 02 (dois) anos contados de
26 de janeiro de 2016, e, cumulativamente, MULTA no
valor de R$ 1.074,96 (um mil, setenta e quatro reais e
noventa e seis centavos), a ser recolhida em favor do
Tesouro Municipal.
Além disso, com fundamento na cláusula nona, e art.
77, c/c inciso I do art. 78 da Lei n.º 8.666/93 fica rescindido
o contrato administrativo n.º 158/2015.

Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir
da publicação desta decisão para apresentação de
eventual recurso administrativo.

CARMEN ASTUTI BERTASSO
Secretária Municipal de Assistência Social

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 163/2015.
Contrato nº 458/2015 – 1º Termo Aditivo.
Partes: Município de Arapongas e ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CNPJ nº
00.802.002/0001-02, representado por ANACLETO
FERRARI, CPF/MF n° 523.140.819-00.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura aquisição
de medicamentos para UBSs, UPA 24 Horas, PAM 18
Horas, CISAM, Samu e demais Unidades, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no artigo
65, II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93, em revisar o preço
unitário do item 169: Nitroprusseto de sódio 50mg pó
liófilo para solução injetável, previsto no item na Ata de
Registro de Preços nº 458/15, acarretando um acréscimo
no valor total do item nº 169 de R$ 4,749 (quatro reais e
setecentos e quarenta e nove centavos) para R$ 7,847.
As demais condições estipuladas no contrato original
permanecem inalteradas.
Modalidade: Pregão nº 125/2015.
Data e assinaturas.

PORTARIA Nº 048/16, de 11 de fevereiro de 2016

Dispõe sobre a composição e funcionamento do GT-
Grupo de Trabalho  para Gestão da Rede Nacional para
a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas
e Negócios - CGSIM com o fim de implantar a Rede
Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM no
âmbito da administração municipal.

EVANDRO POCHWATKA, Secretário Municipal de
Finanças, no uso das atribuições legais,
considerando a necessidade de fomentar e facilitar o
empreendedorismo no âmbito da administração
municipal, por meio da simplificação do processo de
registro mercantil, a fim de contribuir para o
desenvolvimento da economia;
considerando os termos da Lei Federal nº 11.598, de 3
de dezembro de 2007 que implanta a Rede Nacional para
a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas
e Negócios - REDESIM, que tem como objetivo integrar
todos os órgãos envolvidos com o registro e com a
legalização de empresas e negócios;
considerando os termos do Capítulo III da Lei
Complementar nº 123/06, no que tange ao processo de
desburocratização da abertura, alteração e baixa de
empresas de pequeno e médio porte;
considerando a Resolução nº 12, de 17 de dezembro de
2009 do Comitê para Gestão da Rede Nacional para
Simplificação do Registro e da Legalização de empresas
e negócios (CGSIM),
e considerando a lei municipal 3589 de 04 de maio de
2012, que institui o tratamento diferenciado e favorecido
às empresas de micro e pequeno porte,

R E S O L V E:
Art. 1º. Fica instituído o GT-Grupo de Trabalho para
Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios -
CGSIM para a implantação do processo de simplificação
e desburocratização dos procedimentos de abertura,
alteração e baixa de empresários e empresas no Estado
do Paraná, em conformidade com a Lei Federal nº 11.598,
de 3 de dezembro de 2007 e com a Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006 e lei municipal 3.589 de
04 de maio de 2012.

Art. 2º. Compete ao GT-Grupo de Trabalho do CGSIM:
I - disseminar o conhecimento acerca da Lei
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas
alterações, da Lei Nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007,
e das normas do CGSIM e das Portarias de sua Secretaria
Executiva, associadas à lei municipal 3.589 de 04 de maio
de 2012;
II - conscientizar servidores públicos municipais sobre
a importância dos princípios norteadores da REDESIM;
III - orientar entidades públicas estaduais e municipais
sobre a elaboração e implementação de normas legais e/
ou administrativas compatíveis com os princípios de
simplificação da REDESIM;
IV - propor a eliminação de procedimentos
administrativos desnecessários no registro e legalização
de empresas na esfera estadual e municipal;
V - estimular a adoção de padrões mínimos de segurança
e ordenamento territorial conforme a realidade de cada
unidade da federação;
VI - promover a articulação e o entendimento entre todos
os órgãos e entidades envolvidos na abertura, alteração
e extinção de empresas, objetivando a unicidade do
processo de registro e legalização de empresários e de
pessoas jurídicas;
VII - elaborar e aprovar o modelo operacional de
simplificação e desburocratização do processo de
abertura, alteração e baixa de empresas no âmbito da
administração municipal;
VIII - elaborar e aprovar programa de trabalho para
implementação e operação das ações necessárias para
que os objetivos de simplificação e desburocratização
sejam atingidos;
IX - definir e promover a execução do programa de
trabalho;
X - propor a definição e a classificação das atividades
consideradas de alto e baixo risco, para fins de
licenciamento, incluindo o zoneamento, à vigilância
sanitária e de uso e ocupação do solo; e
XI - expedir recomendações necessárias ao exercício de
sua competência.

Art. 3º. O GT-Grupo de Trabalho terá a seguinte
composição:
I. um representante da secretaria municipal de finanças-
SEFIN, na condição de Coordenador;
II. doisrepresentante da secretaria municipal de
administração-SEMAD, sendo um da Diretoria de
Tecnologia de Informação (D.T.I.)
III. um representante da secretaria municipal de obras,
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transportes e desenvolvimento urbano-SEODUR;
IV. um representante da secretaria municipal de saúde,
departamento de vigilância sanitária-VISA;
V. um representante da secretaria municipal de indústria,
comércio e turismo-SEMIC;
VI. um representante da Secretaria Municipal de
Segurança Pública e Trânsito- SESTRAN
VII. um representante da Secretaria Municipal de
Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente-
SEASPMA
VIII. um representante da Procuradoria Jurídica do
município;
IX. um representante da Câmara Municipal de
Vereadores;
X. um representante do Serviço de Apoio a Micro e
Pequenas Empresas no Estado do Paraná - SEBRAE/
PR;
XI. um representante do Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas - SESCAP;
XII. um representante da Associação Comercial e
Empresarial de Arapongas- ACIA;
XIII. um representante do Sindicato das Indústrias de
Móveis de Arapongas-SIMA;
XIV. um representante da Associação dos Contabilistas
de Arapongas-ACECA;
XV. um representante do Corpo de Bombeiros Militar.
§ 1º. O Grupo de Trabalho será instalado no prazo de até
trinta dias após a publicação desta portaria;
§ 2º.  A proposta referida no caput deste ato, deverá ser
concluída no prazo de 45 dias, prorrogável por igual
período a critério do grupo de trabalho, contados a partir
da data da sua instalação.
§ 3º. O Coordenador do grupo de trabalho deverá
encaminhar ofício às entidades relacionadas nos incisos
VI a X, solicitando a indicação dos membros titulares e
suplentes.
§ 4º. Os componentes titulares e os respectivos
suplentes poderão ser substituídos por deliberação dos
órgãos ou entidades responsáveis pela sua indicação.
§ 5º. O Coordenador do grupo de trabalho pode, a
qualquer tempo, convidar outros representantes de
órgãos ou entidades, públicas, privadas ou da sociedade
civil, para participar de câmaras temáticas, de reuniões e
contribuir para os debates de acordo com a temática da
pauta de cada reunião, sem direito a voto.
§ 6º. Cabe aos órgãos e entidades convidadas a participar
das câmaras temáticas, a indicação de seus
representantes.
§ 7º. O Coordenador do grupo de trabalho poderá
designar o seu suplente ou designar representante.

Art. 4º. Compete ao Coordenador do Grupo de Trabalho:
 I - convocar e presidir as reuniões; e
II - Coordenar e supervisionar a implantação e o
funcionamento do grupo de trabalho e suas câmaras
temáticas, se houver.

Art. 5º. O Grupo de Trabalho do CGSIM reunir-se-á
ordinariamente quinzenalmente ou em caráter
extraordinário por convocação do Coordenador.

 Art. 6º. O Grupo de Trabalho do CGSIM poderá instituir
câmaras temáticas para a execução de suas atividades e

em especial para deliberar sobre:
I - normas e integração de processos;
II - infraestrutura e sistemas;
III - licenciamento; e
IV - orientação e disseminação da REDESIM.

Art. 7º. A participação no Grupo de Trabalho do CGSIM,
assim como nos grupos de trabalho, não será
remunerada, sendo seu exercício considerado de
relevante interesse público.

Art. 8º. Os casos omissos serão dirimidos no âmbito
das deliberações do Grupo de Trabalho do CGSIM.

Art. 9º. Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Arapongas, 11 de fevereiro de 2016.

EVANDRO POCHWATKA
Secretário Municipal de Finanças
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

DECRETO Nº 037/16 de 25 de janeiro de 2016.

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

- o disposto na Lei nº 3.095, de 30/03/04, alterada pela Lei nº 3.516, de 
28/05/08; 

- parecer jurídico contido na petição protocolada sob nº. 21937 de 
18.12.2015; 

RESOLVE:  

Art. 1º - CONCEDER a incorporação, em caráter definitivo, ao servidor, 

abaixo relacionado, por ter exercido Funções Gratificadas, por 08 anos, 03 meses e 03 

dias, dos quais 05 anos, 05 meses e 15 dias, referem-se à Função Gratificada de 

Coordenador , símbolo FGC, da Lei nº 2.878/02, implementados até a data 18.12.2015. 

Nº e Data da petição 21937 de 18.12.2015 
Nome do Servidor MOISÉS DE SOUSA GALIAN
Matrícula nº 76465/1 
Situação funcional Analista de Redes e Comunicação de Dados, nível 12, do 

Grupo Ocupacional Profissional, subgrupo 1. 
Critério Utilizado A Função Gratificada de Coordenador, símbolo FGC, passa a 

integrar seus vencimentos efetivos em verba destacada. 
                         

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com os 

efeitos a contar de 18.12.2015, data da respectiva petição, revogados as disposições em 

contrário. Arapongas,  25 de janeiro de 2016. 

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO                                             ANTONIO JOSÉ BEFFA
   SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO                                                               PREFEITO 
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

DECRETO Nº 052/16 de 01 de fevereiro de 2016.

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

- o disposto na Lei nº 3.095, de 30/03/04, alterada pela Lei nº 3.516, de 
28/05/08; 

- parecer jurídico contido na petição protocolada sob nº. 25 de 
04.01.2016; 

RESOLVE:  

Art. 1º - CONCEDER a incorporação, em caráter definitivo, ao servidor, 

abaixo relacionado, por ter exercido Funções Gratificadas e cargo em comissão, por 08 

anos, 03 meses e 04 dias, dos quais 04 anos, 08 meses e 00 dia, referem-se à Função 

Gratificada de Auxiliar Operacional, símbolo FGA, da Lei nº 2.878/02, implementados até 

a data 04.01.2016. 

Nº e Data da petição 25 de 04.01.2016 
Nome do Servidor TIAGO PERUGINI
Matrícula nº 80675/1 
Situação funcional Fiscal de Ação Integrada, nível 09, do Grupo Ocupacional 

Técnico e Administrativo, subgrupo 07 
Critério Utilizado A Função Gratificada de Auxiliar Operacional, símbolo FGA, 

passa a integrar seus vencimentos efetivos em verba 
destacada. 

                          
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com os 

efeitos a contar de 04.01.2016, data da respectiva petição, revogados as disposições em 

contrário. 

 Arapongas, 01 de fevereiro de 2016. 

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO                                             ANTONIO JOSÉ BEFFA
   SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO                                                               PREFEITO 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1610 -  PÁG:05SEXTA-FEIRA - 12/02/2016



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 017/2016 � Processo Adm. nº 025/2016. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de cestas básicas, em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional � SESAN. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, 
homologo, conforme registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

A G ROSSATO DISTRIBUIDORA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 2.499.940/0001-00. ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 070/2016. 

2.500 (dois mil e quinhentas cestas) 

Itens Qtde Unid. Especificações 
Valor Máximo 

Unitário 
Valor Máximo Total 

Cesta 

1 1 Pct. 

Farinha de trigo especial pacote 01 kg Farinha de trigo 
especial pacote de 01 Kg contendo informação nutricional, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de 
odores, sabores e materiais estranhos.

R$ 1,90 R$ 1,90 

2 1 Pct. 

Farinha de milho - tipo bijú, de 1ª qualidade, embalada em 
saco plástico resistente, contendo 500g. No seu rótulo deve 
conter informação nutricional, sobre o glúten, prazo de 
validade visível e lote. 

R$ 1,35 R$ 1,35 

3 1 Pct. 

Biscoito Salgado tipo cream cracker Biscoito Salgado tipo 
cream cracker Validade mínima de 12 meses a partir da data 
de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote 
e tabela de informações nutricionais. Embalagem de 400g. 

R$ 2,20 R$  2,20 

4 1 Pct. 

Fubá de milho desgerminado, extrafino, mimoso enriquecido 
com ferro e ácido fólico pacote 01 Kg. Validade mínima de 
06 meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

R$ 1,35 R$ 1,35 

5 1 Pct. 

Macarrão do tipo Espaguete n.º08, Grano Duro; elaborado a 
partir da sêmola de trigo durim, enriquecida com ferro e ácido 
fólico, cor característica, livre de odores, sabores e materiais 
estranho. Embalagem resistente e termossoldado. Embalagem 
de 500g, de boa qualidade. Validade mínima de 11 meses a 
partir da data da entrega 

R$ 4,25 R$ 4,25 

6 1 Pct. 

Açúcar cristal de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção - pacote de 5 Kg contendo informação 
nutricional. Data mínima de validade de 24 meses a partir da 
data da entrega. Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações nutricionais. 

R$ 11,19 R$ 11,19 

7 1 Pct. 

Sal Marinho - moído e iodado embalagem de 01 Kg . Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

R$ 0,95 R$ 0,95 

8 1 Pct. 

Feijão carioca novo, tipo 1, com 90 a 98% de grãos inteiros, 
limpos e secos, contendo informação nutricional, embalagem 
de 1 Kg. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote 
e tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 

R$ 4,75 R$ 4,75 

9 1 Pct. 

Arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, polido, sem 
glúten, com laudo de classificação constando umidade 
máxima de 14% e quebrados até 9,5%. Embalagem de 
polietileno, atóxico, transparente, resistente, pacote de 5 Kg e 
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais.

R$ 11,44 R$ 11,44 

10 1 Lt Extrato de tomate - Lata 340 grs R$  1,90 R$     1,90 

11 1 Pet 
Óleo de soja refinado 900 ml - 120 kcal/100ml, contendo 
informação nutricional 

R$  4,15 R$     4,15 

Valor Máximo por Cesta .............................................................................................................................  R$ 45,43  
Valor Total Lote I Cota Principal................................................................................................................. R$ 113.575,00 

D MILLE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 12.148.000/0001-12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 071/2016. 
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7.500 (sete mil e quinhentas cestas)

Itens Qtde Unid. Especificações 
Valor Máximo 

Unitário 
Valor Máximo 

Total Cesta 

1 1 Pct. 

Farinha de trigo especial pacote 01 kg Farinha de trigo 
especial pacote de 01 Kg contendo informação nutricional, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de 
odores, sabores e materiais estranhos. 

R$ 1,90 R$ 1,90 

2 1 Pct. 

Farinha de milho - tipo bijú, de 1ª qualidade, embalada em 
saco plástico resistente, contendo 500g. No seu rótulo deve 
conter informação nutricional, sobre o glúten, prazo de 
validade visível e lote. 

R$ 1,35 R$ 1,35 

3 1 Pct. 

Biscoito Salgado tipo cream cracker Biscoito Salgado tipo 
cream cracker Validade mínima de 12 meses a partir da data 
de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote 
e tabela de informações nutricionais. Embalagem de 400g. 

R$ 2,20 R$  2,20 

4 1 Pct. 

Fubá de milho desgerminado, extrafino, mimoso enriquecido 
com ferro e ácido fólico pacote 01 Kg. Validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

R$ 1,35 R$ 1,35 

5 1 Pct. 

Macarrão do tipo Espaguete n.º08, Grano Duro; elaborado a 
partir da sêmola de trigo durim, enriquecida com ferro e ácido 
fólico, cor característica, livre de odores, sabores e materiais 
estranho. Embalagem resistente e termossoldado. Embalagem 
de 500g, de boa qualidade. Validade mínima de 11 meses a 
partir da data da entrega 

R$ 4,25 R$ 4,25 

6 1 Pct. 

Açúcar cristal de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção - pacote de 5 Kg contendo informação 
nutricional. Data mínima de validade de 24 meses a partir da 
data da entrega. Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações nutricionais.

R$ 11,19 R$ 11,19 

7 1 Pct. 

Sal Marinho - moído e iodado embalagem de 01 Kg . Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

R$ 0,95 R$ 0,95 

8 1 Pct. 

Feijão carioca novo, tipo 1, com 90 a 98% de grãos inteiros, 
limpos e secos, contendo informação nutricional, embalagem 
de 1 Kg. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote 
e tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega.

R$ 4,75 R$ 4,75 

9 1 Pct. 

Arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, polido, sem 
glúten, com laudo de classificação constando umidade 
máxima de 14% e quebrados até 9,5%. Embalagem de 
polietileno, atóxico, transparente, resistente, pacote de 5 Kg e 
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

R$ 11,44 R$ 11,44 

10 1 Lt Extrato de tomate - Lata 340 grs R$ 1,90 R$ 1,90 

11 1 Pet 
Óleo de soja refinado 900 ml - 120 kcal/100ml, contendo 
informação nutricional 

R$ 4,15 R$ 4,15 

Valor Máximo por Cesta ..........................................................................................................................  R$ 45,43 
Valor Total Lote I Cota Principal ............................................................................................................. R$ 340.725,00 

Valor Total: R$ 454.300,00 (quatrocentos e cinqüenta e quatro mil e trezentos reais). 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 11/02/2016. 
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, 11 de fevereiro de 2016. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito Municipal  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 008/2016 � Processo Adm. nº 009/2016. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para realização de higienização de veículos, incluso todos os 
produtos necessários para sua realização, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, 
homologo, conforme registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

JEAN VAGNER VIEIRA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.931.141/0001-20. ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 052/2016. 

Item Qtd Und Descrição 
Valor 

Unitário 
Valor Total Marca 

01 648 
Lavagem por 
veículo/Ano 

Serviços de higienização, lavagem interna 
e externa completa dos veículos da 
Secretaria da Saúde, conforme quantidade 
e descrição: Baixo: Passeio/utilitário 
baixo. 

R$ 37,60 R$ 24.364,80 LAVACAR 
ATLÂNTICO 

02 240 
Lavagem por 
veículo/Ano 

Serviços de higienização, lavagem interna 
e externa completa dos veículos da 
Secretaria da Saúde, conforme quantidade 
e descrição: Utilitários médio (Kombi). 

R$ 58,00 R$ 13.920,00 LAVACAR 
ATLÂNTICO

03 48 
Lavagem por 
veículo/Ano 

Serviços de higienização, lavagem interna 
e externa completa dos veículos da 
Secretaria da Saúde, conforme quantidade 
e descrição: Médio: Camioneta S10. 

R$ 59,50 R$ 2.856,00 LAVACAR 
ATLÂNTICO

04 48 
Lavagem por 
veículo/Ano 

Serviços de higienização, lavagem interna 
e externa completa dos veículos da 
Secretaria da Saúde, conforme quantidade 
e descrição: Grande: Vans. 

R$ 79,00 R$ 3.792,00 LAVACAR 
ATLÂNTICO

05 48 
Lavagem por 
veículo/Ano 

Serviços de higienização, lavagem interna 
e externa completa dos veículos da 
Secretaria da Saúde, conforme quantidade 
e descrição: Grande: Micro-ônibus. 

R$ 127,00 R$ 6.096,00 LAVACAR 
ATLÂNTICO

06 96 
Lavagem por 
veículo/Ano 

Serviços de higienização, lavagem interna 
e externa completa dos veículos da 
Secretaria da Saúde, conforme quantidade 
e descrição: Motocicletas. 

R$ 20,00 R$ 1.920,00 LAVACAR 
ATLÂNTICO

TOTAL GERAL .................................................................................................................................................... R$ 52.948,80 

Valor Total: R$ 52.948,80 (cinqüenta e dois mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta 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 01/02/2016. 
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, 10 de fevereiro de 2016. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito Municipal  
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

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

DECRETO nº. 078/16, de 11 de Fevereiro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de Arapongas, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no processo 
protocolado sob o nº. 017096, de 01 de Outubro de 2015, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição - regra especial professor regente de classe, nos termos do 
art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei 
Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a CLEUZA APARECIDA 
ALVES RIBEIRO, matrícula 64963-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF 
sob o nº. 584.703.799-68, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 11, do Quadro 
Próprio do Magistério, lotado na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 1.848,19 (Um mil, 
oitocentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) mensais, e anuais de R$ 22.178,28 
(Vinte e dois mil, cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), já acrescidos de 15% 
(quinze por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade com as 
Leis números 2.147/92 e 3.172/04 (Estatuto dos Servidores e do Magistério Públicos 
Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado 
no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de 
Políticas de Previdência Social, correspondentes a 25 anos, 03 meses e 24 dias de 
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da 
Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, 
combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

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

Arapongas, 11 de Fevereiro de 2016. 

       JOÃO MARIANO FILHO                                         ANTONIO JOSÉ BEFFA
              DIRETOR-PRESIDENTE IPPASA                                                                                     PREFEITO 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

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

DECRETO nº. 079/16, de 11 de Fevereiro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de Arapongas, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no processo 
protocolado sob o nº. 019056, de 05 de Novembro de 2015, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição - regra especial professor regente de classe, nos termos do 
art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei 
Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a ISABEL YOSHIE ITO 
ELEODORO, matrícula 52949-02, inscrita no Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob o 
nº. 506.154.409-91, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 16, do Quadro 
Próprio do Magistério, lotado na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 2.120,83 (Dois mil, 
cento e vinte reais e oitenta e três centavos) mensais, e anuais de R$ 25.449,96 (Vinte e 
cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), já acrescidos de 
21% (vinte e um por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade 
com as Leis números 2.147/92 e 3.172/04 (Estatuto dos Servidores e do Magistério 
Públicos Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme 
assegurado no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da 
Secretaria de Políticas de Previdência Social, correspondentes a 25 anos, 06 meses e 14 
dias de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime 
Geral da Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição 
Federal, combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

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

Arapongas, 11 de Fevereiro de 2016. 

       JOÃO MARIANO FILHO                                         ANTONIO JOSÉ BEFFA
              DIRETOR-PRESIDENTE IPPASA                                                                                     PREFEITO 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

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

DECRETO nº. 080/16, de 11 de Fevereiro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de Arapongas, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no processo 
protocolado sob o nº. 021036, de 04.12.2015; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Idade, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, �b�, da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03, combinado com o art. 22, 
inciso II, da Lei Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a LOURDES 
NORMA VECCHIATTO DOS SANTOS, matrícula 36226-01, inscrita no Cadastro de 
Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 031.786.269-30, ocupante do cargo de Atendente de 
Creche A, Nível 18, do Grupo Ocupacional, Técnico e Administrativo, Subgrupo 3-A, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 915,02 (Novecentos e 
quinze reais e dois centavos) calculados na proporção de 9.492/10.950 avos das 80% 
maiores remunerações de contribuição desde jul/1994, conforme disposto no art. 40, 
parágrafos 3º e 17º, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, combinado com o art. 
31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria 
de Políticas de Previdência Social, os quais foram acrescidos de R$ 47,86 (Quarenta e sete 
reais e oitenta e seis centavos), para atingir o valor de R$ 962,88 (Novecentos e sessenta e 
dois reais e oitenta e oito centavos), salário mínimo municipal, conforme Leis Municipais 
nº. 4.097/13, de 25.04.2013, nº. 4.141/13, de 18.09.2013, nº. 4.230/14, de 22.04.2014 e nº. 
4.372/15, de 23.04.2015; correspondentes a 26 anos e 02 dias de contribuição a Regime 
Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da Previdência Social, cuja 
reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, combinado com o art. 40 
e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão reajustados, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, de acordo com 
legislação municipal pertinente, sem isonomia ou paridade com reajustes ou demais 
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 

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

Arapongas, 11 de Fevereiro de 2016. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
PREFEITO 

JOÃO MARIANO FILHO 
DIRETOR-PRESIDENTE IPPASA
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

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

DECRETO nº. 081/16, de 11 de Fevereiro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de Arapongas, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no processo 
protocolado sob o nº. 021623, de 14 de Dezembro de 2015, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 
19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de 
Previdência), a JORGE TROMBETA, matrícula 9113-01, inscrito no Cadastro de Pessoa 
Física � CPF/MF sob o nº. 460.847.629-72, ocupante do cargo de Gari, Nível 34, do Grupo 
Ocupacional, Operacional e de Serviços Gerais � Subgrupo 1, lotado na Secretaria 
Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 1.582,65 (Um mil, 
quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) mensais, e anuais de R$ 
18.991,80 (Dezoito mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta centavos), já acrescidos 
de 35% (trinta e cinco por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de 
conformidade com as Leis números 1.612/89 e 2.147/92 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado 
no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de 
Políticas de Previdência Social, correspondentes a 35 anos, 02 meses e 08 dias de 
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da 
Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, 
combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

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

Arapongas, 11 de Fevereiro de 2016. 

       JOÃO MARIANO FILHO                                         ANTONIO JOSÉ BEFFA
              DIRETOR-PRESIDENTE IPPASA                                                                                     PREFEITO 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

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

PORTARIA  nº. 008/16, de 10 de Fevereiro de 2016.

O Diretor-Presidente e a Diretora Previdenciária do Instituto de Previdência, 
Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas - IPPASA, no uso das atribuições que lhes foram 
conferidas pela Lei Municipal nº 3.676/09, e à vista do contido no processo protocolado sob o nº. 21.899, de 
17 de Dezembro de 2015;  

R E S O L V E M :

Art. 1º - CONCEDER PENSÃO MENSAL VITALÍCIA, nos termos do art. 
40, § 7º, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 
19/12/03; artigos 202 e 203, da Lei 2.147, de 06/11/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais); 
combinado com o art. 26 e parágrafos, da Lei nº 3.225, de 03/08/05 (Regime Próprio de Previdência Social), 
a VAGNER DE OLIVEIRA RUIS, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF sob nº. 797.229.119-53, e 
Pensão Mensal Temporária a LAWANA ALINE DOS SANTOS RUIS, inscrita no Cadastro de Pessoa 
Física CPF sob nº. 075.377.419-48, cônjuge e filha menor respectivamente, da então servidora aposentada 
Professora Luciana Regina dos Santos Ruis, falecida aos 14.12.2015. 

Art. 2º - O valor dos proventos mensais será de R$ 4.427,57 (Quatro mil, 
quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) e anuais de R$ 53.130,84 (Cinquenta e três mil e 
cento e trinta reais e oitenta e quatro centavos), divididos em partes iguais aos dependentes, correspondentes 
a 100% do valor dos benefícios de aposentadorias devidos à então servidora (1º Padrão: R$ 2.446,80 e 2º 
Padrão: R$ 1.980,77),  concedidos pelos Decreto nº. 777/14 de 14.17.2014 � 1º Padrão e Decreto nº. 778/14 
de 14.07.2014 � 2º Padrão, e em observância ao contido no art. 40, parágrafos 7º, inciso I e 8º, da 
Constituição Federal, combinado com os artigos 26 e 31, da Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos serão 
reajustados, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data e nos mesmos índices 
em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social � RGPS, portanto sem 
paridade.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
contar de 14.12.2015, data de falecimento da então servidora aposentada, revogadas as disposições em 
contrário. 

Arapongas, 10 de Fevereiro de 2016. 

JOÃO MARIANO FILHO 
DIRETOR-PRESIDENTE IPPASA 

GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES 
DIRETORA PREVIDENCIÁRIA 
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