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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 -
LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que se acha aberta a
licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/
2016, do tipo MENOR PREÇO, que tem como objeto a
Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de treinamento/reciclagem em segurança
pública aos guardas municipais, em atendimento a
secretaria municipal de segurança pública e trânsito -
SESTRAN. Os envelopes (de documentação e proposta)
serão recebidos na Prefeitura do Município de
Arapongas - Gerência de Licitações, localizada na Rua
das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro Administrativo,
ARAPONGAS-PR, até às 09:15 horas do dia 07 de Março
de 2016 e abertos a partir das 09:30 horas, do mesmo
dia, no mesmo local. O respectivo edital poderá ser
obtido em sua integra no endereço eletrônico http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 18 de Fevereiro de 2016.

MARIO ANTONIO CARDOSO
Presidente da Comissão

DECRETO Nº 69/16, de 04 de fevereiro de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o contido nas Leis nº
3.589 e 3.590 de 05 de janeiro de 2009, e no contido no
processo nº 001595/2016.

D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam alterados os artigos 2º e 4º, do Decreto nº
636/15, de 16 de julho de 2015, passando estes a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 1º - Fica aprovado o projeto de loteamento
denominado “JARDIM QUEBEC”, localizado sobre o
lote de terras nº sob nº 188/189-A/189, com área
194.513,58 m², Gleba Pirapó, matriculado sob o nº 36.308
do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício desta
comarca; de propriedade de IMOBILIÁRIA LINHAM
LTDA E OUTRAS.

Art. 2º - A presente aprovação é condicionada ao
cumprimento das obrigações contraídas pelos loteadores
no Termo de Acordo, firmado em 31, de julho de 2015,
que passa a fazer parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - A aprovação não implica no reconhecimento
pela municipalidade dos documentos de domínio e posse
dos loteadores, nem em responsabilidade por eventuais
divergências de divisas, dimensões de lotes e direitos
de terceiros, nem para quaisquer indenizações.

Art. 4º - Após a edição deste Decreto o mesmo deverá
ser levado à registro na circunscrição imobiliária
competente, dentro do prazo de 180 dias, contados de
sua expedição, sob pena de caducidade da licença
concedida.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 04 de fevereiro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 090/16, de 15 de fevereiro de 2016

Regulamenta a aplicação de penalidade e o procedimento
administrativo punitivo no âmbito municipal, específico
para aplicação das sanções previstas na Lei 8.666/93 e
10.520/02, e aos procedimentos que envolvam
transferência de recursos públicos.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
atribuição que lhe confere o inciso V do art. 67 da Lei
Orgânica do Município de Arapongas, e tendo em vista
o disposto no art. 115 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993,

D E C R E T A:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Este Decreto estabelece normas regulamentares
sobre o procedimento administrativo, no âmbito da

Administração Pública Municipal, voltado à aplicação
de sanções administrativas a licitantes e contratados,
fundamentadas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº
8.666/93, ou no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02, e
disciplina a aplicação das sanções previstas nestes
dispositivos legais, conforme determinado pelo artigo
45 da Lei Municipal n.º 4.422/15.
Parágrafo único. O disposto neste Decreto aplica-se,
também, às contratações celebradas por dispensa ou
inexigibilidade de licitação, com fundamento nos arts.
24 e 25 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 2º - Para fins deste Decreto considera-se:
I - Administração Pública Municipal: órgãos e entidades
da Administração Direta e Indireta do Município de
Arapongas, incluindo as entidades de personalidade
jurídica de direito privado controladas pelo Poder Público
e as fundações por ele instituídas e mantidas.
II - Administração Pública: a administração direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob controle
do poder público e das fundações por ele instituídas ou
mantidas;
III - fornecedor: pessoa natural ou jurídica que tenha
interesse em contratar com a Administração Pública
Estadual, ou que mantenha ou tenha mantido relação de
fornecimento de bens ou prestação de serviços com a
Administração Pública Estadual;
IV - unidade de compra: setor do órgão ou entidade
responsável pela instrução processual e processamento
das licitações;
V - retardamento imotivado da execução: atraso não
justificado pelo fornecedor, ou se o foi, cujos
argumentos não foram aceitos pela Administração
Pública Municipal;
VI - ato ilícito: aquele resultante de ação ou omissão,
por dolo ou culpa, que represente violação ao direito;
VII - condenação definitiva: aquela decorrente de
decisão judicial transitada em julgado;
VIII - inidoneidade do fornecedor: aquela resultante da
prática de ato ilícito pelo fornecedor, que envolva ação
ou omissão referente a obrigações contratuais ou legais,
com condenação definitiva pela Administração Pública;
IX - fornecimento de baixa qualidade: aquele cujos
resultados não correspondem ao exigido no contrato
ou instrumento equivalente; e
X - parecer técnico fundamentado: o ato pelo qual
técnico da Administração Pública Municipal emite
entendimentos ou esclarecimentos sobre assunto de sua
competência.
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XI - Comissão: comissão de servidores instituída por
ato de autoridade competente, com a função de instruir
o procedimento administrativo e emitir relatório final para
aplicação de sanções administrativas.
XII - autoridade competente: agente público investido
da competência de instaurar e decidir o procedimento
administrativo;

Art. 3º - Evidenciada, após o devido processo legal, a
responsabilidade do fornecedor na inexecução
contratual e/ou das cláusulas do certame licitatório, ser-
lhe-á aplicada a penalidade adequada, prevista em lei e
segundo a natureza e a gravidade da falta e a relevância
do interesse público atingido, respeitados os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

CAPÍTULO II
DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS

Seção I
Das Sanções Administrativas

Art. 4º - Aos fornecedores que descumprirem total ou
parcialmente os contratos celebrados com a
Administração Pública Municipal serão aplicadas,
conforme o caso, as sanções previstas no art. 87 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, ou art. 7º da Lei Federal n.º
10.520 de 17 de julho de 2002, com observância do devido
processo administrativo, respeitando-se o contraditório
e a ampla defesa, observado o disposto neste Decreto:
I - advertência escrita - comunicação formal de desacordo
quanto à conduta do fornecedor sobre o
descumprimento de contratos e outras obrigações
assumidas, e a determinação da adoção das necessárias
medidas de correção;
II - multa - deverá observar os seguintes limites máximos,
definido o percentual nos editais de acordo com a
especificidade do objeto licitado:
a) até cinco décimos por cento por dia, até o trigésimo
dia de atraso injustificado na execução do objeto;
b) dez por cento sobre o valor da nota de empenho ou
do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em
efetuar o reforço de garantia;
c) quinze por cento sobre o valor do fornecimento,
serviço ou obra não realizada ou não entregue, ou
entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o
torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-
lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;
d) dez por cento sobre o valor total do contrato ou ata
de registro de preços quando houver recusa, sem motivo
justificado e aceito pela Administração, em assiná-los
dentro do prazo estabelecido em edital;
e) cinco por cento sobre o valor total do contrato ou ata
de registro de preços quando não houver a manutenção
das condições de habilitação e qualificação exigidas no
instrumento convocatório;
III - suspensão temporária do direito de licitar e de
contratar com a Administração Pública Municipal, por
prazo não superior a dois anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração
Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou
omissão, e após decorrido o prazo de sanção aplicada
com base no inciso anterior.
§ 1º - Em caso de atraso injustificado na execução do
objeto superior a 30 (trinta) dias, será considerado
inexecução contratual, podendo a Administração Pública
Municipal rescindir o contrato e aplicar as sanções
cabíveis.
§ 2º - A aplicação de multa, seja moratória ou
compensatória, fica condicionada a sua previsão
expressa e suficiente no edital e no contrato, quando
houver, por meio de cláusula que contenha a indicação
das condições de sua imposição no caso concreto bem
como dos respectivos percentuais aplicáveis, conforme
art. 86 e inciso II do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de
1993.
§ 3º - O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II,
será descontado, quando houver, do valor da garantia
prestada, prevista no § 1º do art. 56 da Lei Federal nº
8.666/93, retido dos pagamentos devidos pela
Administração Pública Municipal ou cobrado
judicialmente.
§ 4º - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão
ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso
II.
§ 5º - A contagem do período de atraso na execução dos
ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil
subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido
para o cumprimento da obrigação.
§ 6º De acordo com a natureza do objeto licitado e suas
peculiaridades, poderão ser adotadas nos editais multas
para aplicação em outras hipóteses além das previstas
no inciso II deste artigo, devendo os percentuais serem
definidos de forma razoável e proporcional, tendo como
base os limites estabelecidos neste decreto.
§ 7º - A suspensão temporária impedirá o fornecedor de
licitar e contratar com a Administração Pública Municipal
pelos seguintes prazos:
I – 6 (seis) meses, nos casos de:
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de
12 meses, sem que o fornecedor tenha adotado as
medidas corretivas no prazo determinado pela
Administração;
b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria
fornecida.
II – 01 (um) ano, nos casos de:
a) retardamento imotivado da execução de obra, de
serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.
b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento
de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação
à Administração;
c) inexecução parcial de obra, serviço, de suas parcelas
ou do fornecimento de bens.
III – 02 (dois) anos, nos casos de:
a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada,
adulterada, deteriorada ou danificada;
b) inexecução total de obra, serviço, de suas parcelas
ou do fornecimento de bens.
§ 8º Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar
e contratar com a Administração Pública, por dois anos,
o fornecedor que:
a) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de

licitação no âmbito da Administração Pública Municipal;
ou
b) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio
doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

Art. 5º Na modalidade pregão, ao fornecedor que,
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, além das
multas previstas no inciso II do artigo 4º deste decreto,
será aplicada penalidade de impedimento de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios por prazo não superior a 5 (cinco) anos,
sendo descredenciado do Sistema de Cadastro de
Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital
e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas
e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida;
§ 1º - O impedimento de licitar e contratar de que trata
este artigo será aplicado da seguinte forma:
I - 01 (um) ano, nos casos de o fornecedor, que
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato ou entregar documentação
exigida para o certame;
II - 03 (três) anos, nos casos de o fornecedor ensejar o
retardamento da execução, ou deixar de fornecer,
injustificadamente, o objeto.
III - 05 (cinco) anos, nos casos de o fornecer comportar-
se de modo inidôneo,  apresentar documentação falsa
exigida para o certame ou cometer fraude fiscal.
§ 2º - Demais faltas eventualmente não previstas neste
Decreto serão analisadas e aplicadas sanções conforme
sua natureza e gravidade.

Seção II
Dos Procedimentos Administrativos

Art. 6º - Constatada a ocorrência de descumprimento
total ou parcial de cláusulas de contrato ou ata de
registro de preços, que possibilite a aplicação das
sanções descritas nos artigos 4º e 5º, o servidor público
responsável pela fiscalização, emitirá parecer técnico
fundamentado, ou documento equivalente, constando
proposta de aplicação de pena, bem como caracterização
da infração imputada, e o encaminhará ao Secretário
Municipal da secretaria responsável pela solicitação da
contratação.
§ 1º - O Secretário, ciente do parecer técnico, ou
documento equivalente, deverá instaurar processo
administrativo punitivo, notificando o fornecedor, por
escrito, sobre os motivos que ensejaram a indicação
das sanções cabíveis, bem como da concessão do prazo
de 10 (dez) dias para apresentação de defesa, salvo na
hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública, em que o prazo
para defesa será de 15 (quinze) dias.
§ 2º - A notificação a que se refere o § 1º poderá ser
enviada para o endereço eletrônico dos representantes
credenciados ou do fornecedor cadastrado, pelo correio,
com aviso de recebimento, entregue ao fornecedor
mediante recibo, ou, na sua impossibilidade, será
publicada no Diário Oficial, quando começará a contar
o prazo para apresentação de defesa prévia.
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§ 3º - A notificação deverá conter:
I. identificação do fornecedor e da autoridade que
instaurou o procedimento;
II. finalidade da notificação;
III. prazo e local para apresentação da defesa;
IV. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;
V. a informação da continuidade do processo
independentemente da manifestação do fornecedor.
§ 4º - As notificações serão nulas quando feitas sem a
observância das prescrições legais, mas a resposta do
fornecedor supre sua irregularidade.

Art. 7º - Após expedida notificação, o processo deverá
ser encaminhado para Comissão Permanente nomeada
por Portaria Municipal, constituído por 03 (três)
servidores efetivos, que serão responsáveis pela
emissão de relatório final que será encaminhado para
instruir a decisão do Secretário Municipal.
§ 1º - A Comissão, caso entenda necessário, poderá
solicitar emissão de parecer jurídico antes de elaborar o
relatório final.
§2º - No caso de o fornecedor não responder as
notificações, se demonstrado que foi oportunizado o
contraditório e ampla defesa, a Comissão Permanente
emitirá relatório final e encaminhará para o Secretário
Municipal competente que poderá expressar sua decisão
por escrito.
§ 3º - O Secretário Municipal competente para aplicação
da sanção administrativa, em hipótese alguma estará
vinculado ao relatório final emitido pela Comissão,
podendo, de forma motivada, decidir de forma diversa.
§ 4º - Mesmo que o fornecedor não apresente defesa
conforme determina o § 1º deste artigo, deverá ser
respeitado o contraditório e a ampla defesa em todos os
atos seguintes do procedimento.

Art. 8º - Não acolhidas as razões de defesa apresentadas
pelo fornecedor, o Secretário Municipal competente,
aplicará a sanção cabível, da qual caberá recurso, nos
termos do inciso I do art. 109 da Lei Federal nº 8.666, de
1993.
§ 1º - O fornecedor será informado por ofício,
acompanhado de cópia da decisão, por endereço
eletrônico, ou por carta com aviso de recebimento,
abrindo-se prazo para apresentação de recurso ou
pedido de reconsideração, nos termos do art. 109 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993.

Art. 9º - Interposto recurso ou pedido de reconsideração,
na forma do art. 8º, o processo será dirigido ao Prefeito
Municipal, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.
§ 1º - O processo poderá ser submetido à análise do
departamento jurídico para subsidiar a decisão final, que
será publicada em extrato no Diário Oficial do Município.
§ 2º - Os recursos previstos neste Decreto não terão
efeito suspensivo.

Art. 10 - Transcorrido o prazo recursal sem interposição

de recurso ou denegado provimento ao recurso
interposto, executar-se-á a penalidade aplicada.
Parágrafo único - Na hipótese de aplicação de multa, o
valor correspondente poderá ser descontado do que o
contratado tiver a receber, ou em caso de impossibilidade
do desconto, o contratado será intimado para recolher
o valor.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - Em qualquer caso, a autoridade competente
poderá determinar diligências para o regular
desenvolvimento dos procedimentos de que trata este
Decreto.

Art. 12 - Se, após o encerramento do processo
administrativo de que trata este decreto, for determinada
a aplicação das sanções previstas nos inciso III e IV do
art. 4º e do art. 5º, deverá o fornecedor ser incluído no
Cadastro de impedidos de licitar do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná.

Art. 13 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 15 de fevereiro de 2016.

ANTONIO JOSE BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CICERO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 091/16, de 15 de fevereiro de 2016

Regulamenta a aplicação do sistema de registro de
preços no âmbito municipal, nos termos do artigo 10,
parágrafo único da Lei Municipal n.º 4.222 de 04 de
novembro de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
atribuição que lhe confere o inciso V do art. 67 da Lei
Orgânica do Município de Arapongas, e tendo em vista
o disposto no parágrafo único do art. 10 da Lei Municipal
nº 4.222 de 04 novembro de 2015,

D E C R E T A:
Art. 1º - O Sistema de Registro de Preços poderá ser
adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço,
houver necessidades permanentes e renováveis da
Administração que implique contratações freqüentes do
mesmo bem ou serviço;
II - quando for mais conveniente a aquisição de bens
com previsão de entregas parceladas ou contratação de
serviços remunerados por unidade de medida ou em
regime de tarefa;
III - quando, pela natureza do objeto, não for possível
definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administração ou as condições específicas e concretas
da execução contratual.

Art. 2º - A licitação para registro de preços será realizada
na modalidade de concorrência, do tipo menor preço,
ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 8.666,
de 1993, Lei nº 10.520, de 2002, da Lei Municipal n.º
4.422, de 2015 e deste decreto, devendo ser precedida
de ampla pesquisa de mercado.
§ 1º  O julgamento por técnica e preço, na modalidade
concorrência, poderá ser  excepcionalmente adotado, a
critério do órgão gerenciador e mediante despacho
fundamentado da autoridade máxima do órgão ou
entidade.

Art. 3º - O edital de licitação para registro de preços
observará o disposto nas Leis nº 8.666, de 1993, 10.520,
de 2002, e Lei Municipal n.º 4.422, de 2015,  e contemplará,
no mínimo:
I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará
o conjunto de elementos necessários e suficientes, com
nível de precisão adequado para a caracterização do
bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas
unidades de medida usualmente adotadas;
II - estimativa de quantidades a serem adquiridas;
III - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma
de pagamento, e nos casos de serviços, quando cabível,
frequência, periodicidade, características do pessoal,
materiais e equipamentos a serem utilizados,
procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles
a serem adotados;
IV - prazo de validade do registro de preço;
V - órgãos, secretarias e entidades participantes do
registro de preço;
VI - previsão de utilização da respectiva ata por todos
os órgãos, unidades, secretarias e entidades
interessados em seu objeto.
VII - modelos de planilhas de custo e minutas de
contratos, quando cabível;
VIII - penalidades por descumprimento das condições;
IX - minuta da ata de registro de preços como anexo.
§ 1º O edital poderá admitir, como critério de julgamento,
o menor preço aferido pela oferta de desconto sobre
tabela de preços praticados no mercado, desde que
tecnicamente justificado.

Art. 4º. Após a homologação da licitação, o registro de
preços observará, entre outras, as seguintes condições:
I - serão registrados na ata de registro de preços os
preços e quantitativos do licitante mais bem classificado
durante a fase competitiva;
II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o
registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou
serviços com preços iguais aos do licitante vencedor
na sequência da classificação do certame
III - o preço registrado com indicação dos fornecedores
será divulgado no Diário Oficial do Município e ficará
disponibilizado durante a vigência da ata de registro de
preços;
IV - a ordem de classificação dos licitantes registrados
na ata deverá ser respeitada nas contratações;
V - realização periódica de pesquisa de mercado para
comprovação da vantajosidade dos preços registrados
§ 1º O registro a que se refere o inciso II do caput tem
por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso
de impossibilidade de atendimento pelo primeiro
colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 15 e
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16.
§ 2º Se houver mais de um licitante na situação de que
trata o inciso II do caput, serão classificados segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase
competitiva.
§ 3º A habilitação dos fornecedores que irão compor o
cadastro de reserva a que se refere o inciso II do caput
será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único
do art. 9 e quando houver necessidade de contratação
de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas
nos arts. 15 e 16.
§ 4º O anexo que trata o inciso II do caput consiste na
ata de realização da sessão pública do pregão ou da
concorrência, que conterá a informação dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços
iguais ao do licitante vencedor do certame.

Art. 5º - O preço registrado será utilizado por todas as
unidades da Administração Municipal, salvo quando a
contratação revelar-se antieconômica ou quando houver
necessidade específica devidamente justificada.

Art. 6º. O prazo de validade da ata de registro de preços
não será superior a doze meses, incluídas eventuais
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da
Lei nº 8.666, de 1993.
§ 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema
de Registro de Preços será definida nos instrumentos
convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei
nº 8.666, de 1993.
§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro
de Preços poderão ser alterados, observado o disposto
no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de
Preços  deverá ser assinado no prazo de validade da ata
de registro de preços.

Art. 7º. Homologado o resultado da licitação, o
fornecedor mais bem classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas
condições estabelecidos no instrumento convocatório,
podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
Parágrafo único. É facultado à administração, quando o
convocado não assinar a ata de registro de preços no
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.

Art. 8º . A ata de registro de preços implicará compromisso
de fornecimento nas condições estabelecidas, após
cumpridos os requisitos de publicidade.
Parágrafo único. A recusa injustificada de fornecedor
classificado em assinar a ata, dentro do prazo
estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das
penalidades legalmente estabelecidas.

Art. 9º. A contratação com os fornecedores registrados

será formalizada pelo órgão interessado por intermédio
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

Art. 10. A existência de preços registrados não obriga a
administração a contratar, facultando-se a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.

Art. 11. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços  praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços
ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as  negociações junto aos fornecedores,
observadas as disposições contidas na alínea “d” do
inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Art. 12. Quando o preço registrado tornar-se superior
ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.
§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus
preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que
aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.

Art. 13. Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,
e sem aplicação da penalidade se devidamente
comprovados os motivos em processo administrativo;
e
II - convocar os demais fornecedores para assegurar
igual oportunidade de negociação.
Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o
órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.

Art. 14. O registro do fornecedor será cancelado quando:
I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput
do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº
10.520, de 2002.
Parágrafo único. O cancelamento de registros nas
hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será
formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 15. O cancelamento do registro de preços poderá

ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento
da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor trinta dias após a
data de sua publicação.

Arapongas, 15 de fevereiro de 2016.

ANTONIO JOSE BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CICERO
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 003/2016, de 17 de fevereiro de 2016

ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA, Secretário
Municipal de Segurança Pública e Trânsito, do
Município de Arapongas Estado do Paraná. No uso de
suas atribuições legais previstas no Art. 121 da Lei nº.
3.896 de 19 de Agosto de 2011. (Estatuto da Guarda
Municipal de Arapongas)

RESOLVE:
DESIGNAR, os servidores GMs abaixo para constituírem
a Comissão de Revisão de Processo Disciplinar da
Guarda Municipal.

- Inspetora GM – Mônica Fabricia Pausic de Oliveira
como Presidente.
- Inspetor GM Gamaliel Martins Gomes Neto como
Relator.
- GM Oseas Pereira dos Santos como Secretário.

Arapongas, PR, 17 de Fevereiro de 2016

ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 001/16, DE 18 DE

FEVEREIRO DE 2016

Dispõe sobre a convocação da 6ª Conferência Municipal
das Cidades e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO
PLANO DIRETOR, no uso de suas atribuições,
considerando o Decreto Estadual n.º 9.826, de 31 de
dezembro de 2013 e a Resolução Normativa nº 19, de 18
de setembro de 2015, do Conselho Nacional das Cidades
e a Resolução Normativa nº 008/15, de 05 de novembro
de 2015, do Conselho Estadual das Cidades,

R E S O L V E:
Art. 1º - Convocar para a 6ª Conferência Municipal das
Cidades, sob a coordenação da Secretaria Municipal de
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Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano -
SEODUR, com a participação dos demais órgãos
envolvidos na temática da Conferência.

Art. 2º - A 6ª Conferência Municipal das Cidades
desenvolverá seus trabalhos a partir do tema: “A função
Social da Cidade e da Propriedade”, e como lema:
“Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente
Justas”, conforme Art. 3º da Resolução Normativa nº
19, de 18 de setembro de 2015, do Conselho Nacional
das Cidades.

Art. 3º - A 6ª Conferência Municipal das Cidades será
presidida pelo Prefeito Municipal, Antonio José Beffa e
no seu impedimento, pelo Secretário Municipal de Obras,
Transportes e Desenvolvimento Urbano, Pedro De
Marco Junior.

Art. 4º - O Coordenador da Conferência, oficialmente
designado pelo Presidente do Conselho Municipal do
Plano Diretor, expedirá Resolução definindo a data e o
local, bem como, aprovando o Regimento da 6ª
Conferência Municipal das Cidades.

Art. 5º - As despesas com a realização da Etapa
Preparatória Municipal da 6ª Conferência Municipal das
Cidades, correrão por conta de recursos orçamentários
do próprio Município.

Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas,  18 de fevereiro de 2016.

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Secretário Mun. de Obras, Transportes e Desenvolv.

Urbano
Presidente do Conselho Municipal do Plano Diretor
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DECRETO Nº 093/16, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016

Estabelece regras para a implantação do Plano de 
Classificação de Cargos, Carreira e Remuneração - 
PCCR dos servidores estatutários do quadro geral da 
Administração Municipal. 

  ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando o contido na Lei nº 4.453, de 25 de Janeiro de 2016; 

   
    D E C R E T A  

 Art. 1º O reenquadramento vertical dos servidores nas classes B, C ou D, previsto no Capítulo V, e 
o Desenvolvimento Funcional de que trata o Capítulo VI da Lei Municipal nº 4.453/16 dar-se-ão mediante 
apresentação à Comissão constituída pela Portaria nº 032/16, dos documentos comprobatórios da 
escolaridade correspondente ou cursos de aperfeiçoamento, conforme o caso. 
  

Art. 2º A apresentação de documentos para fins de reenquadramento vertical e desenvolvimento 
funcional deverá ser realizada até a data limite de 26/04/16, junto à Diretoria de Recursos Humanos da 
Prefeitura de Arapongas, através de requerimentos específicos. 
  

§ 1º O reenquadramento dos servidores que apresentarem os documentos de que trata o caput, até 
a data de 26/02/16, será integralizado na folha de pagamento do mês de Abril/16, e a integralização dos 
que apresentarem documentos após esta data, até o prazo limite de 26/04/16, ocorrerá em folha de 
pagamento do mês de Maio/16. 

 § 2º Após a data limite prevista no caput será observado o interstício mínimo de 01 (um) ano, de 
conformidade com o disposto no Inciso I, § 1º, do Art. 23, e no Art. 27, da Lei nº. 4.453/16. 

 § 3º Os modelos dos requerimentos citados no caput constam como Anexos I e II deste Decreto. 

 Art. 3º Quando da análise dos documentos apresentados, serão observados os seguintes critérios: 

 I � Apresentação dos documentos em cópia simples, frente e verso, acompanhados do original, 
junto à Diretoria de Recursos Humanos, cuja autenticidade será objeto de comprovação pelo servidor 
responsável. 

II -  Será verificada a autenticidade dos certificados emitidos de forma on line. 
 III � Os diplomas ou certificados de conclusão de curso que tenham sido utilizados como pré 
requisito para ingresso no cargo não serão válidos para o reenquadramento vertical e desenvolvimento 
funcional. 
 IV � Não serão considerados, para reconhecimento de cursos de aperfeiçoamento, aqueles já 
computados para promoção horizontal. 
 V � O reenquadramento e o desenvolvimento funcional terão como regra geral, para cada cargo, as 
áreas profissionais descritas no Anexo III deste Decreto. 
 VI - Além das áreas descritas no Anexo III e suas correlatas, serão válidos para todos os cargos, os 
títulos e/ou cursos nas áreas de Administração Pública, Gestão Pública, Direito, Ética Profissional, 
Administração do Tempo, Relacionamento Interpessoal, Atendimento ao Público, Responsabilidade Social. 
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 VII � O excedente de horas de um mesmo certificado, a ser utilizado para o desenvolvimento 
funcional descrito no Art. 22 do PCCR, não poderá ser contabilizado para concessão de acréscimos 
posteriores. 

VIII - Para concessão do acréscimo de que trata o Inciso I, §1º, do Artigo 23, serão considerados 
certificados emitidos no período de 27-03-13 a 27-03-16, cuja realização tenha ocorrido neste período e, 
após esta data, será observado o interstício mínimo de 01 (um) ano. 

 Art. 4º Serão aceitos, para fins de reenquadramento vertical, os seguintes documentos 
comprobatórios da escolaridade: 

I � Ensino Fundamental: Certificado de conclusão de curso; 
II � Ensino Médio: Certificado de Conclusão de curso; 
III � Ensino Superior: Diploma ou Certificado de Conclusão de curso acompanhado de 
histórico; 
IV � Pós Graduação: Certificado de Conclusão de curso acompanhado de histórico. A pós 
graduação deverá ser em nível de especialização lato sensu ou Master Business 

Administration - MBA; 
V � Mestrado: Diploma; 
VI � Doutorado: Diploma; 
VII � Pós Doutorado: Certificado de Conclusão de curso acompanhado de histórico. 

 Parágrafo único. O servidor em estágio probatório poderá ser reenquadrado nas classes, desde 
que tenha, por ocasião de seu requerimento, cumprido o requisito disposto no §2º, do artigo 11, da Lei nº 
4.453/16. 

 Art. 5º O fato de o servidor ter entregue determinados documentos não significa que os mesmos 
serão considerados para os fins do previsto no Art. 1º, pois a validação de cada documento está sob a 
responsabilidade da Comissão instituída para este fim específico. 

 Art. 6º As ocorrências não previstas neste Decreto, os casos omissos e os casos duvidosos serão 
resolvidos pela Comissão de Reenquadramento, devidamente nomeada por meio da Portaria nº 032/2016 
e poderão ser objeto de recurso, conforme já previsto no Artigo 20 do PCCR. 

 Art. 7º Integram o presente Decreto os Anexos I, II e III, que tratam, respectivamente, do modelo de 
requerimento para reenquadramento vertical, do modelo de requerimento para enquadramento no 
desenvolvimento funcional e da lista das áreas do conhecimento de cada cargo, bem como as respectivas 
áreas correlatas. 

 Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário. 

  
      
Arapongas, 16 de fevereiro de 2016. 

  

           SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO���������������������������������������������ANTONIO JOSÉ BEFFA 
            Secretário Municipal de Administração                                                       Prefeito  
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ANEXO I 

Modelo: Requerimento - Reenquadramento Vertical 

Requerimento para Reenquadramento Vertical

À COMISSÃO ESPECIAL DE REENQUADRAMENTO

_______________________________________________________________, que abaixo assina, portador(a) do RG nº. 

______________________, e do C.P.F. nº. ____________________, ocupante do cargo de 

______________________________________, de provimento efetivo, lotado na(o) ___________________________, exercendo 

as funções na(o) __________________________________________________, telefone/ramal _________________________, 

vem respeitosamente requerer REENQUADRAMENTO VERTICAL, com fundamento no Capítulo V, da Lei Municipal nº. 4.453, de 

25/01/2016 (Plano de Classificação de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Quadro Geral), regulamentado pelo 

Decreto nº 093/16, de 16/02/2016, para o qual anexa cópia(s) do(s) seguinte(s) documento(s) comprobatório(s) de escolaridade: 

(   ) Ensino Fundamental 

(   ) Ensino Médio 

(   ) Ensino Superior - Curso(s): _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

(   ) Pós Graduação - Curso(s): _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

(   ) Mestrado - Curso(s): ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

(   ) Doutorado - Curso(s): ___________________________________________________________________________________ 

(   ) Pós Doutorado - Curso(s): _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Documentos apresentados: 
(   ) Certificado(s) de Conclusão do Ensino Fundamental e/ou Médio 
(   ) Certificado(s) de Conclusão com histórico(s) de Pós Graduação e/ou Pós Doutorado        
(   ) Diploma(s) do Ensino Superior, Mestrado e/ou Doutorado 
(   ) Outros ___________________________________________ 

Declaro estar ciente de que não serão considerados para este fim, os documentos de escolaridade que foram requisitos 
para o ingresso no cargo. 
        Nestes termos, 
        Pede deferimento. 

                          Arapongas, _____de __________________de 2016. 
      

      ___________________________________ 
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ANEXO II 

Modelo: Requerimento - Enquadramento - Desenvolvimento 

Funcional 

Requerimento para Concessão do Acréscimo por Desenvolvimento Funcional

À COMISSÃO ESPECIAL DE REENQUADRAMENTO 

_________________________________________________________________________, que abaixo assina, portador(a) do RG 

nº. ______________________, e do C.P.F. nº. ________________________, ocupante do cargo de 

______________________________________, de provimento efetivo, lotado na(o) ___________________________________, 

exercendo as funções na(o) _____________________________________________________, telefone/ramal 

_________________________, vem respeitosamente requerer CONCESSÃO DO ACRÉSCIMO POR DESENVOLVIMENTO 

FUNCIONAL, com fundamento no Capítulo VI, da Lei Municipal nº. 4.453, de 25/01/2016 (Plano de Classificação de Cargos, 

Carreira e Remuneração dos Servidores do Quadro Geral), regulamentado pelo Decreto nº 093/16, de 16/02/2016, para o qual 

anexa cópia(s) do(s) documento(s) comprobatório(s) do(s) seguinte(s) curso(s): 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ . 

Declaro estar ciente de que os cursos de aperfeiçoamento para este fim, deverão comprovar no mínimo 08 (oito) horas 

cada certificado, totalizando 100 (cem) horas, sendo a carga horária utilizada computada 01 (uma) única vez. Caso haja  

excedente de horas de um mesmo certificado, não será considerado para promoção posterior, devendo o(s) curso(s) guardar 

correlação com a respectiva área de atuação do servidor, e ainda, os mesmos serão excetuados se já considerados para fins de 

promoção horizontal, conforme previsto no artigo 23 e parágrafos da citada Lei (PCCR). 

        Nestes termos, 

        Pede deferimento. 

    Arapongas, _____de __________________de 2016. 
      

      __________________________________ 
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ANEXO III 

Áreas do conhecimento - por cargo 

Cargo Área Comprovação de Titulação ou 
cursos nas seguintes áreas ou 

suas correlatas 
- Agente Administrativo 
- Assistente Administrativo 
- Auxiliar Administrativo 
- Auxiliar de Escritório 
- Auxiliar Técnico 
- Secretário de Documentação     
Escolar 
- Administrador 
- Analista de Organização e 
Métodos 
- Contador 
- Técnico em Contabilidade

Administração

Consultoria Empresarial; Diagnóstico 
Organizacional; Finanças; Auditoria / 
Controladoria (nas diversas áreas da 
Administração); Planejamento (tributário; 
financeiro; governamental; etc.); 
Administração/Gestão em suas diversas áreas 
(empresa; pública; saúde pública; processos; 
marketing; financeira; qualidade; pessoas; 
projetos; estratégica; por competência; 
mudança organizacional; etc.); Análise 
(demonstrações contábeis; indicadores 
econômicos e financeiros; investimentos; 
viabilidade de projetos; financeira de projetos) 
Ferramentas de Administração (balanced 
scorecard; design thinking; análise SWOT; 
etc.); Contabilidade (gerencial; pública; etc.).

- Telefonista Sem correspondência Mesmas das descritas para a área 
"Administração". 

- Agente de Saúde 
- Atendente de Saúde �A� 
- Atendente de Saúde �B� 
- Técnico em Segurança do 
Trabalho 
- Técnico em Radiologia 
- Técnico em Vigilância Sanitária

Saúde Coletiva

Auditoria em Saúde; Saúde Coletiva com 
ênfase nas diversas áreas (saúde da família; 
saúde do idoso; vigilância sanitária; vigilância 
epidemiológica, etc.); Saúde Pública; 
Educação Permanente em Saúde; Vigilância 
Epidemiológica; Administração em Saúde; 
Segurança do Trabalho.

- Atendente de Creche �A� 
- Atendente de Creche �B� 
- Pedagogo

Educação 

Gestão Educacional; Alfabetização e 
Letramento; Psicopedagogia Clínica; 
Psicopedagogia Institucional; Educação 
Especial Inclusiva; Gestão e Organização da 
Escola; Educação Infantil; Educação de 
Jovens e Adultos; Metodologia para os Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental; Processos de 
Aprendizagem; Avaliação do Ensino e 
Aprendizagem; Pedagogia Empresarial.

- Atendente de Farmácia 
- Farmacêutico

Farmácia 
Gestão de Farmácias e/ou Drogarias; 
Farmácia Clínica; Farmácia Hospitalar; Saúde 
Pública; Educação Permanente em Saúde; 
Farmacologia e Interações Medicamentosas.

- Auxiliar de Biblioteca 
- Bibliotecário

Ciência da Informação 

Biblioteconomia; Gestão de Biblioteca; Auxiliar 
de Biblioteca; Arquivologia; Planejamento e 
Organização de Arquivos; Competências em 
Arquivologia; Técnicas de Arquivística; Gestão 
e Manutenção de Arquivos; Gestão 
Documental; Ciência da Informação; 
Indicadores de qualidade, normas e padrões 
para organização de bibliotecas; Manual do 
Bibliotecário.

- Auxiliar de Enfermagem 
- Técnico em Enfermagem 
- Enfermeiro 

Enfermagem 

Enfermagem em suas diversas áreas 
(oncologia, do trabalho, UTI, assistência 
materno-infantil, urgência e emergência, 
obstétrica, etc. ); Saúde Pública; Educação 
Permanente em Saúde.

- Auxiliar em Laboratório de 
Análises Clínicas 
- Técnico em Laboratório de 
Análises Clínicas 
- Farmacêutico Bioquímico 

Bioquímica 

Análises Clínicas; Saúde Pública; Educação 
Permanente em Saúde; Farmacologia e 
Interações Medicamentosas; Biomedicina; 
Análises Clínicas; Gestão de Farmácias e/ou 
Drogarias; Farmácia Clínica; Farmácia 
Hospitalar; Saúde Pública; Educação 
Permanente em Saúde; Farmacologia e 
Interações Medicamentosas.

- Auxiliar em Saúde Bucal 
- Técnico em Saúde Bucal 
- Protético 

Odontologia 
Saúde Pública; Educação Permanente em 
Saúde; Planejamento, Programação e 
Avaliação em Saúde; Diversas áreas da 
odontologia (dentística restauradora, 
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- Odontólogo endodontia, ortodontia, odontopediatria, 
prótese, etc.).

- Desenhista Desenho de Projetos 
Desenho de Projetos; Desenho Arquitetônico; 
Leitura e Interpretação de Desenhos e 
Projetos de Obras Civis; Desenho Técnico.

- Fiscal Ambiental 
- Técnico em Controle do Meio 
Ambiente

Sem correspondência 

Gestão Ambiental; Gestão, Auditoria e 
Licenciamento Ambiental; Políticas Públicas 
Ambientais; Certificação Ambiental; Auditoria 
Ambiental; Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente; Gestão de Resíduos Sólidos; 
Educação Ambiental Urbana; Engenharia 
Ambiental; Desenvolvimento Sustentável.

- Fiscal de Ação Integrada 
- Fiscal de Tributos 
- Economista

Economia 
Gestão e Legislação Tributária; Gestão de 
Contas Públicas; Metodologia da Economia; 
Economia Monetária; Economia Empresarial; 
Fiscalização Tributária.

- Fotógrafo 
- Filmador 
- Instrutor de Programas, Áreas: 
Música; Informática Básica; 
Dança; Artes Plásticas e Artes 
Cênicas; Reciclagem; 
Atendimento à Criança e ao 
Adolescente; Atendimento ao 
Idoso 
- Instrutor de Trabalhos Manuais 
- Operador de Som, Iluminação e 
Imagem 

Artes Cursos na área das atribuições do cargo.

- Músico 
- Maestro 

Artes 
Arte e Musicalização; Música; Musicoterapia; 
Regência; Composição; Teoria Musical; outros 
cursos na área das atribuições do cargo.

- Técnico em Tecnologia da 
Informação 
- Analista de Tecnologia da 
Informação 
- Web Designer 

Ciência da Computação 

Redes de Computadores; Telecomunicações 
Engenharia de Software; Engenharia da 
Computação; Gestão de Tecnologia da 
Informação; Tecnologias para Aplicações 
Web; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 
Ferramentas Visuais; Banco de Dados; 
Ciência da Computação; Engenharia da 
Computação; Engenharia de Sistemas; 
Sistemas de Informação; Programação (Flex; 
Html; Css; Java; Php; etc.); Sistemas para 
Internet; Gestão de Tecnologia da Informação.

- Assistente de Serviços Jurídicos 
- Advogado 

Direito 
Diversas áreas do Direito (Administrativo; 
Constitucional; Civil; Processual Civil; etc.); 
Ciências Jurídicas.

- Arquiteto 
Arquitetura e Urbanismo 

Engenharia de Estruturas; Engenharia de 
Segurança no Trabalho; Geoprocessamento; 
Projeto Arquitetônico: Composição e 
Tecnologia do Ambiente Construído; 
Paisagismo; Arquitetura e Urbanismo em suas 
diversas áreas e/ou desdobramentos.

- Engenheiro Civil 
- Fiscal de Obras 

Engenharia Civil 

Engenharia Civil em suas diversas áreas 
(estruturas, segurança no trabalho, sistemas 
construtivos de edificações, gerenciamento de 
canteiro de obras, etc.); Administração para 
Engenheiros; Gestão e Fiscalização de Obras 
e Projetos.

- Engenheiro Eletricista Engenharia Elétrica 

Engenharia de Estruturas; Engenharia de 
Controle e Automação; Engenharia de 
Segurança no Trabalho; Projeto, execução e 
Controle de Engenharia Elétrica; Engenharia 
Elétrica em suas diversas áreas e/ou 
desdobramentos.

- Engenheiro Mecânico Engenharia Mecânica 
Engenharia de Estruturas; Engenharia de 
Segurança no Trabalho; Engenharia Mecânica 
em suas diversas áreas e/ou 
desdobramentos.

- Técnico Agrícola 
- Engenheiro Agrônomo 

Agronomia 
Engenharia de Segurança no Trabalho; 
Agronegócio; Campo Sustentável; 
Capacitação Tecnológica na área de 
Agronomia; Outros cursos na área.

- Atendente Social Serviço Social Ciências Sociais; Gestão de Projetos Sociais; 
Saúde Pública; Trabalho do Assistente Social 
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- Assistente Social na Esfera Estatal; Serviço Social e Educação 
Popular 
Orientações Técnica sobre PAIF; O Serviço 
Social na trajetória de atendimento à infância 
e juventude; SCFV - Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos; O Papel do 
Assistente Social como Gestor; A 
Instrumentabilidade no Trabalho do Assistente 
Social; SUAS - Sistema Único de Assistência 
Social nos CRAS e CREAS; Estatuto da 
Juventude e as Políticas Públicas; 
Planejamento Social; Gestão / Serviço Social 
em suas diversas áreas (Políticas Públicas; 
Defesa de Direitos; etc.).

- Fisioterapeuta 
Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional 

Saúde Pública; Educação Permanente em 
Saúde; Fisioterapia em suas diversas áreas 
(dermato funcional, cardio-pulmonar, 
traumato-ortopédica, etc.); Fisiologia do 
Exercício; Reabilitação de Lesões e Doenças 
Musculoesqueléticas; Acupuntura; Ergonomia; 
Ginástica Laboral.

- Fonoaudiólogo Fonoaudiologia 
Saúde Pública; Educação Permanente em 
Saúde; Fonoaudiologia em suas diversas 
áreas (disfagia, neurofuncional, audiologia 
clínica e funcional, linguagem, etc).

- Jornalista Comunicação 

Jornalismo; Jornalista Cultural; Redação - 
Técnica Argumentativa Dissertativa; 
Jornalismo On Line; Teorias em Jornalismo; 
Deontologia em Jornalismo; Jornalismo 
Científico; Objetividade Jornalística; 
Assessoria de Imprensa; Crônica e Redação; 
Criação e/ou Produção Audiovisual; Ciência 
da Informação.

- Médico - Clínico Geral 
- Médico Especialista 

Medicina 

Saúde Pública; Educação Permanente em 
Saúde; Planejamento, Programação e 
Avaliação em Saúde; Medicina em seus 
diversos desdobramentos/especialidades 
(dermatologia, endocrinologia, cardiologia, 
ginecologia e obstetrícia, cirurgia, 
anestesiologia,etc.).

- Médico Veterinário Sanitarista Medicina Veterinária 

Saúde Pública; Educação Permanente em 
Saúde; Planejamento, Programação e 
Avaliação em Saúde; Medicina Veterinária em 
seus diversos desdobramentos/especialidades 
(Perícia Veterinária Forense, Medicina 
Intensiva Veterinária, Neurologia Clínica em 
Pequenos Animais, Cardiologia em Pequenos 
Animais, Inseminação Artifical em animais, 
etc.)

- Nutricionista Nutrição 

Saúde Pública; Educação Permanente em 
Saúde; Nutrição em suas diversas áreas 
(nutrição clínica, materno-infantil, alimentos 
funcionais, obesidade e emagrecimento, 
bases nutricionais da atividade física, 
bioquímica e fisiologia da nutrição, nutrição 
aplicada à terceira idade,  etc.).

- Psicólogo Psicologia 

Psicopedagogia Clínica e Institucional; 
Psicologia Organizacional; Saúde Pública; 
Educação Permanente em Saúde; Psicologia 
em suas diversas áreas (processos de 
prevenção e promoção em saúde; processos 
clínicos; processos institucionais e 
educativos).

- Secretário Executivo Secretariado Executivo Cursos diversos que se enquadrem na área 
de Secretariado Executivo.

- Técnico Esportivo Educação Física 

Fisiologia do Exercício; Esporte; Treinamento 
Desportivo; Nutrição Esportiva; Educação 
Física na Educação Básica; Esporte Escolar 
Adaptado; Gestão de Espaços e 
Equipamentos Públicos; Organização de 
Eventos Esportivos; Atividade Física 
Relacionada à Saúde; Avaliação, Prescrição e 
Orientação de Programas de Exercícios 
Físicos; Aprendizagem, Desenvolvimento e 
Controle Motor; Ginástica Laboral.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 137/2015 � Processo Adm. nº 180/2015. 
OBJETO: Registro de Preços para Futuras Locações de Aparelhos Concentradores de Oxigênio para atendimento de pacientes da Secretaria 
Municipal de Saúde.  
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 511/2015, assinada em 29 de outubro de 2015 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 00.331.788/0041-06.  

Item 
Modo de 
disputa 

Qtd Unid Descrição Marca 
Valor 
unitário  

Valor total  

1 
COTA 
PRINCIPAL 

270 UND 
Locação de Concentrador de Oxigênio 
Medicinal, conforme especificações em 
anexo: 

PHILIPS 

RESPIRONICS 
R$ 175,00 R$ 47.250,00 

TOTAL GERAL............................................................................................................................................................R$ 47.250,00 

Valor Total: R$ 47.250,00 (quarenta e sete mil duzentos e cinqüenta 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 29/10/2015. 
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, 25 de janeiro 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 136/2015 � Processo Adm. nº 179/2015. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrutigranjeiros, em 
atendimento as Secretarias Municipal de Saúde e Assistência Social � SEMAS.  
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 532/2015 assinada em 17 de novembro de 2015 - INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.771.770/0001-91.  

Item Qtd Unid Produto Marca Valor Unitário Valor Total
1 1500 PCT Arroz agulhinha tipo 1 - 

classe A, 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. 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 12 meses a partir 
da data de entrega. 

NUTRIMAIS 

R$9,45 R$14.175,00

7 300 PCT Farinha de trigo branca 
especial, 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.

FESTIVA 

R$1,48 R$444,00

8 300 PCT Farinha de Mandioca, 1ª 
qualidade, embalada em 
saco plástico resistente, 
pacote de 500g. Na 
embalagem deverá constar 
o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. 

AMAFIL 

R$1,00 R$300,00

9 200 PCT Farinha de Milho, 1ª 
qualidade, embalada em 
saco plástico resistente, 
pacote de 500g. Na 
embalagem deverá constar 
o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. 

TORREZAN 

R$0,85 R$170,00

10 1500 FR Óleo de soja refinado, 
embalagem com 900ml. Na 
embalagem deverá constar 
o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. 

COAMO 

R$2,88 R$4.320,00

19 350 UN Caldo para tempero nos 
sabores galinha e carne. 
Caixa com 6 cubos de 57g 
cada. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número 
de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

APTI 

R$0,67 R$234,50

24 300 LT Milho Verde, 1ª Qualidade, JUSSARA R$1,20 R$360,00
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embalagem de 200g 
(drenado). O produto e suas 
condições devem estar de 
acordo com a NTA - 31 
(Normas Técnicas para 
Hortaliças em Conserva - 
Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

25 200 LT Ervilha, 1ª Qualidade, 
embalagem de 200g 
(drenado). O produto e suas 
condições devem estar de 
acordo com a NTA - 31 
(Normas Técnicas para 
Hortaliças em Conserva - 
Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

JUSSARA 

R$1,20 R$240,00

26 600 UN Margarina cremosa com 
sal, teor lipídico de 80% a 
85%. Não deve conter em 
sua composição gordura do 
tipo trans. Embalada em 
pote plástico resistente de 
500g, com proteção interna 
pós tampa, 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 contar 
da data de entrega. 

QUALY 

R$3,85 R$2.310,00

51 85 CX Leite Integral, esterilizado, 
longa vida, em embalagens 
de 1 litro, e reembalados 
em caixas de papelão com 
12 unidades. A embalagem 
deve conter o registro no 
Ministério da Agricultura, 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais.

LIDER 

R$31,80 R$2.703,00

57 300 LT Sardinha em conserva, 
preparada com pescado 
fresco, limpo, cozido. 
Imersa em óleo comestível. 
Embalagem com 125g 
deverá conter externamente 
os dados de identificação e 
procedência, informação 
nutricional, número do lote, 
data de validade, 
quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega.

PALMEIRA 

R$2,64 R$792,00

TOTAL GERAL..........................................................................................................................................................R$26.048,50 

Ata de Registro de preços n 533/2015 assinada em 17 de novembro de 2015 - D MILLE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.148.000/0001-12. 

Item Qtd Unid Produto Marca Valor Unitário Valor Total
2 400 PCT Açúcar cristal de 1ª, 

contendo no mínimo 99,3% 
de carboidrato por porção - 
pacote de 5 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. Data mínima 
de validade de 24 meses a 
partir da data da entrega. 

SUPER SUCAR 

R$8,10 R$3.240,00

4 300 PCT Feijão preto, tipo 1 - Classe GRÃO REAL R$2,85 R$855,00
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preto, em sacos plásticos, 
transparentes, isento de 
sujidades, não violados, 
resistentes, acondicionados 
em fardos lacrados, pacote 
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. Validade 
mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega. 

5 1000 PCT Café torrado e moído 
embalado a vácuo. 
Embalagem de 500g e 
conter o Selo de Pureza da 
ABIC. Na embalagem 
deverá constar o nome e 
marca do produto, data de 
fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. Prazo mínimo 
de validade de 03 meses, a 
partir da data de entrega. 

CEREJA 

R$4,35 R$4.350,00

6 400 CX Chá de erva mate queimado, 
embalagem com 200g - erva 
mate queimado constituído 
de folhas novas, de 
espécimes vegetais genuínos 
ligeiramente tostados e 
partidos, de cor verde 
amarronzada escura, com 
aspecto cor cheiro e sabor 
próprio, isento de sujidades 
e larvas. Na embalagem 
deverá constar o nome e 
marca do produto, data de 
fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. 

D MILLE 

R$2,10 R$840,00

11 500 LT Extrato de tomate 
concentrado, embalagem 
com 340g. 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 12 meses a partir 
da data de entrega, sem 
conservadores. O produto 
devera ter registro no 
Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde.

BONARE 

R$1,45 R$725,00

14 350 PCT Macarrão tipo espaguete. 
Embalagem de 1kg, de boa 
qualidade. 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 11 meses a partir 
da data da entrega. 

D MILLE 

R$2,25 R$787,50

15 350 PCT Macarrão do tipo Fusilli 
(parafuso). Embalagem de 
1kg, de boa qualidade. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 

D MILLE 

R$2,25 R$787,50
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nutricionais. Validade 
mínima de 11 meses a partir 
da data da entrega. 

16 300 PCT Fubá tipo mimoso, 
embalagem com 1kg. 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 06 meses a partir 
da data de entrega.

ZANIN 

R$0,92 R$276,00

17 250 PCT Colorau, embalagem com 
500g. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número 
de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

D MILLE 

R$1,05 R$262,50

18 150 PCT Orégano, embalagem com 
100g. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número 
de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

D MILLE 

R$1,82 R$273,00

21 150 PCT Fermento em pó, 
embalagem de 100g. Prazo 
de validade mínima de 6 
meses a partir da data de 
entrega. 

D MILLE 

R$1,90 R$285,00

53 2000 PCT Biscoito doce, tipo maisena, 
embalagem plástica 
contendo 400g. Isento de 
mofo, odores estranhos e 
substâncias nocivas. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. Prazo mínimo 
de validade de 06 meses, a 
partir da data de entrega. 

LUAM 

R$3,65 R$7.300,00

54 250 PCT Mistura para bolo, sabores 
variados. Embalagem com 
450g, deverá constar o nome 
e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. 

STIVAL 

R$2,65 R$662,50

TOTAL GERAL.............................................................................................................................................................R$20.644,00 

Ata de Registro de preços n 534/2015 assinada em 17 de novembro de 2015 - L.A. FARIA & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12.  

Item Qtd Unid Produto Marca Valor Unitário Valor Total
3 1000 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...... 

KIRELI 

R$3,40 R$3.400,00
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12 300 PCT Sal refinado, com pacotes 
com 1kg cada. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. 

GARÇA 

R$0,60 R$180,00

22 400 PCT Pimenta do reino, 
embalagem com 200g. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais. 

ANDORINHA 

R$5,80 R$2.320,00

27 200 BJ Ovos de granja grande 
classe A, com 30 unidades 
cada. 

HASEGAWA 
R$8,44 R$1.688,00

31 2500 KG Carne bovina. Patinho, em 
tiras - Congelada, 
proveniente de machos da 
espécie bovina, sadios, 
abatidos sob inspeção 
veterinária, sem osso, 
contendo no máximo 06% 
de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, 
máximo de 03% de 
aponervose. A carne deve 
apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer 
substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração, devendo 
conter obrigatoriamente 
registro de inspeção 
sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado 
à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente 
contendo de 1kg, contendo o 
tipo do corte da carne, peso, 
validade e número de 
registro (SIM, SIF ou SIP). 

FRIBOI 

R$19,58 R$48.950,00

32 2500 KG Carne bovina, Acém, em 
cubos - Congelada, 
proveniente de machos de 
espécie bovina, sadios, 
abatidos sob inspeção 
veterinária, sem osso, 
contendo no máximo 06% 
de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, 
máximo de 03% de 
aponervose. A carne deve 
apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer 
substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração, devendo 
conter obrigatoriamente 
registro de inspeção 
sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado 
à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente 
contendo de 1kg, contendo o 
tipo do corte da carne, peso, 
validade e número de 
registro (SIM, SIF ou SIP). 

FRIBOI 

R$17,09 R$42.725,00

33 2000 KG Carne bovina, Acém, moído 
- Congelada, proveniente de 
machos da espécie bovina, 
sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária, sem 

FRIBOI 

R$15,98 R$31.960,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1615 -  PÁG:20SEXTA-FEIRA - 19/02/2016



osso, contendo no máximo 
06% de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, 
máximo de 03% de 
aponervose. A carne deve 
apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer 
substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração, devendo 
conter obrigatoriamente 
registro de inspeção 
sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado 
à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente, 
contendo 1 kg, contendo o 
tipo do corte da carne, peso, 
validade e número de 
registro (SIM, SIF ou SIP). 

35 600 KG Salsicha hot dog - Produto 
preparado com carnes e 
condimentos, perfeitamente 
triturados e misturados. 
Características sensoriais: 
textura, cor, sabor e odor 
característicos. O produto 
não deverá apresentar 
superfície úmida, pegajosa 
ou partes flácidas ou de 
consistência anormal, com 
indícios de fermentação 
pútrida. Peso líquido 
unitário = 50g (cinqüenta 
gramas), sendo tolerada uma 
variação de até 5% para 
mais ou para menos. Deve 
apresentar porcentagem de 
água ou gelo não superior a 
10% (dez por cento) em 
peso. Embalagem: à vácuo, 
em saco de polietileno 
atóxico de baixa densidade, 
resistente, transparente 
contendo 3kg. 

NOBRE 

R$17,80 R$10.680,00

36 450 KG Cebola, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 

CEASA 
R$3,80 R$1.710,00

37 800 KG Chuchu, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 

CEASA 
R$2,50 R$2.000,00

38 800 KG Abóbora menina, de 1ª 
qualidade, isenta de partes 
pútridas. 

CEASA 
R$3,80 R$3.040,00

39 500 KG Beterraba, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 

CEASA 
R$1,95 R$975,00

40 1200 KG Tomate, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 

CEASA 
R$3,30 R$3.960,00

41 1500 MAÇ Cheiro Verde, de 1ª 
qualidade, deve ser fresco, 
com uma cor verde profundo 
e aparência viçosa. Os 
maços não podem ter folhas 
que estão murchas ou 
amarelas. 

CEASA 

R$1,96 R$2.940,00

42 150 UN Acelga, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 

CEASA 
R$2,94 R$441,00

43 150 UN Couve-flor, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. CEASA 

R$3,90 R$585,00

44 450 UN Repolho verde com 
aproximadamente 1kg cada, 
de 1ª qualidade, isenta de 
partes pútridas. 

CEASA 

R$1,71 R$769,50

45 400 KG Pepino Caipira, de 1ª 
qualidade, isenta de partes 
pútridas. 

CEASA 
R$2,94 R$1.176,00

46 1000 KG Cenoura, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. 

CEASA 
R$2,22 R$2.220,00
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47 1800 KG Batata tipo inglesa extra, de 
1ª qualidade, isenta de partes 
pútridas.

CEASA 
R$2,80 R$5.040,00

48 800 KG Vagem, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. CEASA 

R$8,80 R$7.040,00

49 350 KG Alho in natura, inteiro, 
descascado, com sabor e 
aroma característicos do 
produto, isento de mofo, 
odores estranhos e de 
substâncias nocivas. 
Embalagem com dados de 
identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo 
de validade, peso liquido. 
Embalagem: Pacote de 1 
Kg.

CEASA 

R$14,90 R$5.215,00

50 700 KG Berinjela, de 1ª qualidade, 
isenta de partes pútridas. CEASA 

R$1,69 R$1.183,00

55 150 KG Mussarela em pedaço, 
resfriada. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado 
à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente 
contendo 500g. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação e prazo 
de validade. 

TERRA VIVA 

R$19,39 R$2.908,50

56 150 KG Presunto em pedaço, 
resfriado. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado 
à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente 
contendo 500g. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação e prazo 
de validade. 

NOBRE 

R$18,50 R$2.775,00

TOTAL GERAL.......................................................................................................................................................R$185.881,00 

Ata de Registro de preços n 535/2015 assinada em 17 de novembro de 2015 - BARÃO DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA - 
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.198.325/0001-47.. 

Item Qtd Unid Produto Marca Valor Unitário Valor Total
13 200 UN Vinagre de Álcool Claro - 

Fermentado acético de 
álcool, frasco de 750 ml - 
contendo informação 
nutricional. 

SABOROSO 

R$0,99 R$198,00

TOTAL GERAL.............................................................................................................................................................R$198,00 

Ata de Registro de preços n 536/2015 assinada em 17 de novembro de 2015 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.654.231/0001-68.  

Item Qtd Unid Produto Marca Valor Unitário Valor Total
20 3700 PCT Suco em pó adoçado - 

diversos sabores, 
embalagem com 
aproximadamente 45g. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 
tabela de informações 
nutricionais.

PANC 

R$1,10 R$4.070,00

52 2000 PCT Biscoito Salgado, tipo 
Cream cracker pacote com 
400g. Isento de mofo, 
odores estranhos e 
substâncias nocivas. Na 
embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e 

LIANE 

R$3,75 R$7.500,00
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tabela de informações 
nutricionais. Validade 
mínima de 12 meses a partir 
da data de entrega. 

TOTAL GERAL.......................................................................................................................................................R$11.570,00 

Ata de Registro de preços n 537/2015 assinada em 17 de novembro de 2015 - GOOL DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.897.282/0001-98.  

Item Qtd Unid Produto Marca Valor Unitário Valor Total
23 300 UN Maionese, com Ômega 3, 

sem gorduras trans e glúten. 
Embalagem com 500g (pote 
ou sachê), 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 06 meses a partir 
da data de entrega. 

SUAVITY 

R$4,45 R$1.335,00

29 1000 KG Carne de Frango - Filé de 
Frango, sem pele. O produto 
deve ser manipulado em 
condições higiênicas, 
provenientes de animais 
sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária, 
devendo ser congelado e 
transportado à temperatura 
de -18ºC ou inferior. A 
carne de frango deve 
apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer 
substância contaminante 
que possa alterá-la ou 
encobrir alguma alteração. 
O líquido drenado durante o 
descongelamento (água e 
sangue) não deverá 
ultrapassar 10% do peso 
bruto. Embalagem: o 
produto deverá ser 
embalado em embalagem 
plástica flexível, atóxica, 
resistente, em pacotes de 1 a 
2 Kg, Contendo o tipo de 
corte da carne, peso, 
validade e número de 
registro (SIM, SIF ou SIP). 

CANÇÃO 

R$9,98 R$9.980,00

34 2000 KG Linguiça Toscana de 
primeira, pura de carne 
suína, resfriada, sem 
pimenta, embalagem de 5 
Kg. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número 
de lote, tabela de 
informações nutricionais e 
número de registro (SIM, 
SIF ou SIP). 

ALIBEM SIF 915

R$11,65 R$23.300,00

TOTAL GERAL........................................................................................................................................................R$34.615,00 

Valor Total: R$ 278.956,50 (duzentos e setenta e oito reais novecentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta 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 17/11/2015. 
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, 17 de fevereiro de 2016. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 093/2015 � Processo Adm. nº 115/2015. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura aquisição de medicamentos excepcionais por meio de desconto sobre a lista de preços de 
medicamentos (ANVISA � CMED), em atendimento a Secretaria Municipal De Saúde.  
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 253/2015, assinada em 29 de maio de 2015 - QUAQUARINI & QUAQUARINI LTDA - ME, com sede na 
Avenida Arapongas, nº 1106, Centro, CEP 86.701-000, em Arapongas � PR, telefone (43) 3252-0282, inscrita no CNPJ/MF nº 
78.729.365/0001-49.  

Item Qtd Unid Descrição Valor unit. Desc % Valor total 

1 1 Unid 

Tabela Anvisa-Cmed-Medicamentos 
Lista de Preços da Anvisa/secretaria 
executiva�cmed�disponível no endereço 
eletrônico:        
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/conn
ect/a64ecd80485faa9ab237bb734e60b39
c/lista+conformidade_2015-05-
14.pdf?mod=ajperes 

R$ 180.000,00 
25,7% 

R$ 180.000,00 

2 1 Unid 

Tabela Anvisa-Cmed-Medicamentos 
Lista de Preços da Anvisa/Secretaria 
Executiva�cmed�disponível no endereço 
eletrônico:        
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/conn
ect/a64ecd80485faa9ab237bb734e60b39
c/lista+conformidade_2015-05-
14.pdf?mod=ajperes

R$ 60.000,00 25,7% R$ 60.000,00 

TOTAL GERAL...................................................................................................................................................... R$ 240.000,00 

Valor Total: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 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 à partir de 29/05/2015. 
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, 25 de janeiro 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 115/2015 � Processo Adm. nº 150/2015. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinhamento/balanceamento e lavagens de veículos para manutenção da 
frota municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração � SEMAD.  
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 389/2015  assinada em 21 de agosto de 2015 - DUARTE E BIANCHI LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 13.177.293/0001-29.  

LOTE 01 � AUTOMÓVEIS, KOMBI, VAN, VEÍCULO DE CARGA ATÉ 1,9 TONS. E MOTOS 

ITEM QTD UNID DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 500 Unid Conserto simples R$ 18,20 R$ 9.100,00 

02 150 Unid 
Conserto com tip top 
pequeno 

R$ 14,04 R$ 2.106,00 

03 400 Unid Troca R$ 15,00 R$ 6.000,00 

04 300 Unid Rodízio R$ 8,53 R$ 2.559,00

05 250 Unid 
Socorro na garagem 
(Central de Veículos 
Municipal) 

R$ 12,00 R$ 3.000,00 

06 250 Unid 
Socorro na área 
urbana

R$ 12,50 R$ 3.125,00 

07 200 Unid Socorro na zona rural R$ 15,00  R$ 3.000,00 

TOTAL DO LOTE 01...........................................................................................................R$ 28.890,00 
Lote exclusivo para ME/EPP/MEI (Lei Complementar n.° 147/2014) 

LOTE 02 � VEÍCULO DE CARGA ACIMA DE 2 TONS, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS 

01 800 Unid Conserto simples R$ 20,00 R$ 16.000,00

02 500 Unid 
Conserto com tip top 
pequeno 

R$ 22,00 R$ 11.000,00 

03 300 Unid 
Conserto com tip top 
médio 

R$ 23,00 R$ 6.900,00 

04 400 Unid 
Conserto com tip top 
grande 

R$ 26,00 R$ 10.400,00 

05 400 Unid Troca R$ 19,00 R$ 7.600,00 

06 400 Unid Rodízio R$ 9,00 R$ 3.600,00

07 200 Unid 
Socorro na garagem 
(Central de Veículos 
Municipal) 

R$ 15,00 R$ 3.000,00 

08 250 Unid 
Socorro na área 
urbana 

R$ 15,00 R$ 3.750,00 

09 200 Unid Socorro na zona rural R$ 39,75 R$ 7.950,00 

TOTAL DO LOTE 02..........................................................................................................R$ 70.200,00 

TOTAL GERAL DOS LOTES 1 e 2....................................................................................R$ 99.090,00 

Ata de Registro de preços n 390/2015  assinada em 21 de agosto de 2015 - VALDOMIRO DE MARCHIORI 277.157.109-97, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.916.301/0001-49.  

LOTE 03 � MÁQUINAS E TRATORES 

ITEM QTD UNID DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 400 Unid Conserto simples R$ 37,00 R$ 14.800,00 

02 100 Unid 
Conserto com tip top 
pequeno 

R$ 39,89 R$ 3.989,00 

03 100 Unid 
Conserto com tip top 
médio 

R$ 45,90 R$ 4.590,00 

04 100 Unid 
Conserto com tip top 
grande 

R$ 65,20 R$ 6.520,00 
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05 400 Unid Troca R$ 28,00 R$ 11.200,00 

06 500 Unid Rodízio R$ 10,00 R$ 5.000,00 

07 180 Unid 
Socorro na garagem 
(Central de Veículos 
Municipal) 

R$ 20,00 R$ 3.600,00 

08 250 Unid 
Socorro na área 
urbana 

R$ 30,00 R$ 7.500,00 

09 180 Unid Socorro na zona rural R$ 60,00 R$ 10.800,00 

TOTAL DO LOTE 03..........................................................................................................R$ 67.999,00 

LOTE 05 � ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 

01 360 Unid Veículo leve  R$ 67,07 R$ 24.145,20 

02 220 Unid Ônibus R$ 75,10 R$ 16.522,00 

03 360 Unid 
Micro-
ônibus/Van/Kombi 

R$ 63,00 R$ 22.680,00 

04 100 Unid Caminhão R$ 61,52 R$ 6.152,00 

TOTAL DO LOTE 05..........................................................................................................R$ 69.499,20 
Lote exclusivo para ME/EPP/MEI (Lei Complementar n.° 147/2014) 

TOTAL GERAL DOS LOTES 3 e 5.................................................................................R$ 137.498,20

Ata de Registro de preços n 391/2015  assinada em 21 de agosto de 2015 - RAFAEL DOS SANTOS GOMES & CIA. LTDA. - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 7.838.518/0001-48. 

LOTE 04 � LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS: INTERNA E EXTERNA 

ITEM QTD UNID DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 500 Unid Veículo leve  R$ 26,50 R$ 13.250,00 

02 300 Unid Ônibus R$ 110,00 R$ 33.000,00 

03 200 Unid Micro-ônibus R$ 91,00 R$ 18.200,00 

04 100 Unid Caminhão R$ 94,75 R$ 9.475,00

05 100 Unid Máquina pesada R$ 125,00 R$ 12.500,00 

06 100 Unid Moto R$ 12,75 R$ 1.275,00 

TOTAL GERAL............................................................................................................R$ 87.700,00

Valor Total: R$ 324.289,00 (trezentos e vinte e quatro mil duzentos e oitenta e nove 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 à 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, 17 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 072/2015 � Processo Adm. nº 090/2015. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de troféus e medalhas para atender as diversas secretarias, em atendimento a Secretaria 
Municipal De Administração � SEMAD.  
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 236/2015  assinada em 18 de maio de 2015 - A.C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E 
ORTOPEDICO � ME, com sede na Rua Santos Dumont, nº 3226, Zona 01, CEP 87.013-050, em Maringá � PR, telefone (44) 3023-9753, 
inscrita no CNPJ/MF nº 18.568.127/0001-77.  

Lote 01 

Item Qtd Unid Descrição Marca Valor unit Valor total 

1 278 Unid. 
Troféus 1º lugar, 36 cm de alt. Base preta plástica: 
7,5 x 5,5, c/ tubo plástico vermelho e estatueta de 
vitoria. 

Vitoria R$ 17,23 R$ 4.789,94 

2 78 Unid. 
Troféus 2º lugar, com 30 cm de alt. Base preta 
plástica: 7,5 x 5,5, c/ tubo plástico vermelho e 
estatueta de vitoria. 

Vitoria R$ 15,00 R$ 1.170,00 

3 78 Unid. 
Troféus de 3º lugar, 27 cm de alt. Base preta plástica: 
7,5 x 5,5, c/ tubo plástico vermelho e estatueta de 
vitoria. 

Vitoria R$ 15,00 R$ 1.170,00 

4 5 Unid. 
Troféu 1º lugar, 1,45 cm de alt. Base dourada plástica 
26,5cmX45,0 cm c/ tubo plástico preto fosco e copo 
preto fosco e estatueta de jogador com 30 cm de alt. 

Vitoria R$ 594,00 R$ 2.970,00 

5 5 Unid. 

Troféu de 2º lugar, 1,33 cm de alt. Base dourada 
plástica de 26,5 cm x 45,0 cm c/ tubo plástico preto 
fosco copo preto fosco e estatueta de jogador c/ 30 
cm de alt.

Vitoria R$ 539,00 R$ 2.695,00 

6 10 Unid. 

Troféus de 3ºe4º lugar, 1,24 cm de alt. Base dourada 
plástica de 26,5 cm x 45,0 cm com c/ tubo plástico 
preto fosco e copo preto fosco e estatueta de jogador 
c/ 30 cm de alt. 

Vitoria R$ 494,00 R$ 4.940,00 

7 10 Unid. 
Troféus de 1º lugar, 85 cm de alt. Base preta plástica 
de 1,46 cm x 2,10 cm c/ tubo dourado e copo 
prateado e estatueta de jogador c/ 30 cm de alt. 

Vitoria R$ 154,00 R$ 1.540,00 

8 10 Unid. 
Troféus 2º lugar, 78 cm alt, base preta plástica de 
13,2 cm x 21,0 cm, c/ tubo dourado e copo prateado e 
estatueta de jogador c/ 30 cm de alt. 

Vitoria R$ 144,00 R$ 1.440,00 

9 20 Unid. 
Troféus 3º e 4º lugar, 71 cm alt. Base preta plástica 
de 12, 1 cm x 21,0 cm, c/ tubo dourado e copo 
prateado e estatueta de jogador com 30 cm de altura.

Vitoria R$ 134,00 R$ 2.680,00 

10 10 Unid. 
Troféus 1º lugar, 45 cm de alt. Base preta plástica: 
13,2 cm x 15,3 cm, c/ estatueta de baralho de 14 cm. Vitoria R$ 48,00 R$ 480,00 

11 10 Unid. 
Troféus 2º lugar, 40 cm de alt. Base preta plástica: 
12,1 cm x 15,3 cm, c/ estatueta de baralho de 14 cm Vitoria R$ 43,00 R$ 430,00 

12 20 Unid. 
Troféus 3º e 4º lugar, 37 cm de alt. Base preta 
plástica: 10,2 cm x 15,3 cm, c/ estatueta de baralho 
de 14 cm. 

Vitoria R$ 37,00 R$ 740,00 

13 12 Unid. 
Troféus 1º lugar dourados, 78 cm alt. Base preta 
plástica: 26,5 cm x 34 cm, c/ estatueta de jogador de 
30 cm de alt. 

Vitoria R$ 224,00 R$ 2.688,00 

14 12 Unid. 
Troféus 2º lugar prateado, 78 cm alt. Base preta 
plástica: 26,5 x 34 cm, c/ estatueta de jogador de 30 
cm de alt. 

Vitoria R$ 224,00 R$ 2.688,00 

15 12 Unid. 
Troféus 3º e 4º lugar bronze, 78 cm alt. Base preta 
plástica: 26,5 cm x 34 cm, c/ estatueta de jogador de 
30 cm de alt. 

Vitoria R$ 224,00 R$ 2.688,00 

16 20 Unid. 
Troféus dourados 28 cm, base preta plástica: 7,6 cm x 
6,5 cm, c/ estatueta de jogador de 14 cm de alt. Vitoria R$ 20,00 R$ 400,00 

17 20 Unid. 
Troféus dourados 28 cm, base preta plástica: 7,6 cm x 
6,5 cm, c/ estatueta de goleiro de 14 cm de alt. Vitoria R$ 20,00 R$ 400,00 

18 150 Unid. 
Troféus dourados 25 cm, c/ base preta acrílica: 7,5 
cm x 5,5 cm c/ estatueta de vistoria de 14 cm de alt. Vitoria R$ 18,00 R$ 2.700,00 

19 50 Unid. 
Troféus de acrílico de 5mm com 45cm de altura e 
22cm de largura sobreposto em base de acrílico de 
10mm, com   recorte e impressão a lazer. 

Art premium R$ 92,00 R$ 4.600,00 
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20 50 Unid. 
Troféus de acrílico de 5mm com 35cm de altura e 
20cm de largura sobreposto em base de acrílico de 
10mm, com   recorte e impressão a lazer. 

Art premium R$ 83,00 R$ 4.150,00 

21 50 Unid. 
Troféus de acrílico de 5mm com 4 25cm de altura e 
18cm de largura sobreposto em base de acrílico de 
10mm, com   recorte e impressão a lazer. 

Art premium R$ 62,00 R$ 3.100,00 

22 24 Unid. Troféu de acrílico 12 cm chapa 3mm. Art premium R$ 39,00 R$ 936,00 
23 18 Unid. Troféu de acrílico 15 cm chapa 3mm. Art premium R$ 49,90 R$ 898,20 
24 10 Unid. Troféu de acrílico 18 cm chapa 3mm. Art premium R$ 60,90 R$ 609,00 
25 18 Unid. Troféu de acrílico 20 cm chapa 3mm. Art premium R$ 72,00 R$ 1.296,00
26 6 Unid. Troféu de acrílico 25 cm chapa 3mm. Art premium R$ 81,00 R$ 486,00 
27 18 Unid. Troféu de acrílico 30 cm chapa 3mm. Art premium R$ 92,00 R$ 1.656,00 
28 18 Unid. Troféude madeiraartesanal 12cm mdf 9mm. Big sports R$ 58,00 R$ 1.044,00 
29 9 Unid. Troféude madeiraartesanal 15cm mdf 9mm. Big sports R$ 72,00 R$ 648,00 
30 9 Unid. Troféude madeiraartesanal 20cm mdf 9mm. Big sports R$ 87,00 R$ 783,00 
31 6 Unid. Troféude madeiraartesanal 25cm mdf 9mm. Big sports R$ 102,31 R$ 613,86 
32 9 Unid. Troféude madeiraartesanal 30cm mdf 9mm. Big sports R$ 119,00 R$ 1.071,00 

Total geral.......................................................................................................................................................................R$ 58.500,00 

Lote 02 

Item Qtd Unid Descrição Marca Valor unit Valor total 

1 1.500 Unid. 
Medalhas retangular de acrílico de 5mm, com 
tam.de7x5cm  adesivada frente e verso com logo 
personalizada fita de cetim azul.

Art premium R$ 6,50 R$ 9.750,00 

2 2.000 Unid. 

Medalhas (dourada,prateada, bronze) 45mm diâmetro 
c/ área  adesivada de 25mm, 2mm de espessura c/ 
logo personalizada (medalhas em zamak) c/ fita de 
cetim azul.

Vitoria R$ 2,30 R$ 4.600,00 

3 600 Unid. 

Medalhas (dourada,prateada, bronze) 60mm diâmetro 
c/ área adesivada de35mm, 2mm de espessura c/ logo 
personalizada (medalhas em zamak) c/ fita de 
gorgorão de 2cm (verde, branca e amarela). 

Vitoria R$ 5,50 R$ 3.300,00 

4 400 Unid. 

Medalhas (dourada,prateada, bronze) 60 mm 
diâmetro c/ área adesivada de 35mm, 2mm de 
espessura c/ logo personalizada (medalhas em 
zamak) c/ fita de cetim azul. 

Vitoria R$ 4,50 R$ 1.800,00 

5 400 Unid. 

Medalhas 1º, 2º e 3º lugar, retangular: 60mm x 
80mm, c/ área adesivada de 35mm, 2mm de 
espessura c/ logo personalizada, e  fita de gorgorão 
de 2cm verde, branca e amarela, (medalhas em 
zamak).

Vitoria R$ 8,00 R$ 3.200,00 

6 150 Unid. 

Medalhas 1º, 2º e 3º lugar, retangular: 60 mm x 80 
mm, c/ área adesivada de 35 mm, 2 mm de espessura 
c/ logo personalizada, e  fita de cetim azul. (medalhas 
em zamak). 

Vitoria R$ 7,00 R$ 1.050,00 

7 2.500 Unid. 

Medalhas 1º, 2º e 3º lugar, 45 cm diâmetro c/ área 
adesivada de 25 mm, 2 mm de espessura, c/ logo 
personalizada c/ fita de cetim azul. (medalhas em 
zamak). 

Vitoria R$ 3,20 R$ 8.000,00 

8 500 Unid. 

Medalha em zamak, dourada, prateada e bronzeada 
10cm com 4mm de espessura c/ área adesivada c/ 
logo personalizada, e  fita de gorgorão de 2cm 
verde,branca e amarela. 

Vitoria R$ 8,00 R$ 4.000,00 

9 500 Unid. 

Medalha em zamak, dourada, prateada e bronzeada 
8cm com 4mm de espessura c/ área adesivada c/ logo 
personalizada, e  fita de gorgorão de 2cm 
verde,branca e amarela.  

Vitoria R$ 7,60 R$ 3.800,00 

10 500 Unid. 

Medalha em zamak, dourada, prateada e bronzeada 
6cm com 4mm de espessura c/ área adesivada c/ logo 
personalizada, e  fita de gorgorão de 2cm 
verde,branca e amarela. 

Vitoria R$ 3,90 R$ 1.950,00 

11 500 Unid. 

Medalha em zamak, dourada, prateada e bronzeada 
4cm com 4mm de espessura-c/ área adesivada c/ logo 
personalizada, e  fita de gorgorão de 2cm verde, 
brancae amarela. 

Vitoria R$ 3,70 R$ 1.850,00 

12 600 Unid. 
Medalha 50 mm com área adesivada frente e verso 
com resina, com fita de cetim azul. Vitoria R$ 4,00 R$ 2.400,00 
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13 1.000 Unid. 

Medalhas em liga metálica de zamak com 
acabamento de superfície nos banhos ouro, prata e 
bronze com tamanho entre 6 e 7cm, peso entre 170g a 
180g. Brasão do município de arapongas  gravado no 
metal em alto e baixo relevo com aplicação de resina 
epóxi colorida. Fita em gorgorão com 2,5cm de larg.
e 80cm de comp.  nas cores azul, branco, amarelo ou 
verde, conforme solicitação do gestor. 

Fenicia R$ 7,50 R$ 7.500,00 

14 1.000 Unid. 

Medalhas em liga metálica de zamak com 
acabamento de superfície nos banhos ouro, prata e 
bronze com tamanho entre 4 e 5cm, peso entre 160g a 
170g . Brasão do município de arapongas  gravado no 
metal em alto e baixo relevo com aplicação de resina 
epóxi colorida. Fita em gorgorão com 2,5cm de larg.
e 80cm de comp.  nas cores azul, branco, amarelo ou 
verde, conforme solicitação do gestor. 

Fenicia R$ 4,80 R$ 4.800,00 

Total geral.......................................................................................................................................................................R$ 58.000,00

Valor Total: R$ 116.500,00 (cento e dezesseis mil e quinhentos 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 à partir de 18/05/2015. 
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, 18 de fevereiro de 2016. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA IPPASA Nº. 009/16, de 11 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 nº. 3.676/09, 

R E S O L V E M :

Art. 1º - CONCEDER, com fundamento no artigo 24 e parágrafos, da Lei nº. 
3.225, de 03/08/05, SALÁRIO-FAMÍLIA, as servidoras abaixo relacionadas, conforme 
segue: 

Matríc. Nome do(a) 
Servidor(a) 

Nome do(a) filho(a) Data de 
Nascimento 

Dados da Certidão de 
Nascimento 

Data da 
Concessão 

119735-
0/1 

Evelise Caminha Endyl Santana 
Caminha 

15/10/2010 081695 01 55 2011 7 00007 
193 0002603 98-Arapongas-
PR 

15/12/2015 

11085-
0/2 

Danielle Cristina David Matheus David 
Silveira 

22/05/2006 Livro A-059 Folha 168 Termo 
046110-Arapongas-PR 

16/12/2015 

10394-
2/2 

Janaina Sampaio do 
Nascimento 

Gustavo Henrique 
Sampaio do 
Nascimento 

19/01/2016 081695 01 55 2016 1 00083 
164 0060506 28-Arapongas-
PR  

26/01/2016 

97632/1 Cássia Teixeira de 
Souza Basso 

João Miguel de 
Souza Basso 

08/01/2016 081695 01 55 2016 1 00083 
106 0060448 16-Arapongas-
PR 

03/02/2016 

Art. 2º - A manutenção do pagamento do benefício supracitado fica 
condicionada ao cumprimento dos requisitos legais. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos à data da respectiva concessão, considerada como a de apresentação da 
documentação comprobatória, conforme previsto no parágrafo 3º, art. 24, da citada Lei nº. 
3.225/05.  

Arapongas, 11 de fevereiro de 2016. 

        JOÃO MARIANO FILHO 
              Diretor-Presidente 

GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES
DIRETORA PREVIDENCIÁRIA 
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PORTARIA IPPASA Nº. 010/16 de 11 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 lhe foi conferida pela 
Lei nº. 3.676/09, 

R E S O L V E M:

Art. 1º - CONCEDER, com fundamento no artigo 23 e parágrafos, da Lei nº. 3.225, de 
03/08/05, AUXÍLIO-DOENÇA, aos servidores abaixo relacionados, conforme segue: 

Nº. de 
Ordem 

Nº 
CREMP 

Matrícula Nome do servidor Período Nº. de Dias 

01 5300 119731-6/1 Alzira Kirilko Mandelli   16/02/16 a 16/03/16  30    
02 5281 7181-1/2 Aparecida Pereira Batista 14/01/16 a 12/04/16 90 (prorrog.)  
03 5274 11392-1/1 Camilla Sobral Fragano  24/12/15 a 22/01/16 30 (prorrog.)   
04 5299 4719-8/1 Cleusa Esmério Pereira da Silva  12/01/16 a 10/02/16 30 (prorrog.)   
05 5283 9076-0/1 Daniele de França 26/12/15 a 21/03/16 90 (prorrog.)  
06 5298 6398-3/2 Danielle Maria Raduan Sacoman                                                    30/01/16 a 29/03/16 60 (prorrog.)  
07 5272 9579-6/2 Eliane Cristina Fix 02/01/16 a 31/01/16 30 (prorrog.) 
08 5276 7359-8/1 Elisabete Aparecida Martins 

Bellançon  
13/01/16 a 11/04/16 90 (prorrog.) 

09 5292 7812-3/1 Francisca Soares de Souza 29/12/15 a 26/02/16  60 (prorrog.)  
10 5296 10712-3/1 Gisele de Carvalho 23/12/15 a 31/01/16  40 (prorrog.)  
11 5271 8892-7/1 Giuliano Castro da Silva 22/12/15 a 20/01/16  30  
12 5293 8164-7/2 Henrique Garcia Filetti    25/01/16 a 23/04/16   90 (prorrog.)   
13 5285 7887-5/1 Irineu Novelli 14/12/15 a 11/02/16 60 (prorrog.)  
14 5288 6277-4/3 João de Souza 14/01/16 a 22/02/16  40 (prorrog.) 
15 5304 11024-8/2 José Antonio Pelegrini da Silva  23/02/16 a 16/04/16 64 (prorrog.) 
16 5290 7526-5/1 José Vanderlan de Carvalho Silva  31/01/16 a 29/04/16 90 (prorrog.)  
17 5278 7487-0/1 Karina Aparecida Paixão da Silva 29/01/16 a 02/02/65 05  
18 5277 6327-4/2 Luci Aparecida Carapelli Vidal 15/01/16 a 19/01/16 05   
19 5294 3238-7/1 Maria Elza Girardi Ayalla  22/01/16 a 20/04/16 90 (prorrog.)  
20 5301 2615/3 Maria Olga de Moraes Proniewicz 14/01/16 a 30/03/16  77   
21 5297 9450-1/1 Marlene Aparecida dos Santos 01/02/16 a 15/02/16 15 (prorrog.)  
22 5279 11118-0/1 Marli Aparecida Silva 01/01/16 a 09/02/16  40 (prorrog.)   
23 5303 4366-4/2 Nelci Aparecida Cabral Azevedo 18/02/16 a 03/03/16 15  
24 5287 8969-9/1 Regina Conceição Martins Gil 27/01/16 a 10/04/16 75  
25 5273 7783-6/1 Robson Lazzarini 02/01/16 a 28/02/16 58 (prorrog.)  
26 5302 5204-3/1 Sandra Maria Cardoso Fiais 02/02/16 a 21/02/16 20 (prorrog.) 
27 5284 10756-5/2 Sandra Regina Gomes 01/01/16 a 20/01/16 20 (prorrog.) 
28 5289 11456-1/1 Simone Cristina Fachina Baganha 19/01/16 a 18/03/16 60 (prorrog.) 
29 5286 8899-4/1 Tiago André de Oliveira 27/01/16 a 25/02/16 30 (prorrog.) 
30 5275 4745-7/1 Vilma Costa Hipólito 11/01/16 a 10/03/16 60 (prorrog.) 
31 5295 8406-9/2 Vivian Leite Pereira 12/02/16 a 02/03/16  20 (prorrog.) 

Arapongas, 11 de fevereiro de 2016.  

JOÃO MARIANO FILHO 
DIRETOR-PRESIDENTE IPPASA 

GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES 
DIRETORA PREVIDENCIÁRIA 
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PORTARIA IPPASA Nº. 011/16 de 11 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 lhe foi conferida pela Lei nº 3.676/09, 

R E S O L V E M:

CONCEDER, com fundamento no artigo 25 e parágrafos, da Lei nº. 3.225, de 
03/08/05, SALÁRIO-MATERNIDADE, durante 120 (cento e vinte) dias, as servidoras 
abaixo relacionadas, conforme segue: 

Nº. de 

Ordem 

Nº. Atestado Matrícula Nome da servidora Período 

01 396 87190-0/2 Elaine Cristina 
Montanheiro de Souza  

06/01/16 a 04/05/16 

02 397 10394-2/2 Janaína Sampaio do 
Nascimento 

12/01/16 a 10/05/16 

03 398 9317-3/1 Vanessa Betelli 15/01/16 a 13/05/16
04 399 9763-2/1 Cássia Teixeira de 

Souza Basso 
08/01/16 a 06/05/16 

05 400 7464-0/1 Vanessa da Silva 
Aguiar 

01/02/16 a 30/05/16 

06 401 11396-1/1 Camilla Sobral Fragano 25/01/16 a 23/05/16 
07 402 4374-5/1 Ana Cláudia da Rosa 25/01/16 a 23/05/16 
08 403 7653-8/1 Raquel Ribeiro de Melo 

Carvalho 
27/01/16 a 25/05/16 

09 404 9565-6/1 Larissa de Cássia dos 
Santos Ruis 

02/01/16 a 30/04/16 

Arapongas, 11 de fevereiro de 2016. 

JOÃO MARIANO FILHO 
DIRETOR-PRESIDENTE IPPASA 

GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES 
DIRETORA PREVIDENCIÁRIA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1615 -  PÁG:32SEXTA-FEIRA - 19/02/2016


