
de veículos, incluso todos os produtos necessários para
sua realização, em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde, conforme especificações e anexos constantes
no respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 13h15min do dia 28 de Janeiro de 2016 e
abertos a partir das 13h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 11 de Janeiro de 2016.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
ARAPONGAS - PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 009/2016

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais
aquisições de gás (GLP) P45 e P13, aquisições de
acessórios e botijões (cota/vasilhame), para todas as
secretarias desta municipalidade, em atendimento a
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD,
conforme especificações e anexos constantes no
respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 09h15min do dia 27 de Janeiro de 2016 e
abertos a partir das 09h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 11 de Janeiro de 2016.

VALDINEI JULIANO PEREIRA

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
ARAPONGAS - PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 007/2016

Objeto: Aquisição de brinquedos, equipamentos e
mobiliários em atendimento aos Termos de
Compromissos 9172/2013, 2014.1258, 2014.3140 e 9172/
2013 do FNDE, para equipar os Centros de Educação
Infantil “Pequenos Brilhantes”, “Sonho Encantado” e
“Primeiros Passos” em atendimento a Secretaria
Municipal de Educação, conforme especificações e
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
ARAPONGAS - PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 005/2016

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais
aquisições de papel sulfite A4, em atendimento a
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD,
conforme especificações e anexos constantes no
respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 09h15min do dia 25 de Janeiro de 2016 e
abertos a partir das 09h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 11 de Janeiro de 2016.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
ARAPONGAS - PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 006/2016

Objeto: Aquisição de materiais impressos, camisetas e
coffe break para campanha de prevenção as violências
e promoção da saúde, com recurso do governo estadual,
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde,
conforme especificações e anexos constantes no
respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 13h15min do dia 25 de Janeiro de 2016 e
abertos a partir das 13h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 11 de Janeiro de 2016.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
ARAPONGAS - PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 008/2016

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de
empresa especializada para realização de higienização

anexos constantes no respectivo Edital. Encerramento
do recebimento dos envelopes até 13h15min do dia 26
de Janeiro de 2016 e abertos a partir das 13h30min, do
mesmo dia, no mesmo local. O edital completo poderá
ser obtido em sua integra no site: http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 11 de Janeiro de 2016.

PATRÍCIA A. DE OLIVEIRA
Pregoeira Municipal

DECRETO nº. 001/16, de 04 de janeiro de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando:
- solicitação nº. 158/15 datada de 11/12/15, da SEGOV;

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2016, Fátima
Aparecida Saladino Lima, matrícula nº 96920/1, para o
cargo de Assistente I - símbolo CC4, da Secretaria
Municipal de Governo, de provimento em comissão, de
acordo com a Lei 2.147, de 06/11/92 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas),
combinado com a Lei n° 2.878/02 (Estrutura
Organizacional do Município) e alterações posteriores,
ficando exonerada da nomeação procedida pelo Decreto
nº 219/15.

Arapongas,  04 de janeiro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO nº. 002/16, de 04 de janeiro de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando:
- solicitação nº. 158/15 datada de 11/12/15, da SEGOV;

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2016, Solange
Cristina Ferri Rebequi, matrícula nº 795291, ocupante do
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cargo de Operário – Nível 11, para exercer em comissão
o cargo de Assistente II - símbolo CC5, da Secretaria
Municipal de Governo, de acordo com a Lei 2.147, de
06/11/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de Arapongas), combinado com a Lei n° 2.878/02
(Estrutura Organizacional do Município) e alterações
posteriores.

Arapongas,  04 de janeiro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO  Nº 005/16, de 05 de janeiro de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:
- a constatação de erros materiais contidos no Decreto
nº 1165/15, de 16 de dezembro de 2015;

D E C R E T A:
Art. 1º - RETIFICAR a Promoção Funcional concedida
ao servidor Elton Rogério Ferreira, matricula nº 75906/1,
pelo Decreto nº 1165/15, no que se refere ao biênio 29/
10/2013 a 28/10/2015, para dizer que a Promoção é no
Nível 07, e não como constou.

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

Arapongas, 05 de janeiro  de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO
Prefeitura Municipal de Arapongas

TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2016
PARTES: MUNICÍPIO DE ARAPONGAS e
COOPREARA – Cooperativa dos Recicladores de
Arapongas
DO OBJETO: O presente Convênio tem por objeto uma
contribuição, por meio de transferência voluntária,
visando a melhoria da separação e reciclagem dos
resíduos sólidos urbano do Município.
DO VALOR: R$ 516.000,00 (Quinhentos e dezesseis mil
reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: 12.01 -
11.244.0004.2.049/3.3.50.41.99.99 - FR 000, no valor de
R$ 516.000,00 (quinhentos e dezesseis mil reais).
DA VIGÊNCIA: 05/01/2016 até 31/12/2016

Arapongas/Pr., 05 de janeiro de 2016.

ANTÔNIO JOSÉ BEFFA
Prefeito Municipal

DAILSE ALVES NOGUEIRA
Presidente da Coopreara

Extrato de Dispensa de Licitação e Termo Contratual
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 002/2016.
Contrato: nº 003/2016.
Partes: Município de Arapongas e CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IVAÍ E
REGIÃO - CISVIR, CNPJ/MF n° 01.010.042/0001-76,
representado por CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO,
CPF/MF n° 573.820.509-04.
Objeto: Dispensa em favor do Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Vale do Ivaí e Região - CISVIR, para
contratação de serviços nas áreas médica,
especializadas ambulatoriais e psicossocial, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R$ 3.254.698,20 (três milhões duzentos e cinqüenta
e quatro mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte
centavos).
Modalidade: DISPENSA Nº 001/2016.
Prazo de Vigência: Até 31/12/2016.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no Artigo n.° 24,
inciso XXVI, da Lei Federal n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 04/01/
2016.
Data e Assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 007/2013.
Contrato n° 046/2013 – 6º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e AGNALDO ROGÉRIO
LOPES & CIA LTDA, CNPF/MF nº 04.385.128/0001-71,
representado por AGNALDO ROGÉRIO LOPES, CPF n°
979.832.339-49.
Objeto: Locação de veículos para transporte com
capacidade mínima de 09, 12, 15 e 16 lugares com
motorista e locação de um veículo tipo furgão ¾ em
atendimento a SECLE- SEMAS- SEDES.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n°. 19609/15, de 12/11/2015, e ainda nos
termos do art. 57, II c/c art. 65, §8° da Lei 8.666/93, em
prorrogar o prazo de vigência do objeto contratual por
mais 12 (doze) meses, ou seja, até 31/12/2016, com início
da execução em 20/01/2016, totalizando para o período
da presente prorrogação a importância de R$ 61.380,00
(sessenta e um mil trezentos e oitenta reais).
Modalidade: Pregão nº. 004/2013.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 273/2013.
Contrato nº 153 e 154/2014 – 2º Termo Aditivo.
Partes: Município de Arapongas e DN
CONECTIVIDADE LTDA, CNPJ/MF n° 10.224.528/0001-
06, representada por GUSTAVO BRANCO JUNIOR,
CPF/MF n° 306.716.049-53, e TELETEX
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ/MF n°
79.345.583/0001-42, representada por CRISTÓVÃO
LENGERT, CPF/MF n° 094.747.149-91.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
aquisição de bens e serviços, objetivando a
implementação do projeto “cidade digital” neste
município em cumprimento ao convênio nº 01.0022.00/
2011 celebrado entre o município de Arapongas e o
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI),
em atendimento a Diretoria de Tecnologia da Informação
– DTI – SEMAD.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento nos termos
do artigo 57, I e § 1º incisos III, V e VI da Lei Federal
8.666/93, em prorrogar o prazo de vigência por mais 08
(oito) meses, contados de 28/11/2015. Ficam
prorrogados, pelo mesmo prazo previsto no cronograma
para cada serviço, os prazos de execução dos serviços
ainda não finalizados, estabelecidos no Termo de
Referência vinculado ao Pregão nº 180/2013.
As demais condições estipuladas no contrato original
permanecem inalteradas.
Modalidade: PREGÃO Nº 180/2013.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 010/2007.
CONTRATO Nº 248/2014 – 2º Termo Aditivo.
Partes: Município de Arapongas e IMOBILIÁRIA
BERTONI LTDA, CNPJ/MF n.º 06.905.724/0001-60,
devidamente representada por seu sócio administrador
JOSÉ AUGUSTO BERTONI, CPF/MF n.º 199.308.959-
49, representando o proprietário MARCELO NICASTRO
ANSELMO, CPF/MF n.º 606.460.719-04.
Objeto: Locação de imóvel para instalação do PROCON,
situado na Rua Uirapuru, 801, centro, Arapongas-Pr.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n°. 20743/15, de 01/12/2015, acordam as
partes nos termos da lei 8.666/93, em prorrogar o prazo
de vigência contratual, do imóvel localizado à Uirapuru,
801, Centro, Arapongas, Pr., que abriga atividades e
instalações do Procon, por 12 (doze) meses, com inicio
em 02.01.2016 e término em 01/01/2017, e em reajustar o
valor do aluguel de R$ 1.807,61 (hum mil e oitocentos e
sete reais e sessenta e um centavos) para R$ 1.997,59
(hum mil novecentos e noventa e sete reais e cinqüenta
e nove centavos) mensais observando-se o índice, no
montante de 10,51% relativo a reposição inflacionária,
acumulado nos últimos 12 (doze) meses, divulgado pelo
IPC-FIPE, totalizando para o período da presente
prorrogação o montante de R$ 23.971,08 (vinte e três mil
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novecentos e setenta e um reais e oito centavos). As
demais condições estipuladas no contrato original
permanecem inalteradas.
Modalidade: DISPENSA Nº 002/2007.
Data e assinaturas.

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 182/2015.
Contrato: n.º 004/2016.
Partes: Município de Arapongas e as empresas ECOPAG
ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, CNPJ/MF
nº. 12.826.444/0001-60, representado por GRASIELLI
MARTINS RIBEIRO ZIOTI, CPF/MF n° 282.698.278-86.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada
na prestação de serviços de administração e
gerenciamento de benefício de auxílio alimentação, na
forma de documentos de legitimação eletrônicos (modelo
de cartão magnético) dotados de tecnologia apropriada,
destinado aos servidores públicos municipais e
utilizados na aquisição de gêneros alimentícios in natura
na rede de supermercados, armazéns, açougues,
comércio de laticínios e/ou frios, padaria e similares
credenciados, em atendimento a Secretaria Municipal
de Administração.
Modalidade: Pregão nº. 138/2015.
Valor: R$ 1.760.520,00 (hum milhão, setecentos e
sessenta mil, quinhentos e vinte reais).
Prazo de Vigência: Será de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura, ou seja 04/01/2016.
Foro: Município de Arapongas.
Data e Assinaturas.

LEI COMPLEMENTAR Nº 011, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2015

Dispõe sobre a alteração da redação do art. 9º, art. 37 e
art. 72, todos da Lei Complementar nº 002, de 17 de
dezembro de 2009, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS,
ESTADO DO PARANÁ, DECRETOU, E EU,

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE
LEI:

Art. 1º. O art. 9°, da Lei Complementar n° 002, de 17 de
dezembro de 2009 passa vigorar com nova redação, com
acréscimos dos incisos VI a XV, e com a alteração da
redação do § 5°, bem como o acréscimo dos §§ 6º ao 9º:

Art. 9°. São responsáveis pelo recolhimento do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, que será
retido na fonte pelo tomador dos serviços de prestadores
inscritos ou não no Município de Arapongas, os
seguintes tomadores que desenvolvam atividades
dentro do território do município de Arapongas (N.R.):

[...]
VI - estabelecimentos bancários e demais entidades
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central;

VII – empresas de rádio, televisão, jornal e
telecomunicações;

VIII - incorporadoras, construtoras, loteadoras,
empreiteiras e administradoras de obras de construção
civil;

IX - concessionárias ou permissionárias de bens e
serviços públicos;

X - as sociedades seguradoras, quando tomarem ou
intermediarem serviços:

a) dos quais resultem remunerações ou comissões, por
elas pagas a seus agentes, corretores ou intermediários
estabelecidos no Município, pelos agenciamentos,
corretagens ou intermediações de seguro;

b) de conserto e restauração de bens sinistrados por
elas segurados, realizados por prestadores de serviços
estabelecidos no Município;

c) de regulação de sinistros vinculados a contratos de
seguros, de inspeção e avaliação de riscos para
cobertura de contratos de seguros e de prevenção e
gerência de riscos seguráveis, realizados por prestadores
de serviços estabelecidos no Município;

XI - as sociedades de capitalização, quando tomarem ou
intermediarem serviços dos quais resultem remunerações
ou comissões, por elas pagas a seus agentes, corretores
ou intermediários estabelecidos no Município, pelos
agenciamentos, corretagens ou intermediações de
planos e títulos de capitalização;

XII – a Caixa Econômica Federal, quando tomarem ou
intermediarem serviços dos quais resultem remunerações
ou comissões, por eles pagos à Rede de Casas Lotéricas
e de Venda de Bilhetes estabelecidas no Município:

a) cobrança, recebimento ou pagamento em geral, de
títulos quaisquer, de contas ou carnês, de tributos e por
conta de terceiros, inclusive os serviços correlatos à
cobrança, recebimento ou pagamento;

b) distribuição e venda de bilhetes e demais produtos
de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas,
sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos
de capitalização e congêneres;

XIII – a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
quando tomar ou intermediar serviços prestados por
suas agências franqueadas estabelecidas no Município,
dos quais resultem remunerações ou comissões por ela
pagas.

XIV - as sociedades que explorem serviços de planos de
medicina de grupo ou individual e convênios ou de
outros planos de saúde, quando tomarem ou
intermediarem serviços:

a) dos quais resultem remunerações ou comissões, por
elas pagas a seus agentes, corretores ou intermediários
estabelecidos no Município, pelos agenciamentos,

corretagens ou intermediações de planos ou convênios;

b) de hospitais, clínicas, laboratórios de análises, de
patologia, de eletricidade médica, ambulatórios, pronto-
socorros, casas de saúde e de recuperação, bancos de
sangue, de pele, de olhos, de sêmen e congêneres, a
elas prestados por prestadores de serviços estabelecidos
no Município de Arapongas;

XV - que realizarem o pagamento do serviço sem a
correspondente nota fiscal;

[...]
§ 5º. Os órgãos da Administração Direta e Indireta da
União, Estado e do Município, bem como suas
autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia
Mista sob seu controle e as Fundações instituídas pelo
Poder Público, estabelecidas ou sediadas no Município
de Arapongas, serão responsáveis pela retenção e pelo
recolhimento do Imposto dos prestadores de serviços:
I - os prestadores estabelecidos no município de todos
os itens da lista de serviços do Anexo I desta Lei;
II - os prestadores não estabelecidos no município dos
serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05,
7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 11.01, 11.02,
11.04, subitem 12 exceto 12.13, 16.01, 17.05, 17.10 e item
20 da lista de serviços do Anexo I desta Lei.

§ 6º. Ficam excluídos da retenção a que se refere este
artigo:

I – os serviços prestados por profissional autônomo
que comprovar a inscrição no cadastro de Contribuinte
de qualquer município cujo regime de recolhimento do
ISS seja fixo anual;
II – for Microempreendedor Individual - MEI, optante
pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais
dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional - SIMEI.

§ 7º. A legitimidade para requerer a restituição do
indébito, na hipótese de retenção indevida ou maior que
a devida de Imposto na fonte recolhido à Fazenda
Municipal, pertence ao responsável tributário.

§ 8º. - Ao contratar serviços o tomador deverá exigir
comprovação para qualificar o estabelecimento do
prestador de serviços para ser considerado um
estabelecimento para fins de incidência do ISS e assim,
determinar o local onde está de fato estabelecido, onde
mantém sua unidade econômica ou profissional e
efetivamente presta serviço, constatando que a empresa
possui efetivamente estrutura e realização de suas
atividades sendo habituais ou temporárias no município
de Arapongas, previsto do disposto no “caput” art. 7º §
§ 1º e 2º, desta Lei;

I - As pessoas jurídicas estabelecidas no Município de
Arapongas, ainda que imunes ou isentas, são
responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISS, devendo reter na fonte o
seu valor, quando tomarem ou intermediarem os serviços
a que se refere o “caput” deste artigo executados por
prestadores de serviços não inscritos em cadastro da
Secretaria Municipal de Finanças e que emitirem nota
fiscal autorizada por outro Município.
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Art. 2º - Fica alterado o inciso VIII alínea “a” do artigo
37 da Lei Complementar n° 002, de 17 de dezembro de
2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37. [...]
“I - [...]
VIII - em relação à Declaração Eletrônica de Serviços:

a) por deixar de apresentar/transmitir à repartição
fazendária competente a Declaração Eletrônica de
Serviço, na forma e prazos previstos na legislação
tributária municipal: 10% da UFA (Dez por cento da
Unidade Fiscal de Arapongas) por declaração;” (N.R.)

Art. 3º - O art. 72, da Lei Complementar n° 002, de 17 de
dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 72. A autoridade fazendária dará a solução no prazo
de 30 (trinta) dias úteis contados da data de sua
apresentação, encaminhando o processo para o Diretor
de Tributação, para decisão.” (N.R.)

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

Arapongas, 17 de dezembro de 2015.

ANTONIO JOSE BEFFA
Prefeito

EVANDRO POCHWATKA
Secretário Municipal de Finanças

NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENO Nº.
776/2015

Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e
Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a empresa
EM OBRAS IND. COM. CONSTRUÇÃO CIVIL, situada
em lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a
limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 008 Quadra 004
da Rua Macuquinho, Jardim do Sol.
Concedemos-lhe o PRAZO DE 15 (quinze) DIAS.
Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado
pela Prefeitura e será levado a débito de V. Sª. a
importância de R$ 388,95 pela roçagem e limpeza, mais a
multa correspondente a 10 Unidades Fiscais de
Arapongas – UFA (infração considerada gravíssima),
cujo valor nominal é R$ 1.964,40 totalizando R$ 2.353,35.

VANDERLEI CARLOS SARTORI JUNIOR
Secretário Municipal de Agricultura, Serviços

Públicos e Meio Ambiente

PORTARIA  nº 007/16, de 04 de janeiro de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido na CI nº.
1003/2015, de 06/11/2015, da EDUCAÇÃO;

R E S O L V E :
DESIGNAR, Valdinei Juliano Pereira, matr. 99290/1,
Oficial Administrativo; Maria Marta Tannouri Garbin,
matr. 40630/3, Administradora, Ricardo de Medeiros
Cortez, matr. 93165/3, Secretário de Documentação
Escolar, para sob a presidência do primeiro, constituírem
Comissão de Solicitação de Bens e Serviços Comuns,
visando a Contratação de Agente de Integração
especializado em administrar programas de estágio para
intermediar a realização de estágio remunerado, no âmbito
do Município de Arapongas/PR, por alunos
regularmente matriculados e com freqüência efetiva em
cursos de Educação Superior, vinculados ao ensino
público e particular, mediante concessão de Bolsa de
Estágio

Arapongas,  04 de janeiro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA  017/2015,  de 08 de Janeiro de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais considerando a Solicitação de Férias
e Comunicado Interno 005/16 da SEFIN;

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER, a ÁLVARO VERONEZ

FILHO, ocupante do cargo de Controlador Interno do
Município, matrícula 97268/1, 30 (trinta) dias de férias
regulamentares, acrescidas de 1/3 (um terço) previsto
no Art. 103 da Lei nº 2.147, de 06/11/92, referentes ao
período aquisitivo 2014/2015, a partir de 11 de janeiro

de 2016.

Art. 2º - DESIGNAR, a servidora LUSIA CRISTINA
CONSTANTINO ZAFALON, matricula n° 8069-1/1,
ocupante do cargo de Tesoureiro Municipal, de
provimento efetivo, lotada na Secretaria Municipal de
Finanças, para responder interinamente, pela Unidade
de Controle Interno - UCI, no período de 11/01 a 09/02/
2016, de férias do titular.

Arapongas, 08 de janeiro de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração
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SECRETARIA EXECUTIVA 
 
 

EDITAL Nº 001/16, DE 04 DE JANEIRO DE 2016 
 
 

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de Arapongas, 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, informa que os feriados e 

dias religiosos a serem observados no Município de Arapongas no 

exercício de 2016, na conformidade das Leis Federais e Municipais, são os 

seguintes: 
 

01 de janeiro sexta-feira Confraternização Universal  

09 de fevereiro terça-feira Carnaval 

25 de março sexta-feira Paixão de Jesus Cristo 

21 de abril quinta-feira Tiradentes 

01 de maio domingo Dia do Trabalhador 

26 de maio quinta-feira Corpus Christi 

07 de setembro quarta-feira Independência do Brasil 

10 de outubro segunda-feira Aniversário do Município 

12 de outubro quarta-feira Padroeira do Brasil 
Padroeira do Município 

02 de novembro quarta-feira Finados 

15 de novembro terça-feira Proclamação da República 

25 de dezembro domingo Natal 

 
Nas datas acima os estabelecimentos industriais, comerciais e 

de prestação de serviços deverão permanecer com as portas fechadas, 
ressalvadas os permitidos por lei. Não havendo expediente nas Repartições 
Públicas Municipais. 

 
Arapongas, 04 de janeiro de 2016. 

 
 

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

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 149/2015 � Processo Adm. nº 199/2015. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Luminárias de Emergência tipo bloco autônomo 30 LEDS Bivolt e Placas de 
Sinalização de Orientação para as instituições de ensino, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação.  
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, 
homologo, conforme registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

S.A. OLIVEIRA DE ARAUJO � EXTINTORES pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 15.723.748/0001-90. ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 573/2015. 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 400 Und 

Luminária de Emergência tipo Bloco Autônomo 30 
LEDS. Ascende automaticamente na falta de energia. 
Autonomia de no mínimo 3 horas na posição brilho 
intenso com fluxo luminoso de 200 LM, e autonomia 
de no mínimo 6 horas para a posição brilho suave 
com fluxo de 100 LM. 
Informações Técnicas 
Bateria de íons de Lítio recarregável 
Composição/Material: Plástico e diversos 
componentes eletrônicos. 
Potência 2 Watts 
Consumo (KW/h)  Baixo 
Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 
26,5x4x8cm 
Garantia do Fornecedor: mínima 12 meses 
Acompanha Manual de Instrução, 01 Adesivo de 
Saída e Fixador 

VISUAL 
PLACAS 

R$ 29,90 R$ 11.960,00 

03 200 Und 

Placa de Sinalização de Emergência, código S-2, 
indicando "SAÍDA DE EMERGÊNCIA". Placa de 
sinalização de orientação e salvamento 
fotoluminescente, em PVC rígido expandido 
fotoluminescente de alta intensidade luminosa de 
2mm de espessura, impressão com tinta de alta 
qualidade e resistente a Uv, com garantia das cores 
de impressão, resistente ao fogo, superfície 
antiestática e de fácil limpeza; características 
químicas: não radioativas, atóxico e isento de fósforo 
e chumbo, atendendo as exigências da ABNT e das 
Norma de Procedimento Técnico - NPT 020 - 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, código S-2 
indicando "SAÍDA DE EMERGENCIA" 20(altura) x 
30(largura) cm.

VISUAL 
PLACAS 

R$ 17,70 R$ 3.540,00 

TOTAL GERAL.........................................................................................................................................................R$ 15.500,00 

EXTINTORES S.M.BIANCHI LTDA � ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.480.439/0001-21. ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 574/2015.  

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 

02 200 Und 

Placa de sinalização de emergência, código S-1, 
indicando "SAÍDA DE EMERGÊNCIA". Placa de 
sinalização de orientação e salvamento 
fotoluminescente, em PVC rígido expandido 
fotoluminescente de alta intensidade luminosa de 
2mm de espessura, impressão com tinta de alta 
qualidade e resistente a Uv, com garantia das cores 
de impressão, resistente ao fogo, superfície 
antiestática e de fácil limpeza; características 
químicas: não radioativas, atóxico e isento de fósforo 
e chumbo, atendendo as exigências da ABNT e das 
Norma de Procedimento Técnico - NPT 020 - 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, código S-1 

SERINORTE R$ 17,70 R$ 3.540,00 
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indicando "SAÍDA DE EMERGENCIA" medindo 
20(altura) x 30(largura) cm. 

04 10 Und 

Placa de Sinalização de Emergência, código S-8, 
indicando "ESCADA DE EMERGÊNCIA". Placa de 
sinalização de orientação e salvamento 
fotoluminescente, em PVC rígido expandido 
fotoluminescente de alta intensidade luminosa de 
2mm de espessura, impressão com tinta de alta 
qualidade e resistente a Uv, com garantia das cores 
de impressão, resistente ao fogo, superfície 
antiestática e de fácil limpeza; características 
químicas: não radioativas, atóxico e isento de fósforo 
e chumbo, atendendo as exigências da ABNT e das 
Norma de Procedimento Técnico - NPT 020 - 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA  código S-8 
indicando "ESCADA DE EMERGENCIA" 
20(altura) x 30(largura) cm. 

SERINORTE R$ 17,70 R$ 177,00 

TOTAL GERAL..........................................................................................................................................................R$ 3.717,00 

Valor Total: R$ 19.217,00 (dezenove mil duzentos e dezessete 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 10/12/2015. 
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, 08 de janeiro de 2015. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito Municipal  
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos

PORTARIA  Nº 009/16, de 06 de janeiro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e à vista do contido na petição 
protocolada sob o nº 12781, de 24/07/13; 

R E S O L V E :

Art. 1º - CONTAR, com fundamento no art. 51, § 2º, da Lei nº 3.172, de 

14/12/04, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço - ATS, 
períodos anteriormente exercidos nesta municipalidade, sob regime Celetista, à 
servidora abaixo relacionada, ocupante do cargo de Professor, do Quadro Próprio do 
Magistério, de provimento efetivo, conforme segue:              

MATR. Nº NOME PERÍODOS ANTERIORMENTE 
TRABALHADOS

TEMPO DE 
SERVIÇO

52949-2 Isabel Yoshie Ito Eleodoro 23/02/84 a 31/08/84 
01/03/91 a 29/02/92

01a   06m  08d 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a contar de 24/07/13, data da supracitada petição, revogadas as disposições 
em contrário. 

  
 Arapongas, 06 de janeiro de 2016. 

ANTONIO JOSE BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSE ANDREASSI CICERO 
Secretário Municipal de Administração 

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS � CODAR 

EXTRATO DE CONTRATO  
 

Pregão nº 013/2015 � Proc. Adm. nº 017/2015-DL. 
PARTES: Companhia de Desenvolvimento de Arapongas � CODAR e LDA 
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS. 
OBJETO: Aquisição de uma USINA DE MICROPAVIMENTO modelo LDA UMP 7-H, 
com capacidade de armazenagem de 7m³ de agregados e com sistema eletrônico, a 
ser instalada em chassi de caminhão, para execução de serviços em obras de 
manutenção da malha viária no município de Arapongas. 
VALOR TOTAL: R$ 489.000,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil reais) 
ASSINATURA DO CONTRATO: 17/12/2015. 

 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1590  -  PÁG:09TERÇA-FEIRA - 12/01/2016

CODAR


