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LEI N.º 4.601, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017

INSTITUI NO CALENDARIO DE COMEMORAÇÕES
OFICIAIS DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS O DIA
DO NASCITURO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. Fica instituído, no calendário oficial do Município
de Arapongas - PR, o DIA DO NASCITURO, a ser
celebrado anualmente em 08 de Outubro.

Art. 2º. No Dia do Nascituro, o Município, por meio do
órgão competente, poderá divulgar o evento e promover
palestras, seminários e demais eventos alusivos à data
nas escolas, nas associações de pais e professores e
nas demais entidades da sociedade civil organizada do
Município.

Art. 3º. As escolas da rede pública e privada do Município
serão incentivadas a abordarem, junto aos seus alunos,
o tema “o direito do nascituro à vida” em palestras,
trabalhos escolares e atividades similares.

Art. 4º. Para a consecução dos objetivos desta lei, o
Poder Executivo poderá buscar a colaboração de
entidades que tenham por objetivo lutar pelo direito à
vida dos nascituros em quaisquer circunstâncias.

Art. 5º. O Poder Executivo determinará a inclusão do
Dia do Nascituro no calendário oficial de Arapongas.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Arapongas, 04 de outubro de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 787/17, DE 28 DE SETEMBRO DE
2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, 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 processo
protocolado sob nº 011934/2017.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica Aprovado o projeto de Loteamento
denominado “JARDIM SANTA RITA”, implantado
sobre o Lote de Terras sob nº 10-A/10-C, com área
242.000,00 m2, ou seja, 10,00 Alqs. Ptas., situado na Gleba
Pirapó, matriculado sob nº 21.172 do Cartório de Registro
de Imóveis do 2º Ofício desta Comarca, de propriedade
IGUARAÇÚ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.

Art. 2º - A presente aprovação é condicionada ao
cumprimento das obrigações contraídas pelos
Loteadores no Termo de Acordo, 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 será expedido
Alvará de Licença para Execução do Loteamento, que
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, 28 de setembro de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 794/17, DE 02 DE OUTUBRO DE
2017

APROVA O ESTATUTO DO GRUPO GESTOR DO
CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS – CEU,
DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS/PR.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aprovado o Estatuto do Grupo Gestor do
Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU, do
Município de Arapongas/PR, anexo ao presente Decreto.

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

Arapongas, 02 de outubro de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GEISON CORTEZ
Secretário Mun. de Cultura, Lazer e Eventos

ESTATUTO DO GRUPO GESTOR DO CENTRO DE
ARTES E ESPORTES UNIFICADOS – CEU DO

MUNICIPIO DE ARAPONGAS/PR

CAPÍTULO I

DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS -
CEU - E SUA FINALIDADE

Art. 1º O CENTRO DE ARTES E ESPORTES
UNIFICADOS - CEU - é um equipamento público estatal,
instalado em áreas de vulnerabilidade social, que integra
atividades socioculturais, socioassistenciais, recreativas,
esportivas, de formação e de qualificação

Art. 2º Idealizado em conjunto pelos Ministérios da
Cultura, Esporte, Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, Justiça e do Trabalho e Emprego, integra em um
mesmo espaço físico programas e ações setoriais, com o
objetivo de promover, em áreas de vulnerabilidade social,
a ampliação do acesso a serviços públicos, o
desenvolvimento econômico e social, a cidadania e a
garantia de direitos.

Art. 3º O CEU visa à integração das políticas nacionais,
estaduais e municipais de cultura, esporte, assistência
social, justiça e trabalho e emprego, a fim de oferecer
serviços públicos dos seus respectivos sistemas
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nacionais, na medida da sua consolidação e da adesão
por parte dos entes federados.

Art. 4º O CEU têm como ponto de partida a Mobilização
Social no município para formação do Grupo Gestor
tripartite, que deverá orientar democraticamente sobre
o seu uso e programação.

Art. 5º O Grupo Gestor tem como princípio a participação
social, por meio da garantia da gestão compartilhada do
CEU entre o poder público local, a comunidade
beneficiária e a sociedade civil organizada.

CAPÍTULO II

DA DENOMINAÇÃO E DA SEDE

Art. 6º Fica criado, no âmbito do município de
Arapongas, o Grupo Gestor do Centro de Artes e
Esportes Unificados-CEU, que terá como sede o CEU,
localizado no endereço Rua Andorinha do Rio, S/N –
Parque Industrial III, a ser regido por este Estatuto.

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO

Art. 7º O Grupo Gestor terá composição tripartite com
membros representantes do poder público, da
comunidade do entorno do CEU e da sociedade civil
organizada, que farão a gestão compartilhada do
equipamento, com poder deliberativo sobre as ações e
funcionamento do CEU.

Art. 8º A parte referente à comunidade do entorno do
CEU deverá ter seus assentos de representação
organizados conforme os bairros adjacentes ao
equipamento e/ou prioritários pela concentração de
população em situação de vulnerabilidade social,
garantindo a participação do público primordialmente
beneficiário pelo Programa.

Art. 9º A parte referente à sociedade civil organizada
deverá ter seus assentos de representação organizados
segundo temas, garantindo a inclusão de pautas
concernentes à atuação do terceiro setor, representação
de classe laboral, conselhos, colegiados e assembleias
(de âmbito público ou privado), que já atuem no
município e, preferencialmente, nos bairros priorizados
conforme artigo 7º deste Estatuto.

Art. 10- A parte referente ao poder público local deverá
ter seus assentos de representação organizados
segundo as áreas de atuação da Prefeitura Municipal,
garantindo a presença mínima das áreas de cultura,
esportes e assistência social.

Art. 11- As partes que representam a Sociedade Civil
deverão, cada uma, ter um número de membros igual à
parte que representa o Poder Público Local.

Art. 12- O Grupo Gestor será composto por 04 membros
que representam o poder público, 04 membros que

representam a comunidade do entorno do CEU, e 04
membros que representam a sociedade civil organizada,
sendo que:
I. O segmento representante da Sociedade Civil
Organizada será composto de 4 membros titulares, e igual
número de suplentes;
II. O segmento representante das Comunidades
do Entorno do CEU será composto de 4 membros
titulares, e igual número de suplentes; e
III. O segmento representante do Poder Público
Local será composto de 4 membros titulares, e igual
número de suplentes.
Art. 13- É obrigatório que todos os indicados para compor
o Grupo Gestor estejam envolvidos com atividades do
CEU e/ou das Secretarias Municipais.

Parágrafo único: As atividades do Grupo Gestor em
nenhuma hipótese poderão ser remuneradas, salvo os
representantes do Poder Público que já recebem
remuneração por força do seu cargo de origem.

CAPÍTULO IV

DAS ELEIÇÕES

Art. 14- O mandato do Grupo Gestor será de 2 (dois)
anos, permitida a reeleição de seus membros.

Art. 15- Os membros titulares e suplentes que
representam o poder público serão indicados pelo Chefe
do Poder Executivo Local, respeitadas as disposições
do presente Estatuto.

Art. 16- Os membros titulares e suplentes que
representam a sociedade civil organizada serão
escolhidos, dentre instituições que comprovem
funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, por meio de
eleição direta pelos moradores dos bairros beneficiários
do CEU em assembleia geral a ser convocada para este
fim, respeitadas as disposições do presente Estatuto.

Art. 17- Os membros titulares e suplentes que
representam as comunidades do entorno dos CEU serão
escolhidos por meio de eleição direta, pelos moradores
dos bairros beneficiários do CEU em Assembleia Geral a
ser convocada para este fim, respeitadas as disposições
do presente Estatuto.

Art. 18- O cargo de suplente será preenchido conforme
disposições do Edital de eleição.
Parágrafo único: No caso de não existirem candidatos
suficientes para ocuparem os assentos de suplente, os
candidatos eleitos deverão indicar suplentes que
pertençam ao mesmo segmento em que foram eleitos.
Art. 19- Quando da existência de apenas 1 (um)
candidato concorrendo ao assento, conforme disposto
nos arts. 8º e 9º, este candidato estará automaticamente
eleito.
Art. 20- Quando a quantidade de candidatos
interessados em concorrer aos assentos da sociedade
civil organizada for menor que a quantidade de assentos
disponíveis, apenas nestes casos os assentos restantes
poderão ser ocupados por membros da comunidade do

entorno do CEU até a próxima eleição de membros do
Grupo Gestor.
Art. 21- No caso da não ocupação de assentos
destinados à sociedade civil organizada e à comunidade
do entorno do CEU após a eleição, a quantidade de
assentos destinados a estes segmentos se mantém e os
assentos não ocupados ficam vagos até a próxima
eleição de membros do Grupo Gestor.

CAPÍTULO V

DAS FORMAS DE ATUAÇÃO

Art. 22- O Grupo Gestor deverá realizar reuniões
ordinárias e abertas com periodicidade bimestral, com
quórum  mínimo de 50% mais 01 das representações.
Art. 23- O Grupo Gestor poderá, quando necessário,
realizar reuniões extraordinárias e abertas, mediante
manifestação de um mínimo de 50% (cinquenta por
cento) dos membros eleitos do Grupo Gestor.
Art. 24- O Grupo Gestor poderá, quando necessário,
convocar assembleias gerais deliberativas de ampla
participação comunitária.
Art. 25- O Grupo Gestor poderá atuar por meio da
constituição de Grupos de Trabalho e Comissões para a
formulação de propostas sobre assuntos específicos, a
serem deliberadas em reuniões ordinárias, reuniões
extraordinárias e/ou assembleias gerais.

CAPÍTULO VI

DA COMPETÊNCIA

Art. 26- Ao Grupo Gestor do CEU compete:
I -  elaborar e aprovar o Regimento Interno do
CEU, mediante reunião com a presença de no mínimo
75% dos membros do Grupo Gestor.
II -  Garantir a gestão compartilhada, na forma de:
a. garantir o envolvimento da comunidade nas
atividades do CEU;
b. articular-se com as demais instâncias de
participação popular do município;
c. articular-se com demais Políticas, Programas e
Ações das esferas federal, estadual e municipal; e
d. divulgar amplamente para a comunidade as
atividades do CEU, bem como as relativas ao trabalho
do Grupo Gestor.
III -  Garantir o planejamento, a gestão e a avaliação das
atividades, na forma de:
a. deliberar sobre as diretrizes, estratégias e
prioridades do equipamento;
b. planejar, executar e apoiar a execução da
programação do equipamento;
c. pesquisar os atores locais (pessoas, lideranças
locais, equipamentos e instituições do município, que
se localizam próximos ao CEUs, e tenham participação
ou potencial de participação nas atividades do
equipamento) para produzir e manter atualizado o
Mapeamento do Território de Vivência (mapeamento dos
atores locais do entorno do CEU);
d. buscar parceiros institucionais a fim de agregar
esforços e garantir o pleno funcionamento do
equipamento; e
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e. preencher e atualizar as informações solicitadas
no Sistema d Gestão.

IV-  Competirá ao Grupo Gestor, de forma adicional:
a. instituir, no âmbito do Grupo Gestor, Grupos
de Trabalho e Comissões para a formulação de propostas
sobre assuntos específicos a serem deliberadas em
reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias e/ou
assembleias gerais, conforme disposto neste Estatuto.
b. emendar o Regimento Interno e propor
alterações no Estatuto do Grupo Gestor, quando for o
caso, mediante reunião com a presença de no mínimo
75% (setenta e cinco por cento) dos membros do Grupo
Gestor; e
c. assegurar o cumprimento do Regimento
Interno do CEU, garantindo que suas finalidades e
objetivos sejam respeitados.

CAPÍTULO VII

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS MEMBROS DO
GRUPO GESTOR

Art. 27- São direitos dos membros do Grupo Gestor:

I -  participar das eleições, votar e ser votado;
II -  promover e participar das reuniões ordinárias,
extraordinárias e assembleias;
III -  definir representantes para participação em
seminários, oficinas e outros encontros relativos às
ações do CEU; e
IV -  ter acesso a informações relativas à gestão
do CEU, incluindo atas de reuniões anteriores, bem como
os dados e informações prestados ao Sistema de Gestão
do Ministério da Cultura.

Art. 28- São obrigações dos membros do Grupo Gestor:

I -  comparecer em um mínimo de 75% (setenta e
cinco por cento) das reuniões ordinárias, extraordinárias
e assembleias realizadas por semestre, tendo sua
titularidade revogada nos casos de descumprimentos
injustificados;
II -  definir cronograma, convocar seus membros
e convidar os demais interessados para as reuniões
ordinárias, extraordinárias e assembleias;
III -  garantir transparência e fácil acesso às atas e
registros das reuniões e assembleias ocorridas;
IV -  fazer uma avaliação do ano corrido, por meio
de um relatório sobre o balanço das atividades do ano
anterior; e
V -  Estabelecer meios e criar instrumentos para
garantir o item III, bem como para divulgar as atividades
que estão ocorrendo no CEU.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29- Os casos omissos neste Estatuto serão
deliberados pelo grupo gestor mediante reuniões ou
assembleias e promulgados por portarias e/ou
deliberações, quando necessário.

Art. 30-Este Estatuto, entrará em vigor a partir da data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

DECRETO nº. 795/17, de 03 de outubro de 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

R E S O L V E:
EXONERAR, a partir de 10 de setembro de 2017, Ellen
Gabriel de Souza Mendonça, ocupante do cargo de
Nutricionista, matrícula nº 69221/1, do cargo de Gerente
de Merenda Escolar – símbolo FG2, de provimento em
comissão, para o qual foi nomeada através do Decreto
nº 009, de 01/01/2017.

Arapongas, 03 de outubro de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO nº. 796/17, de 03 de outubro de 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR que a servidora Marta Filatti,
exerceu o cargo de Gerente de Merenda Escolar –
símbolo CC3, de provimento em comissão no período
de 11 a 30 de setembro de 2017.

Art. 2º - NOMEAR a mesma para exercer em comissão, o
cargo acima, a partir de 02 de outubro de 2017, em
conformidade com a Lei 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas),
combinado com a Lei n° 4.452/16 (Estrutura
Organizacional do Município).

Arapongas, 03 de outubro de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO Nº 806/17, DE 04 DE OUTUBRO DE
2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais,

- Considerando o feriado nacional no dia 12 de outubro
(Nossa Senhora Aparecida - Padroeira do Brasil); e,
- Considerando o princípio da economicidade
administrativa;

R E S O L V E:
Art. 1º - Declarar ponto facultativo nas repartições
públicas municipais no dia 13 de outubro de 2017,
devendo funcionar apenas os serviços julgados
indispensáveis pelos respectivos Secretários de cada
área.

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

Arapongas, 04 de outubro de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 808/17, DE 04 DE OUTUBRO DE
2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica regulamentado o procedimento de cadastro
de munícipes interessados em obter acesso à internet
gratuita, através dos Pontos de Acesso Público do
projeto “Cidade Digital”.
§ Único - A regulamentação do cadastro objetiva instruir
detalhadamente o munícipe, relativamente ao disposto
no §1º, do Art. 5º da Lei Municipal nº 4.528/2013.

Art. 2º - Fica instituído o Protocolo Geral da Prefeitura
do Município de Arapongas, sito na rua Garças, nº 750
(Centro Administrativo – Piso Térreo) como local de
entrega e protocolo dos pedidos de cadastro.
§ Único - Os pedidos de cadastro poderão ser
protocolados durante o expediente da Prefeitura, qual
seja, de segunda à sexta-feira, das 09:00h às 11:00h e
das 13:00h às 17:00h.

Art. 3º - Para efetuar o cadastro, o munícipe interessado
em utilizar a internet gratuita do projeto “Cidade Digital”
deverá observar e cumprir os seguintes passos:
I. Acessar o endereço eletrônico http://
www.arapongas.pr.gov.br/cidadedigital, clicar no ícone
“Cadastro” e preencher por completo o formulário de
cadastro com seus dados pessoais;
a. Se o interessado for menor de 18 anos, também
deverão ser informados os dados pessoais do
responsável legal.
II. Após preencher o formulário de cadastro, o
usuário deverá indicar que está ciente e de pleno acordo



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº: 2010      PÁG:04QUINTA-FEIRA 05/10/2017

com o contido na Lei Municipal nº4.528/2016. Após isso,
será liberada a impressão do Termo de Adesão;
III. Ler, tomar ciência, imprimir e assinar o Termo
de Adesão;
a. Se o interessado for menor de 18 anos: O
responsável legal deverá ler, tomar ciência e assinar o
Termo de Adesão.
IV. Após imprimir e assinar o Termo de Adesão, o
interessado deve anexar ao mesmo cópia simples (não
autenticada) dos seguintes documentos: CPF,
documento com foto (serão aceitos: RG ou Documento
de Identidade profissional ou Carteira Nacional de
Habilitação) e um comprovante de endereço em seu
nome;
a. Se o interessado for menor de 18 anos: Deverá
ser anexado ao Termo de Adesão a cópia simples (não
autenticada) dos documentos (CPF, RG ou Documento
de Identidade profissional ou Carteira Nacional de
Habilitação) do representante legal; E, cópia do
comprovante de endereço em nome do responsável
legal;
b. Caso a residência não esteja em nome do
interessado ou de seu responsável legal, deverá ser
anexado ainda a cópia do contrato de aluguel da
residência.
V. Comparecer ao Protocolo Geral da Prefeitura
do Município de Arapongas e entregar o formulário com
os documentos em anexo para registro do pedido.
a. Se o interessado for menor de 18 anos: O Termo
de Adesão deverá ser entregue no Protocolo Geral da
Prefeitura do Município de Arapongas pelo
representante legal que assinou o pedido.
VI. Após protocolar seu pedido, o interessado
deverá receber do Protocolo Geral da Prefeitura do
Município de Arapongas, um recibo com um código de
acesso ao sistema online de protocolo. Com este código,
o interessado deverá acompanhar o trâmite e desfecho
de seu pedido.
a. Para consultar o trâmite do pedido de cadastro,
o interessado deverá acessar o link https://
arapongas.atende.net/#!/tipo/servico/valor/19/padrao/
1/load/0 e informar o código constante em seu recibo de
protocolo.
VII. Nenhuma informação sobre o trâmite do pedido
de cadastro será dada por telefone.
VIII. Havendo qualquer dúvida sobre o cadastro,
uso da internet gratuita ou sobre o projeto Cidade Digital,
o interessado deverá acessar o endereço eletrônico http:/
/www.arapongas.pr.gov.br/cidadedigital e buscar pelas
informações na sessão “Dúvidas?”.

Arapongas, 04 de outubro de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

PORTARIA nº. 432/17, de 02 de outubro de 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:
 - o contido na petição protocolada sob o nº 21335/17,
de 19/09/17;

R E S O L V E:
CONCEDER a ADRIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO,
matrícula nº 96164/1, ocupante do cargo de Guarda
Municipal, de provimento efetivo, lotado na Secretaria
Municipal de Segurança Pública e Trânsito, 02 (DOIS)
ANOS DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES
PARTICULARES, de conformidade com o art. 156 e
parágrafos da Lei nº 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais), a partir de 01 de
dezembro de 2017.

Arapongas, 02 de outubro de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

Extrato de Termo Aditivo/Apostilamento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 052/2016.
Contrato: nº. 255/2017 – 1º Termo Aditivo/
Apostilamento.
Pregão: nº. 031/2016.
Partes: Município de Arapongas e BIG BALL SPORTS
MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME, CNPJ n°
20.510.631/0001-68, representado por Cristiane dos
Santos Bertolasce, CPF nº 930.357.809-00.
Objeto: registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de Troféus e Medalhas, em atendimento a
Secretaria Municipal de Esporte.
Objeto do Termo de Aditivo/Apostilamento: Pelo
presente Termo de Apostilamento, e com fundamento
na CI n°. 032/2017 de 02/10/2017, e com fundamento nos
artigos 55, V e § 8º do art. 65 da Lei 8.666/93, fica incluída
a Dotação Orçamentária prevista no Orçamento Fiscal
vigente, abaixo informada, para fins de adimplemento
das obrigações assumidas no contrato em epígrafe.
Dotação Orçamentária:
10.03-123610015.2.039/3.33.90.31.02.00-Fonte de Recurso
104-424.
As demais condições estipuladas no contrato original
permanecem inalteradas. Data e assinaturas.

Extrato de Termo de Apostilamento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 095/2017.
Contrato: nº. 422/2017 – 1º Termo de Apostilamento.
Dispensa: nº. 030/2017.
Partes: Município de Arapongas e IMOBILIÁRIA
BERTONI LTDA, CNPJ n° 06.905.724/0001-60,
representado por José Augusto Bertoni, CPF nº
199.308.959-49.
Objeto: Locação de Imóvel localizado a Rua Rouxinol,
1850, apto 303, bloco 02 - Vila Aparecida, para Moradia
de Médicos contratados pelo Município através do
Projeto Federal (Mais Médicos para o Brasil), em
atendimento a Gerência de Patrimônio - GEPAT.
Objeto do Termo de Apostilamento: Pelo presente Termo
de Apostilamento, e com fundamento na CI n°. 139/2017
de 02/10/2017, e com fundamento nos artigos 55, V e §
8º do art. 65 da Lei 8.666/93, fica incluída a Dotação
Orçamentária prevista no Orçamento Fiscal vigente,
abaixo informada, para fins de adimplemento das
obrigações assumidas no contrato em epígrafe.
Dotação Orçamentária:
09.02-103010003.2.020/3.3.90.39.10.00-Fonte de Recurso
303-303.
As demais condições estipuladas no contrato original
permanecem inalteradas. Data e assinaturas.
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DECRETO Nº 809/17, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do 
Município de Arapongas, para o exercício de 2017 e a ajustar as 
programações estabelecidas no Plano Plurianual 2014 a 2017 no Anexo I 
da Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 e no Anexo V da Lei 4.525, de 13/12/2016 
- Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições legais, 

D  E  C  R  E  T  A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2017, com base no art.6° da Lei Munici pal nº. 4.529, de 16 de dezembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 146.250,00 (cento e quarenta e seis mil reais), à conta de recursos que serão transferidos através de CONTRATO 
DE REPASSE N° 831336 /2016 / MINISTERIO DO ESPORTE / CAIXA

  15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE  
  15.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Esporte 
278120002.1.013/4.4.90.51.00 � Obras e Instalações ....................................................................................................R$ 146.250,00 
  Fonte de Recurso 858 
                                                                                  

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 
disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de 
arrecadação do exercício de 2017 da fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

858 Construção da Pista de Skate. Contrato de Repasse n. 831336/2016. 146.250,00 

  
Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 

provenientes de excesso de arrecadação constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 
físicas programadas para o exercício de 2017 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 do 
Plano Plurianual 2014 a 2017, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE  
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2014 2015 2016 2017
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS

SERVIÇOS DO ESPORTE 
     

27 FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER     
812 SUBFUNÇÃO:  DESPORTO

COMUNITÁRIO 
     

0002 PROGRAMA:  EDIFICAÇÕES DE
PRÓPRIOS PÚBLICOS 

     

1.013 Projeto: Construção, Ampliação e
Reforma de Quadras Poliesportivas, 
Playground e Complexos Esportivos 

     

Fonte de recurso 858 � Valor Suplem.
4.4.90.51.00 � Obras e Instalações R$ 1,00 -        - - 146.250
Principais serviços e ou produtos

0001 Para o Esporte: construir, reformar e equipar 
quadras poliesportivas, playground, 
complexos esportivos, campos de futebol, 
para estimular a prática de esportes, 
recreação e lazer, visando toda faixa etária 
da população 

Obra 
Construída/ 
Ampliada 

- - - 01 

Houve aumento da meta física      

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 
excesso de arrecadação constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o 
montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2017 nas atividades orçamentárias 
estabelecida no Anexo V  da Lei nº. 4.525, de 13/12/2016, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, ficam re-programadas na 
forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO:  15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO                    ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2017
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE   
27 FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
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812 SUBFUNÇÃO:  DESPORTO COMUNITÁRIO
0002 PROGRAMA:  EDIFICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
1.013 Projeto: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras

Poliesportivas, Playground e Complexos Esportivos 
  

Fonte de recurso 858 � Valor Suplem.
4.4.90.51.00 � Obras e Instalações R$ 1,00
Principais serviços e ou produtos 146.250

0001 Para o Esporte: construir, reformar e equipar quadras poliesportivas, 
playground, complexos esportivos, campos de futebol, para estimular a 
prática de esportes, recreação e lazer, visando toda faixa etária da 
população 

Obra 
Construída/ 
Ampliada 

01

Houve aumento da meta física   

  

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

Arapongas, 04 de outubro de 2017. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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DECRETO Nº 810/17, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, 
no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício 
de 2017 e a ajustar as programações estabelecidas no 
Plano Plurianual 2014 a 2017 no Anexo I da Lei nº. 4.526, 
de 13/12/2016 e no Anexo V da Lei 4.525, de 13/12/2016 - 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições legais, 

D  E  C  R  E  T  A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2017, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.529, de 16 de dezembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

 17.00 � IPPASA � INST. PREV. PENSOES E APOSENTADORIA 
 17.02 - Manutenção dos Serviços do Fundo Prev. (Financeiro)  
288460000.0.017/3.1.90.91.00 � Sentenças Judiciais............................................................................................ R$ 20.000,00 
 Fonte de Recurso 040 
  

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 
disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, o superávit financeiro do exercício de 2016 da 
fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
040 Regime Próprio de Previdência Social 20.000,00 

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 
provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º da presente Lei, o montante das despesas e parte das metas físicas 
programadas para o exercício de 2017 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 do Plano 
Plurianual 2014 a 2017, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 17.00 - IPPASA � INST. PREV. PENSOES E APOSENTADORIA 
PRINCIPAIS METAS:

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2014 2015 2016 2017
02 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOOS

SERVIÇOS DO FUNDO 
PREVIDENCIÁRIO (FINANCEIRO) 

     

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS      
846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS

ESPECIAIS 
     

0000 PROGRAMA: PROGRAMA COM
ENCARGOS ESPECIAIS 

     

0.017 Atividade: Sentenças e Precatórios
Judiciais 

     

Fonte de Recurso 040 � Valor Suplem.
3.1.90.91.00 � Sentenças Judiciais R$ 1,00 - - - 20.000
Principais serviços e ou produtos

0001 Promover o controle e pagamento dos 
precatórios judiciais 

Outros  
Produtos 

- - - 01 

Houve aumento da meta física 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 
superávit financeiro constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º da presente Lei, o montante das 
despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2017 nas atividades orçamentárias estabelecida no Anexo V  
da Lei nº. 4.525, de 13/12/2016, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ORGÃO:  17.00 - IPPASA � INST. PREV. PENSOES E APOSENTADORIA 
PRINCIPAIS METAS:

CÓDIGO                    ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2017
02 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOOS SERVIÇOS DO FUNDO

PREVIDENCIÁRIO (FINANCEIRO) 
  

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS   
846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   
0000 PROGRAMA: PROGRAMA COM ENCARGOS ESPECIAIS   
0.017 Atividade: Sentenças e Precatórios Judiciais   

Fonte de Recurso 040 � Valor Suplem.
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3.1.90.91.00 � Sentenças Judiciais R$ 1,00 20.000
Principais serviços e ou produtos

0001 Promover o controle e pagamento dos precatórios judiciais Outros  
Produtos 

01 

Houve aumento da meta física 

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

Arapongas, 04 de outubro de 2017. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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DECRETO Nº 811/17, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar, no orçamento do Município de Arapongas, 
para o exercício de 2017. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA , PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições 

legais, 

 D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 

exercício de 2017, com base no art. 4º, da Lei Municipal nº. 4.529, de 16 de dezembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no 

valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais): 

17.00 � IPPASA � INST. PREV. PENSOES E APOSENTADORIA 
 17.02 - Manutenção dos Serviços do Fundo Prev. (Financeiro)  
092720003.2.064/3.1.90.01.00 � Aposentadoria do RPPS, Reserva, Remun. Refor.dos Militares................................R$1.200.000,00 

 Fonte de Recurso 551 

  

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma 

do disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação parcial da dotação orçamentária, a saber: 

�

17.00 � IPPASA � INST. PREV. PENSOES E APOSENTADORIA 
 17.02 - Manutenção dos Serviços do Fundo Prev. (Financeiro)  
092720003.2.064/3.1.90.03.00 � Pensões do RPPS e dos Militares............................................................................R$1.200.000,00 

 Fonte de Recurso 551 

Art. 3º - Considerando disposto nas Leis nº.  4.526, de 13/12/2016 e 4.525, de 13/12/2016 e ao fato de que a 

abertura do crédito adicional suplementar a que se refere o art.1º deste decreto tem como fonte de recurso a anulação parcial da 

dotação da mesma atividade orçamentária, os ajustes efetuados não alteram os objetivos e as metas estabelecidos no Anexo I da 

Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 do Plano Plurianual 2014 a 2017 e no Anexo V da Lei 4.525, de 13/12/2016 - Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2017. 

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

Arapongas, 04 de outubro de 2017. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 

        Prefeito  
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos

                   

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS 
Estado do Paraná

                         

PORTARIA nº. 435/17, de 02 de outubro de 2017. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido: 

- na Comunicação Interna � CI nº. 1341/2017, de 28/09/2017, de solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde;   

- na Lei Municipal nº. 4.305/14, de 21/10/2014 do Programa de Combate às 

Endemias; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - DECLARAR, que a partir de 02 de outubro de 2017, o empregado 
público abaixo relacionado, ocupante do emprego de Agente de Combate às Endemias, 
foi designado para exercerem a respectiva Função Gratificada, conforme segue: 

Matr. nº. Nome  Função Gratificada 

114464/1
Daiane Conerado de 
Souza da Silva FGS-Função Gratificada de Supervisor  

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

Arapongas, 02 de outubro de 2017. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

MÁRCIA CRISTINA KREMPEL 
Secretária Municipal de Saúde      
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

PORTARIA nº. 438/17, de 02 de outubro de 2017. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista da solicitação nº. 1674/17, da EDUCAÇÃO; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - DISPENSAR, a Profissional do Magistério abaixo relacionada, da 
incumbência de prestar serviços em Jornada Suplementar, proporcional ao número de 10 
(dez) horas estendidas e calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em que 
se encontra posicionada, conforme segue: 

Matrícula Nome Classe Local Portaria 
Designação 

Data da 
Dispensa 

92223/1 Carina Rodrigues dos 
Santos 

A CMEI Sonho 
Encantado 

092/17, de 
13/02/17 

   02/10/17 

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

Arapongas, 02 de outubro de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito

PAULO VALÉRIO 
Secretário Municipal de Educação

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

                        

�

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

������������������� !����������	�
	��������	�
������	���������
	�
	��������	�

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

�����	��
	�	�������	����  !  ��
��  !"#!�"  $�

�

%���&���'�(��)�

�
���
� �	� "� ��#$%�&�'� &� (&��$�� ��� ��� ��� �������� ��� ����'� 	�� ���*�
	���� ����+	�

������	�
	�� ������ �	�� �� �����
,���� 
	� ���-���	�� �	��������-� �� )�*$##+�� ���*&������ ���
�,&-$&.+�� ��� ��#�*(��/�� ���0$��&-� ��#� �*(��%&��#� �1�-$0�#� ��� 2��$03($�� ��� ��&(��%&#��
�	�	�-�������)�

�

2&��30�-&� ��*�#� )&�%��

./0"�!�� ��&�0$�-���(
�!&#0��0�-�#��&��$-,&� �������
-��������*	�

.."11!�� �
�����(�2��	�
��&3�4������	� �������
-��������*	�

5/151! � (����������'�
���6��� �������
-��������*	�

1"�"5! � 7���������8�������%��9���
��� ��+�������
-��������*	�

1:/":! � %	�������8�����	�� ;������
��<�����	��

�
���
� �	� "� ;���� �	��
�
�� �� ��&�$4$0&.+�� (��� �5��030$�� ��� ���.+�� �*� )�*$##+��

���*&������ "� ��)��� �	�� ���*�
	���� �����*	�� ���-��� ���������� 
�� ������
�� �	-���=	�� �	-�

��
�-��	�	����3�1"�����������	��
��'����3�535: ��
���:!" ! /3�

�
���
��	� "�������	�������������-�*��	����
����
��������������=	�� 4$0&������,�%&�&�&�

����&�$&��	���������6�������
�-����
���	��������-��	�����	3��

�

����	�����"#�
��	�����	�
���" 03�

�
�

������������������� !��
�������	�

�

 7)���8� ������2����� ���

&����������>������
���
-�������=	�

�
�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº: 2010      PÁG:15QUINTA-FEIRA 05/10/2017



���������

Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos 

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

                        

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

������������������� !����������	�
	��������	�
������	���������
	�
	��������	�

��	�
���������������������������

�

���������� ����

�
���
� �	� "� ��#$%�&�'� &� (&��$�� ��� ��� ��� �������� ��� ����'� 	�� ���!�
	���� ����"	�

������	�
	�� ������ �	�� �� �����
#���� 
	� ���$���	�� �	��������$� �� )�*$##+�� ���*&������ (&�&�
��,-$#�������.�*����#����������##���&���.���&�$&�/��$.$(&-�����&0�����	�	�$���������

�

/&��1.�-&� ��*�#� )&�%��

%&%'(%)*� )�$#�$&�����&�.�� ������	��+,���	�

%&-%*.)/� ������0�������1��
�	�
	�����	�� ��"������
�����!��	��1������

-(2%*)*� �
����	�
	�0��$	����!�� �������
$��������!	�

(*//%)*� ��������������
��0	��3	� ���
����
��0���3��4�

'&%%2)%� ���$����������	� �������
$��������!	�

�
���
� �	� "� 5���� �	��
�
�� �� ��&�$2$.&3+�� (��� �4��.1.$�� ��� ���3+�� �*�

)�*$##+�� ���*&������ "� ��)��� �	�� ���!�
	���� �2��$5�#�� ���������� 
�� ������
�� �	$���6	�� �	$�
��
�$��	�	����7�'&�����������	��
������87�/7/2%��
��*2)&%)%-7�

�
���
� �	� "�������	������� ����� �$� !��	�� �� 
����
�� ������������6	�� ����
	�

��!	��
�����	�������8�(2%��
��&%)&9)%.���
�$����
���	��������$��	�����	7��

�

�

����	�����&(�
��	�����	�
��*&%.7�

�
�

�

������������������� !��
�������	�

�

 6)���7� ������/����� ���

�����������:������
���
$�������6	�

�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº: 2010      PÁG:16QUINTA-FEIRA 05/10/2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 010/2017 � Processo Adm. N º 032/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem de diversas modalidades, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Esporte. 
���������	�
��	����
�������
����
������
��������������������������������������������
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������������������������"��#$%�&�'��
����
�
����(������
��������&�'�)�ANDRÉIA MOLONHA ATIVIDADES DE ESPORTE E 
LAZER � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.067.988/0001-74.  

Item Quant Unid. Descrição 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$ 

15 16 DIARIA 

Prestação de serviços de arbitragem de futebol de campo, com qualificação 
e experiência, para arbitrar jogos de 20 minutos divididos em 02 períodos de 
10 minutos cada sem intervalo, no período das 8:00 às 18:00 horas. Equipe 
com 06 (seis) árbitros por campo onde os mesmo se revezarão na arbitragem 
dos jogos sendo 01 árbitro e 02 assistentes por jogo. 22 jogos 

1.791,00 28.656,00 

19 30 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria feminino adulto nível 
amador, com profissionais formados ou cursando educação física, com 
experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
futebol no ano corrente. Equipe com 02 árbitros 01 (um) anotador, para o 
tempo de jogo de 40' minutos, divididos em 02 dois tempos de 20' minutos 
corridos, com 05' minutos de intervalo entre cada tempo. 

210,00 6.300,00 

20 50 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 17, 
com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência 
ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de 
salão no ano corrente. Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o 
tempo de jogo de 40' minutos, divididos em 02 dois períodos de 20' 
minutos, com 05' minutos de intervalo entre cada período. 

216,00 10.800,00 

22 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 15, 
com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência 
ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de 
salão no ano corrente. Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o 
tempo de jogo de 30' minutos, divididos em 02 dois períodos de 15' 
minutos, com 05' minutos de intervalo entre cada período. 

170,00 3.400,00 

24 20 JOGO 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 11, 
com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência 
ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de 
salão no ano corrente. Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o 
tempo de jogo de 26' minutos, divididos em 02 dois períodos de 13' 
minutos, com 05' minutos de intervalo entre cada período. 

176,00 3.520,00 

27 120 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria 
masculino adulto nível amador, disputados em campos da zona urbana e 
rural, com profissionais formados ou cursando educação física, com 
experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
futebol. Equipe de 04 árbitros, sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares 
(bandeirinhas) e 01 anotador. Para arbitrar jogos de 90' divididos em 2 
períodos de 45', com 10' de intervalo entre cada período. 

495,00 59.400,00 

28 10 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria 
masculino sub 17, com profissionais formados ou cursando educação física, 
com experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense 
de futebol. Equipe de 04 árbitros, sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares 
(bandeirinhas) e 01 anotador. Para arbitrar jogos de 80' divididos em 2 
períodos de 40', com 10' de intervalo entre cada período. 

350,00 3.500,00 

29 10 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria 
masculino sub 15, com profissionais formados ou cursando educação física, 
com experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense 
de futebol. Equipe de 04 árbitros, sendo 01 árbitro principal e 02 auxiliares 
(bandeirinhas) e 01 anotador. Para arbitrar jogos de 70' divididos em 2 
períodos de 35, com 10' de intervalo entre cada período. 

310,00 3.100,00 

30 20 JOGO 

Prestação de serviço em arbitragem de futebol de campo categoria 
masculino sub 13 e sub 11, com profissionais formados ou cursando 
educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com a 
federação paranaense de futebol. Equipe de 04 árbitros, sendo 01 árbitro 
principal e 02 auxiliares (bandeirinhas) e 01 anotador. Para arbitrar jogos de 
30' divididos em 2 períodos de 15, com 5' de intervalo entre cada período. 

310,00 6.200,00 
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32 70 DIARIA 
Prestação de serviço de gandulas para atuar no período das 8:00 às 18:00 
horas equipe com 02 (dois) por campo.

128,00 8.960,00 

TOTAL GERAL R$ 133.836,00 

��
������������������������"��#*%�&�'��
����
�
����(������
��������&�'�BIG BALL SPORTS � MATERIAL ESPORTIVO LTDA � 
ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.510.631/0001-68.  

Item Quant Unid. Descrição 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$

1 3 Diária  

Prestação de serviço em arbitragem de xadrez, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possua vínculo com a 
Federação Paranaense de Xadrez, equipe com 02 (dois) Árbitros. Partidas de 
Xadrez na modalidade Relâmpago, Rápido e Convencional. 

345,00 1.035,00 

2 2 Diária 

Prestação de serviço de arbitragem de Futevôlei, com profissionais formados 
ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vínculo 
com a Federação de Futevôlei do Paraná. Equipe de 03 (três) árbitros, sendo 01 
(um) árbitro principal 01(segundo árbitro) e 01(um) apontador. Jogos com no 
máximo 3 sets e mínimo de 2 sets 

595,00 1.190,00 

3 5 Diária 

Prestação de serviço de arbitragem de Tênis de Mesa com profissionais 
formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam 
vínculo com a Federação Paranaense de Tênis de Mesa no ano corrente. 
Equipe de 01 (um) árbitro por mesa. 

200,00 1.000,00 

4 3 Diária 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de Ciclismo com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda 
que possuam vínculo com a Federação Paranaense de Ciclismo no ano 
corrente. Equipe de árbitros, sendo 01 (um) coordenador/arbitro, e 06 (seis) 
auxiliares.

1.400,00 4.200,00 

5 3 Diária 

Prestação de serviços de arbitragem de badminton, com profissionais formados 
ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo 
com a federação paranaense de badminton no ano corrente, sendo 01 (um) 
arbitro por quadra. 

195,00 585,00 

6 1 Diária 

Prestação de serviços de arbitragem de atletismo, com profissionais formados 
ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo 
com a federação de atletismo do Paraná no ano corrente, equipe com 05 
(cinco) árbitros. 

1.000,00 1.000,00 

7 10 Jogo 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de Basquetebol, categoria 
adulto nível amador. Com profissionais formados ou cursando educação física, 
com experiência ou ainda que possuam vínculo com a Federação Paranaense 
de Basquetebol no ano corrente. Equipe de 03 (três) árbitros e 02 (dois) 
mesários. Para arbitrar partidas de Basquetebol de 40' minutos divididos em 4 
períodos de 10' minutos. 

449,00 4.490,00 

8 1 Diária 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de bolão com profissionais 
formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam 
vinculo com a federação paranaense de bolão no ano corrente. Equipe de 07 
(sete) árbitros. 

1.398,00 1.398,00 

9 10 Jogo 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de handebol, categoria 
adulto nível amador, com profissionais formados ou cursando educação física, 
com experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
handebol no ano corrente. para arbitrar partidas de 60� minutos, divididos em 
02 (dois) período de 30� minutos. Equipe de 03 (três) árbitros, sendo 01 (um) 
coordenador/arbitro, 01 (um) auxiliar e 01 (um) anotador.

299,00 2.990,00 

10 30 Jogo 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de futebol suíço categoria 
máster, com profissionais formados ou cursando educação física, com 
experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
futebol no ano corrente. Equipe formada por 01 árbitro por campo e com 01 
(um) anotador, para arbitrar jogos de 60� minutos, dividido em 02 períodos de 
30� minutos, com intervalo de 10� minutos entre cada período. 

150,00 4.500,00 

11 100 Jogo 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de futebol suíço categoria 
adulto nível amador, com profissionais formados ou cursando educação física, 
com experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
futebol no ano corrente. Equipe formada por 01 árbitro por campo e com 01 
(um) anotador, para arbitrar jogos de 70� minutos, dividido em 02 períodos de 
35� minutos, com intervalo de 10� minutos entre cada período. 

150,00 15.000,00 

12 2 Diária 

Prestação de serviço de arbitragem de judô, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vinculo com 
a federação paranaense de judô no ano corrente. Equipe de 02 (dois) árbitros. 
Arbitrar combates de 5� minutos. 

220,00 440,00 

13 30 Jogo 

Prestação de serviço de arbitragem de Voleibol, com profissionais formados ou 
cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam vínculo com 
a Federação Paranaense de Voleibol no ano corrente. Equipe de 03 (três) 
árbitros, sendo 01 (um) árbitro principal 01(segundo árbitro) e 01(um) 
apontador. Jogos com no máximo 3 sets e mínimo de 2 sets 

299,00 8.970,00 
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14 10 Diária 

Prestação de serviço de arbitragem de Vôlei de Praia, com profissionais 
formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda que possuam 
vínculo com a Federação Paranaense de Voleibol. Equipe de 03 (três) árbitros, 
sendo 01 (um) árbitro principal 01(segundo árbitro) e 01(um) apontador. Jogos 
com no máximo 3 sets e mínimo de 2 sets 

595,00 5.950,00 

16 200 Diária 

Prestação De Serviços - Arbitragem para as Modalidades de Basquetebol, 
Handebol, Futebol, Futsal, Voleibol e Voleibol de Praia para a Realização dos 
Jogos Escolares 
do Paraná - Fase Municipal e Bom DE Bola 

219,50 43.900,00 

17 12 Jogo 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de handebol, categoria sub 
17, com profissionais formados ou cursando educação física, com experiência 
ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de handebol no ano 
corrente. Para arbitrar partidas de 50' minutos, divididos em 02 (dois) períodos
de 25' minutos. Equipe de 03 (três) árbitros, sendo 01 (um) 
coordenador/arbitro, 01 (um) auxiliar e 01 (um) anotador. 

288,00 3.456,00 

18 200 Jogo 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino adulto nível 
amador, com profissionais formados ou cursando educação física, com 
experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
futebol no ano corrente. Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o 
tempo de jogo de 40' minutos, divididos em 02 dois períodos de 20' minutos, 
com 05' minutos de intervalo entre cada período. 

216,00 43.200,00 

21 10 Jogo 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria feminino sub 17, com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda 
que possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano 
corrente. Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 
40' minutos, divididos em 02 dois períodos de 20' minutos, com 05' minutos de 
intervalo entre cada período.

216,00 2.160,00 

23 20 Jogo 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 13, com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda 
que possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano 
corrente. Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 
26' minutos, divididos em 02 dois períodos de 13' minutos, com 05' minutos de 
intervalo entre cada período. 

176,00 3.520,00 

25 20 Jogo 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 9, com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda 
que possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano 
corrente. Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 
24' minutos, divididos em 02 dois períodos de 12' minutos, com 05' minutos de 
intervalo entre cada período. 

158,00 3.160,00 

26 20 Jogo 

Prestação de serviço de arbitragem de futsal categoria masculino sub 7, com 
profissionais formados ou cursando educação física, com experiência ou ainda 
que possuam vinculo com a federação paranaense de futebol de salão no ano 
corrente. Equipe com 02 árbitros e 01 (um) anotador, para o tempo de jogo de 
24' minutos, divididos em 02 dois períodos de 12' minutos, com 05' minutos de 
intervalo entre cada período. 

169,00 3.380,00 

31 12 Diária 

Prestação de serviços de arbitragem de futebol 7, com qualificação e 
experiência, para arbitrar jogos de 20 minutos divididos em 02 períodos de 10 
minutos cada sem intervalo, no período das 8:00 às 18:00 horas. equipe com 
04 (quatro) árbitros e 01 (um) anotador por campo onde os mesmos se 
revezarão na arbitragem dos jogos sendo 02 árbitros e 01 anotador por jogo. no 
maximo 22 jogos por campo/dia 

295,00 3.540,00 

33 12 Jogo 

Prestação de serviço de arbitragem na modalidade de basquetebol, categoria 
sub 17 com profissionais formados ou cursando educação física, com 
experiência ou ainda que possuam vinculo com a federação paranaense de 
basquetebol no ano corrente. Equipe de 03 (três) árbitros e 02 (dois) mesários. 
Para arbitrar partidas de basquetebol de 40' minutos divididos em 4 períodos 
de 10' minutos. 

399,00 4.788,00 

TOTAL GERAL R$ 163.852,00

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 07 de Outubro de 2017. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 013/2017 � Processo Adm. N º 035/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS 
FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público 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. 412/2017, assinada em 19 de Junho de 2017 - JARDIM COSMÉTICOS LTDA � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 23.720.752/0001-22. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

02 3.000 PACOTE 

Fralda Geriátrica para incontinência máxima 
proteção, polpa de ceculose, polímero super 
absorvente (gel), filme de polipropileno, não 
tecido de polipropileno, fitas adesivas, fios de 
elásticos, adesivo termoplástico, extrato de aloe 
vera.  Trazendo os dados de identificação, 
procedência, nº de lote, data de fabricação, prazo 
de validade e nº de registro no MS, o prazo de 
validade mínimo de 12 meses, a partir da data 
entrega. Tamanho G. Pacotes com no mínimo 08 
unidades cada

Veneza 6,52 19.560,00 

Ata de Registro de preços n. 413/2017, assinada em 19 de Junho de 2017 M. MAGALHÃES � PRODUTOS HOSPITALARES � ME., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.255.796/0001-99. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$

04 300 PACOTE 

Fralda Descartável Infantil, tamanho P, Fralda 
descartável máxima proteção de polpa de 
celulose gel super absorvente, filme de
polietileno, não tecido de polipropileno, não 
tecido de fibra bicomponente, fios de elastano, 
adesivos termoplásticos, fitas adesivas e filme de 
bopp. Pacotes com no mínimo 30 unidades 

Estrelinha Baby 10,65 3.195,00 

05 300 PACOTE 

Fralda descartável Infantil, tamanho M, Fralda 
descartável máxima proteção de polpa de 
celulose gel super absorvente, filme de
polietileno, não tecido de polipropileno, não 
tecido de fibra bicomponente, fios de elastano, 
adesivos termoplásticos, fitas adesivas e filme de 
bopp. Pacotes com no mínimo 30 unidades 

Estrelinha Baby 13,86 4.158,00 

06 300 PACOTE 

Fralda descartável infantil, tamanho G, Fralda 
descartável máxima proteção de polpa de 
celulose gel super absorvente, filme de
polietileno, não tecido de polipropileno, não
tecido de fibra bicomponente, fios de elastano, 
adesivos termoplásticos, fitas adesivas e filme de 
bopp. Pacotes com no mínimo 30 unidades

Estrelinha Baby 17,34 5.202,00 

07 300 PACOTE 

Fralda Descartável Infantil, tamanho GG, Fralda 
descartável máxima proteção de polpa de 
celulose gel super absorvente, filme de 
polietileno, não tecido de polipropileno, não 
tecido de fibra bicomponente, fios de elastano, 
adesivos termoplásticos, fitas adesivas e filme de 
bopp. Pacotes com no mínimo 30 unidades 

Estrelinha Baby 19,81 5.943,00 

TOTAL GERAL R$ 18.498,00

Ata de Registro de preços n. 414/2017, assinada em 19 de Junho de 2017 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 
USO MÉDICO EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.069.550/0001-46. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

01 2.500 PACOTE 

Fralda Geriátrica para incontinência máxima proteção, 
polpa de ceculose, polímero super absorvente (gel), 
filme de polipropileno, não tecido de polipropileno, 
fitas adesivas, fios de elásticos, adesivo termoplástico, 
extrato de aloe vera. Trazendo os dados de 
identificação, procedência, nº de lote, data de 
fabricação, prazo de validade e nº de registro no MS, o 
prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da 
data entrega. Tamanho M. Pacotes com no mínimo 08 
unidades cada.

Confiança 6,53 16.325,00 
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03 1.800 PACOTE 

Fralda Geriátrica para incontinência máxima proteção, 
polpa de ceculose, polímero super absorvente (gel), 
filme de polipropileno, não tecido de polipropileno, 
fitas adesivas, fios de elásticos, adesivo termoplástico, 
extrato de aloe vera. Trazendo os dados de 
identificação, procedência, nº de lote, data de 
fabricação, prazo de validade e nº de registro no MS, o 
prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da 
data entrega. Tamanho GG. Pacotes com no mínimo 
07 unidades cada.

Confiança 6,29 11.322,00 

TOTAL GERAL R$ 27.647,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 07 de Outubro de 2017. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 043/2017 � Processo Adm. N º 084/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS PORTADORES DO 
VÍRUS HIV/AIDS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - 
SESAN. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público 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. 425/2017, assinada em 29 de Junho de 2017 A G ROSSATO � DISTRIBUIDORA � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.499.940/0001-00. 

Item Qtd Und Especificações Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

01 525 Und  Cesta Básica contendo:  240,00 126.000,00 

  1 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. 

Doce  
Sucar 

12,34 12,34 

  1 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 4,76 4,76 

  1 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. 

Tuquinha 13,85 13,85 

  3 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. 

Coradinho 4,96 14,88 

  3 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. 

Cocamar 3,64 10,92 

  1 Lit. 

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 deverá ter registro 
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

Bonare 2,62 2,62 

  1 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.

Pop 1,12 1,12 

  2 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. 

Vitoriosa 2,24 4,48 

  1 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 4,28 4,28 
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  1 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. 

Nutrinovo 2,09 2,09 

  1 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). 

Frigodasko 18,66 18,66 

  1 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). 

Pioneiro 12,34 12,34 

  1 Kg 

Carne bovina - Acém, moído - 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 1 kg, contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e 
número de registro (SIM, SIF ou SIP). 

Frigodasko 16,72 16,72 

  2 Lit. 

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 3,21 6,42 

  1 Kg 
Batata - tipo inglesa extra, de 1ª qualidade, isenta de partes 
pútridas. 

Ceasa 3,60 3,60 

2 Und Alface crespa - de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 3,06 6,12
  1 Kg Cenoura - de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 2,96 2,96 

  1 Kg 
Tomate - de 1ª qualidade, isenta de partes
pútridas. 

Ceasa 4,71 4,71 

1 Kg Banana Maça - de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 4,18 4,18
  1 Kg Maça Nacional - de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 4,52 4,52 

  1 Cx 

Leite pasteurizado - conservado entre 1 a 10 graus centigrados, 
integral, tipo c, teor de matéria gorda mínimo de 3,0%, val. De 48 
horas na entrega, envasado em embalagem saco de polietileno de 
baixa densidade, e suas condições deverão estar de acordo com a 
instrução normativa 62/11 (mapa), rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 
360/03 e suas posteriores alterações, produto sujeito a verificação 
no ato da entrega aos proced.adm. Determinados pelo mapa e 
Anvisa. Caixa com 12 unidades. 

Cativa 35,28 35,28 

  3 Und 
Leite em pó - integral instantâneo, não granulado, acondicionado 
em lata de 400 gramas.

Danky 9,82 29,46 

  1 Bdj Ovos - de granja grande classe A, com 30 unidades cada. Araovos 11,08 11,08 
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  1 Und 

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. 

Racine 3,64 3,64 

  1 Und 
Gelatina em pó - sabor morango, com 85 g, identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade.

Atalaia 1,90 1,90 

  1 Und 
Gelatina em pó - sabor abacaxi, com 85 g, identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade.

Atalaia 1,90 1,90 

  1 Und 

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. 

Coamo Família 5,17 5,17 

Item Qtd Und Especificações Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor  

Total R$ 
02 175 Und  Cesta Básica contendo:  240,00 42.000,00 

  1 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. 

Doce  
Sucar 

12,34 12,34 

  1 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 4,76 4,76 

  1 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. 

Tuquinha 13,85 13,85 

  3 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. 

Coradinho 4,96 14,88 

  3 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. 

Cocamar 3,64 10,92 

  1 Lit. 

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 deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

Bonare 2,62 2,62 

  1 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. 

Pop 1,12 1,12 
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  2 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. 

Vitoriosa 2,24 4,48 

  1 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 4,28 4,28 

  1 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. 

Nutrinovo 2,09 2,09 

  1 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). 

Frigodasko 18,66 18,66 

  1 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).

Pioneiro 12,34 12,34 

  1 Kg 

Carne bovina - Acém, moído - 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 1 kg, contendo o tipo do corte da 
carne, peso, validade e número de registro (SIM, SIF ou 
SIP). 

Frigodasko 16,72 16,72 

  2 Lit. 

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 3,21 6,42 

  1 Kg 
Batata - tipo inglesa extra, de 1ª qualidade, isenta de 
partes pútridas. 

Ceasa 3,60 3,60 

2 Und Alface crespa - de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 3,06 6,12
1 Kg Cenoura - de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 2,96 2,96
1 Kg Tomate - de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 4,71 4,71

  1 Kg Banana Maça - de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 4,18 4,18 

  1 Kg 
Maça Nacional - de 1ª qualidade, isenta de partes 
pútridas. 

Ceasa 4,52 4,52 
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  1 Cx 

Leite pasteurizado - conservado entre 1 a 10 graus 
centigrados, integral, tipo c, teor de matéria gorda 
mínimo de 3,0%, val. de 48 horas na entrega, envasado 
em embalagem saco de polietileno de baixa densidade, e 
suas condições deverão estar de acordo com a instrução 
normativa 62/11 (mapa), rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 
360/03 e suas posteriores alterações, produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos proced.adm. 
Determinados pelo mapa e Anvisa. Caixa com 12 
unidades. 

Cativa 35,28 35,28 

  3 Und 
Leite em pó - integral instantâneo, não granulado, 
acondicionado em lata de 400 gramas. 

Danky 9,82 29,46 

  1 Bdj Ovos - de granja grande classe A, com 30 unidades cada. Araovos 11,08 11,08 

  1 Und 

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.

Racine 3,64 3,64 

  1 Und 
Gelatina em pó - sabor morango, com 85 g, identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

Atalaia 1,90 1,90 

  1 Und 
Gelatina em pó - sabor abacaxi, com 85 g, identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

Atalaia 1,90 1,90 

  1 Und 

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. 

Coamo 
Família 

5,17 5,17 

TOTAL GERAL DOS ITENS 01 E 02 R$168.000,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 04 de Outubro de 2017. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Notificação de Limpeza de Terreno nº. 760/2017 

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 o SRa. Alice Pereira Toledo, residente 
em lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 008 Quadra 008 da Rua Cambacica - Jardim 

Bandeirantes. 
Concedemos-lhe o PRAZO DE 15 (quinze) DIAS. 

Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito o valor pela roçagem e limpeza, mais a multa 

correspondente. 

Notificação de Limpeza de Terreno nº. 761/2017 

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 o SR. José Paulino do Nascimento, 

residente em lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 009 Quadra 020 da Rua Jacupemba - 
Jardim Bandeirantes. 

Concedemos-lhe o PRAZO DE 15 (quinze) DIAS. 

Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito o valor pela roçagem e limpeza, mais a multa 
correspondente. 

Notificação de Limpeza de Terreno nº. 785/2017 

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 o SRa. Denise Franciele Bortolotto, 

residente em lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 014 Quadra 007 da Rua Uru Capoeira - 

Parque Veneza. 
Concedemos-lhe o PRAZO DE 15 (quinze) DIAS. 

Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito o valor pela roçagem e limpeza, mais a multa 

correspondente. 

Luiz Gonzaga Pereira

Secretário de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente. 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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