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COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
041/2017

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº
76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 750, nesta
cidade, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr.
Sérgio Onofre da Silva, portador da carteira de identidade
RG no 3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no
477.980.099-49, residente e domiciliado neste Município,
torna público nos termos do art. 24, inciso VIII da Lei nº
8666/93, a Contratação direta de Sociedade de Economia
Mista criada pelo Município de Arapongas (CODAR –
Companhia de Desenvolvimento de Arapongas) para
execução de Serviços de Drenagem nas vias Públicas
do Município, em atendimento a Secretaria Municipal
de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano –
SEODUR., com fulcro nas informações constantes na
Requisição ao Compras nº 1119/2017, emitida em 22/08/
2017.

Arapongas, 31 de agosto de 2017.
Ratifico a Dispensa conferida nos termos acima.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 717/17, DE 29 DE JULHO DE 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o processo
protocolado sob nº 018643/2017,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica Revogado o Decreto sob nº 815/14, de 24
de julho de 2014 (referente a da Data de terras sob nº 1/
A, quadra “D”, com área de 375,00 m², situada na Vila
São João, neste Município e Comarca, de propriedade
de JOSE CARLOS CUSTÓDIO DOS SANTOS, conforme
matrícula sob nº 3371, do 2º Serviço Registral de
Arapongas Pr.), em todos os seus termos.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 29 de julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 711/17, DE 29 DE AGOSTO 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 autorizado nos termos do Artigo 43, da Lei
sob nº 3.589, de 05 de janeiro de 2009, o
DESMEMBRAMENTO do Lote de terras sob nº 05,
quadra n° 04, com área de 258,00 m², situado no Jardim
Brasil, neste Município e Comarca, de propriedade de
LUIS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA E MICHELE
YABLONSKI CAMINHA OLIVEIRA DA SILVA,
conforme matrícula sob nº 41.070, do 2º Serviço Registral
de Arapongas Pr., em 02 (dois) novos lotes, sob nºs:
lote nº 05, com área de 129,00 m² e lote n° 05/A, com área
de 129,00 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 019922/2017.

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

Arapongas, 29 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 712/17, DE 29 DE AGOSTO 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 autorizado nos termos da Lei sob nº 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 08, quadra 18, com área de 2.512,00
m², situado no Parque Monterrey, neste Município e
Comarca, de propriedade de MONTE SANTO
LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA, conforme

matrícula sob nº 35.547, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 08,
com área de 1.256,00 m² e lote nº 08/A, com área de
1.256,00 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 019657/2017.

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

Arapongas, 29 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 713/17, DE 29 DE AGOSTO 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 autorizado nos termos do Artigo 43, da Lei
sob nº 3.589, de 05 de janeiro de 2009, o
DESMEMBRAMENTO do Lote de terras sob nº 25,
quadra n° 02, com área de 252,00 m², situado no Jardim
Nossa Senhora do Loreto, neste Município e Comarca,
de propriedade de AMILTON DE SOUZA REIS, conforme
matrícula sob nº 31.833, do 2º Serviço Registral de
Arapongas Pr., em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº
25, com área de 126,00 m² e lote n° 25A, com área de
126,00 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 015030/2017.

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

Arapongas, 29 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano
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DECRETO Nº 714/17, DE 29 DE AGOSTO 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 autorizado nos termos do Artigo 43, da Lei
sob nº 3.589, de 05 de janeiro de 2009, o
DESMEMBRAMENTO do Lote de terras sob nº 07,
quadra n° 02, com área de 252,00 m², situado no Jardim
Novo Centauro III, neste Município e Comarca, de
propriedade de MALVINA NETA DA SILVA, conforme
matrícula sob nº 40.894, do 2º Serviço Registral de
Arapongas Pr., em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº
07, com área de 126,00 m² e lote n° 07/A, com área de
126,00 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 019465/2017.

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

Arapongas, 29 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 715/17, DE 29 DE AGOSTO 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 autorizado nos termos do Artigo 43, da Lei
sob nº 3.589, de 05 de janeiro de 2009, o
DESMEMBRAMENTO do Lote de terras sob nº 23,
quadra n° 20, com área de 252,00 m², situado no Jardim
San Raphael V, neste Município e Comarca, de
propriedade de ROGERIO ALBUQUERQUE DOS ANJOS
E OUTRO, conforme matrícula sob nº 14.551, do 1º
Serviço Registral de Arapongas Pr., em 02 (dois) novos
lotes, sob nºs: lote nº 23, com área de 126,00 m² e lote n°
23/A, com área de 126,00 m², em conformidade com
projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
nº 019196/2017.

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

Arapongas, 29 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 716/17, DE 29 DE AGOSTO 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 autorizado nos termos da Lei sob nº 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 15, quadra 12, com área de 26.476,70
m², situado no Jardim San Raphael VI, neste Município
e Comarca, de propriedade de MUNICÍPIO DE
ARAPONGAS, conforme matrícula sob nº 17.082, do 1º
Serviço Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos
lotes, sob nºs: lote nº 15, com área de 25.951,70 m² e lote
nº 15/A, com área de 525,00 m², em conformidade com
projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
nº 014899/2017.

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

Arapongas, 29 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

EDITAL N° 048/17, DE 31 DE AGOSTO DE 2017

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
ARAPONGAS, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições, TORNA PÚBLICO o presente edital que
estabelece a abertura de inscrições do processo seletivo
para contratação de Formador Local para o programa
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa –
PNAIC 2017, modalidade presencial e com atividades
no ambiente escolar, da Secretaria Municipal de
Educação, desenvolvido em convênio com o Ministério
da Educação e Secretaria de Educação da Educação
Básica.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente processo seletivo para contratação de
Formador Local do PNAIC 2017 (Pacto pela
Alfabetização na Idade Certa) será regido pelas regras
estabelecidas neste edital e executado pela Secretaria
Municipal de Educação.
1.2 Os formadores locais serão escolhidos pelo
Coordenador Local, nos termos do artigo 24 da Portaria
826/2017 do MEC;
1.3 O processo seletivo de que trata este edital terá
avaliação de títulos e análise dos documentos
apresentados pelo candidato, conforme estabelecido no
item 7 deste Edital, de caráter classificatório.

2. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E
REMUNERAÇÃO

2.1 Serão selecionadas 15 (quinze) Formadores Locais,
que deverão atender os requisitos, conforme a portaria
826 de 10 de julho de 2017, além dos já mencionados no
item 1.2 e do item 3 deste edital;
2.2 A carga horária semanal que deverá ser dedicada ao
curso é de 6 horas, todavia durante a Semana de
Formação dos Formadores Locais de Estudo, conforme
calendário a ser definido, a carga horária passa a ser de
40 horas;
2.3 O formador local receberá bolsa de fomento no valor
mensal de R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais),
condicionada a avaliação e aprovação com base em
critérios de frequência e desempenho, bem como a
inexistência de pendências no Sistema Geral de Bolsas
– SGB.
2.3.1 Ao compor a equipe do PNAIC – Arapongas, o
Formador Local será bolsista no programa MEC –
Secretaria de Educação Básica, com bolsas pagas pela
FNDE, diretamente em conta benefício do Formador
Local, a ser aberta no Banco do Brasil especificamente
para este fim.

3. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A
FUNÇÃO DE PROFESSOR ORIENTADOR

3.1 Ser professor efetivo da rede municipal de
ensino de Arapongas, por pelo menos 05 (cinco) anos;
3.2 Ter disponibilidade para dedicar – se ao curso
e à multiplicação junto aos coordenadores pedagógicos,
professores e articuladores da escola do Programa Novo
Mais Educação.
3.3 Ter participado de programas de formação
continuada de professores nos últimos 3 (três) anos OU
ser coordenador pedagógico OU professor da pré-
escola OU do ciclo alfabetização com resultados
reconhecidos na escola e na rede municipal de ensino
de Arapongas devidamente atestado pela instituição de
ensino correspondente ou pela Secretaria Municipal de
Educação:

§ 1° - Na ausência de candidatos que atendam aos
requisitos previstos no item 3.3, a seleção se dará
mediante análise de currículo dentre os candidatos que
preencham, no mínimo, os seguintes requisitos
cumulativamente:
I – ser profissional do magistério da rede;
II – ter licenciatura na área de educação; e
III – possuir experiência comprovada na formação de
coordenadores pedagógicos e professores.

§2° - Os requisitos previstos nos itens n° 3.1, 3.3 e
incisos I, II e III do §1° deverão ser documentalmente
comprovados pelo candidato junto ao coordenador
local.

§3° - Para a formação continuada no âmbito da pré-
escola, o formador local deverá ser indicado entre os
coordenadores pedagógicos que atuem nas respectivas
unidades escolares, sendo que na impossibilidade de
indicação deste para o exercício da função, o formador
local deverá ser escolhido entre os professores que
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apresentam práticas reconhecidas na escola ou na rede
de ensino no âmbito da educação infantil.

4. DA DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES

4.1 Ministrar a formação em momentos presenciais
à sua turma de professores, coordenadores pedagógicos
e articuladores da escola no Município de Arapongas;
4.2 Planejar e avaliar a atuação em serviço e os
encontros de formação dos professores, coordenadores
pedagógicos e articuladores da escola;
4.3 Conhecer o material didático selecionado pela
rede que servirá de base para a formação e acompanhar
a prática pedagógica dos professores, coordenadores e
articuladores da escola;
4.4 Avaliar os professores, os coordenadores
pedagógicos e os articuladores das escolas quanto à
frequência aos encontros presenciais, à participação nas
atividades de formação e ao acompanhamento dos
estudantes, registrando as informações no SisPacto;
4.5 Analisar os relatórios de professores,
coordenadores pedagógicos e articuladores da escola e
orientar a busca de soluções para as vulnerabilidades e
os desafios encontrados;
4.6 Manter registro das atividades desenvolvidas
pelos professores, coordenadores pedagógicos e
articuladores da escola em suas turmas de alfabetização
e escolas;
4.7 Apresentar à instituição formadora relatório
pedagógico e gerencial das atividades referentes à
formação dos professores, coordenadores pedagógicos
e articuladores da escola;
4.8 Identificar professores com maiores
dificuldades e oferecer atendimento personalizado;
4.9 Fomentar a realização de trabalhos
colaborativos entre professores, coordenadores,
articuladores e escolas, na busca de soluções
compartilhadas;
4.10 Acompanhar os resultados das escolas sob
sua responsabilidade nas avaliações externas nacionais,
nas avaliações realizadas pela rede e pelas escolas e na
evolução das metas traçadas: e
4.11 Participar de Capacitação Presencial, quando
designada.

5. DO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DOS
FORMADORES LOCAIS

5.1 O candidato convocado deverá participar,
obrigatoriamente, dos grupos de estudos em
Capacitação Presencial que serão oferecidos e
comunicados pela Coordenação Local;
5.2 A ausência, superior a 25%, do candidato na
Capacitação Presencial acarretará no seu desligamento
do projeto ou a não autorização do pagamento da bolsa,
conforme artigo 46 da Portaria 826/2017 do MEC.

6. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO

6.1 Para realização da inscrição o candidato deverá
observar os seguintes procedimentos:

6.1.1 Verificar se atende todos os requisitos
estabelecidos para a função sob pena de não
homologação da inscrição;
6.1.2 As inscrições deverão ser feitas pessoalmente,
conforme item 9.1 deste edital. Não serão aceitas
inscrições pela internet ou pelo correio, correio
eletrônico (e-mail) ou fax;
6.1.3 No ato da inscrição o candidato deverá assinar um
documento de concordância com as normas
estabelecidas.
6.1.4 A inscrição implicará o conhecimento das presentes
instruções, bem como das disposições da Portaria MEC
n°826 de 2017, por parte do candidato e o compromisso
de aceitação das condições deste processo seletivo,
conforme foram estabelecidas;
6.1.5 É de inteira responsabilidade do candidato
acompanhar a publicação e divulgação dos atos
pertinentes ao processo seletivo de que trata este Edital;
6.1.6 A Coordenadora Local analisará os documentos
apresentados pelos candidatos considerando-se os
requisitos mínimos exigidos no item 3 deste Edital,
emitindo assim parecer favorável ou desfavorável
quanto a homologação das inscrições;

7. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA
PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

7.1 Para participação no processo seletivo o
candidato deverá, obrigatoriamente, portar no ato da
inscrição;
7.1.1 Documentos originais que comprovem os
requisitos exigidos no item 3, acompanhados das
respectivas cópias simples dos mesmos, as quais serão
devidamente reconhecidas como verdadeiras pela
Coordenadora Local.
7.1.2 Uma foto 3x4 atualizada;
7.1.3 Cópia do Registro de Identidade e do CPF,
acompanhados dos originais;
7.1.4 Curriculum Vitae documentado.
7.2 Após a verificação dos documentos pela
Coordenadora Local e constatada a falta ou
irregularidade em qualquer documento exigido para
participação no presente processo seletivo, fica
implicado a desclassificação imediata do candidato;
7.3 Em Hipótese alguma será admitida juntada de
documentos ou aditamentos posteriores.

8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

8.1 O processo de seleção será conduzido pela
Coordenadora Local, nos termos do art. 24 da Portaria
MEC n° 826/2017, sendo realizado em uma única etapa
que é a avaliação de títulos;
8.1.1 Os candidatos serão convocados por meio de
edital para a realização da prova de títulos, conforme
cronograma constante no item 9 deste edital;
8.2 Da avaliação de títulos;
8.2.1 À avaliação de títulos será atribuída uma nota
de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). com peso um;
8.2.2 A avaliação de títulos será realizada por meio
de análise do Curriculum Vitae entregue pelo candidato;
8.2.3 Na avaliação de títulos só serão considerados
itens do Curriculum Vitae cujos documentos

comprobatórios tenham sido efetivamente entregues no
prazo estabelecido neste Edital no item 9;
8.2.4 Serão considerados diplomas de cursos de
graduação e pós-graduação, em nível de especialização,
mestrado e doutorado, na área da Educação, expedidos
por instituição credenciadas pelo Ministério da
Educação, cujos cursos tenham sido reconhecidos;
8.2.5 A nota da avaliação de títulos terá caráter
classificatório;
8.2.6 A nota final de cada candidato deste processo
seletivo resultará da média aritmética ponderada das
notas obtidas por cada candidato na avaliação de títulos.

9. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO
SELETIVO – FASE/DATA/ PERÍODO

9.1 INSCRIÇÕES
Período de inscrições: dias 04 e 05 de setembro de 2017
Horário: das 13 horas às 17 horas
Local: Secretaria Municipal de Educação de Arapongas
– Rua Marabu, 748 - Centro
Diretoria Geral

9.2 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Data: 11/09/2017
Local: Diário Oficial do Munícipio – Endereço http://
www.arapongas.pr.gov.br/diario

9.3 INÍCIO DAS ATIVIDADES
Data Provável: 14 de setembro de 2017 (Quinta-Feira) às
17 horas
Local: Secretaria Municipal de Educação de Arapongas
– Rua Marabu, 748 – Centro
Sala de Reuniões

10. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL
DO PROCESSO SELETIVO

10.1 A classificação será efetuada pela verificação
dos requisitos básicos do candidato e, em empate, terá
preferência, sucessivamente, o candidato que tiver:
10.1.1 Maior tempo de serviço comprovado no ciclo
de alfabetização (1° a 3° ano);
10.1.2 Ter mais de uma especialização na área de
Educação ou ter/ estar cursando mestrado ou doutorado
na área de educação.

11. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO

11.1 Serão classificados 15 (quinze) candidatos,
sendo que as vagas serão disponibilizadas de acordo
como o número de turmas que forem liberadas pelo MEC.
Os candidatos restantes formarão um cadastro reserva,
caso haja necessidade;
11.2 Os candidatos classificados serão convocados
pela coordenação do curso, quando autorizado pelo
MEC;
11.3 A contratação dos candidatos selecionados
dentro do número de vagas disponíveis está
condicionada à liberação de recursos financeiros pelo
FNDE;
11.4 Após a contratação do formador local, caso
deixe de cumprir suas funções, de acordo com decisão
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fundamental da Administração Pública ou caso a
Coordenação Local considere sua atuação insatisfatória
para o desempenho de suas funções, poderá solicitar
seu desligamento do curso, sendo substituído nos
termos do art. 41 da Portaria MEC n° 826/ 2017.

1.2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Não será cobrada taxa de inscrição

12.2 Os documentos apresentados para avaliação de
títulos dos candidatos não classificados ou com
inscrições não homologadas poderão ser retiradas pelo
candidato após 15 dias contados da publicação do
resultado final deste processo seletivo:

12.3 Os candidatos classificados além do limite de vagas
ofertadas pelo MEC ficarão em lista de espera, podendo,
por conveniência administrativa, serem convocados
para suprimento de vagas, obedecendo – se
rigorosamente a ordem de classificação;

12.4 O presente processo seletivo terá validade para o
período letivo de 2017.

12.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário
Municipal de Educação de Arapongas, sendo que o
processo seletivo não permite recursos.

Arapongas, 31 de agosto de 2017.

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Coordenadora Local do PNAIC/ Arapongas

PAULO VALÉRIO
Secretário Municipal de Educação
Decreto n° 307/17, de 05/04/2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 070/2017 � Processo Adm. N º 133/2017. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER A 
TODAS AS SECRETARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO � SEMAD. 
 
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: 
 
FRS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO � EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 21.583.350/0001-06, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 499/2017.  
 
Item Quant. Unid. Descrição Valor unitário Valor total 

01 5.000 Unid. 

Camiseta Gola Careca, confeccionada em tecido 
de malha pv (65% poliéster e 35% viscose), 
mangas curtas sem punho, impressão em silk. A 
arte será fornecida pela secretaria solicitante. 
Tamanho PP ao extra GG. � Fênix Têxtil � 8166. 

R$9,54 R$47.700,00 

 
Valor Total: R$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos 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 28/08/2017. 
 
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, 31 de agosto 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 055/2017 � Processo Adm. N º 108/2017. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO RAMO DE CARTILHAS EDUCACIONAIS PARA O TRÂNSITO, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO � 
SESTRAN. 
 
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: 
 
TONSIG COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 11.469.424/0001-16, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 491/2017.  
 

Item Qtd Und Descrição 
Valor 

unitário 
Valor total 

01 6000 Unid 

Livro ou cartilha que aborde o tema trânsito, 
confeccionado nas medidas de formato mínimo 26 x 31 
cm, grampeado, com capa em cartão triplex 350 g 
impresso em off-set com 04x04 cores com acabamento 
em verniz uv frente, miolo com o mínimo de 48 páginas 
nas medidas de 26 x 31 cm em papel couche brilho 115 g 
impresso em off-set com 04 cores que contenha no 
mínimo 180 lacunas numeradas e distribuídas no layout 
interno do total de suas 48 páginas, que acompanham no 
mínimo 180 figuras adesivas no formato mínimo de 50 x 
65 mm, confeccionadas em papel adesivo brilho 180 g 
impressos em off-set com 04x01 cores em acabamento 
frente verniz uv, todas numeradas no verso para serem 
coladas pelo aluno dentro do livro em suas devidas 
lacunas também numeradas para completarem as 
mensagens educativas do tema trânsito. As figuras 
adesivas deverão ser acondicionadas a cada 05 unidades, 
em 01 pacote de bopp impresso em 04 cores, totalizando 
no mínimo 36 pacotes lacrados por livro. Cada figura 
adesiva deve estar vinculada e se encaixar a uma 
mensagem educativa no tema trânsito, com cidadania, 
como pedestres, passageiros, portadores de necessidades 
especiais, ciclistas, motociclistas e motoristas. As figuras 
adesivas devem ser de foto manipulação com fotos reais 
de humanos adultos e/ou crianças adaptadas ao cenário 
em desenho manual, de desenhos manuais e de placas de 
trânsito de acordo com os padrões nacional brasileiro. 
Acompanha também no mínimo 36 vales saquinhos de 
figurinhas confeccionados em papel 60g impresso em off-
set 04x00 cores nas medidas mínimas de 45x60 mm, e 
manual do educador para diretrizes do projeto com 
duração de quatro semanas, com atividades diárias 
envolvendo o tema trânsito, confeccionado em 08 páginas 
no formato mínimo de 21x29 cm em papel couche brilho 
115 g impresso em off-set 04x04 cores. O livro deve 
conter número de isbn e ficha de catalogação de acordo 
com a lei 10.753 de 30 de outubro de 2003. ISBN 978-
85-68997-00-0. 

R$44,90 R$269.400,00 

 
Valor Total: R$ 269.400,00 (duzentos e sessenta e nove mil e quatrocentos 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 18/08/2017. 
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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, 31 de agosto de 2017. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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ARAPONGAS  
 

1 
  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  

Estado do Paraná 
 

 

DECRETO Nº 729/17, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o disposto no art. 5º da Lei nº 3.936, de 08 de dezembro de 2011, alterado pela Lei nº. 4.571, de 30 de junho 
de 2017, e o contido na C.I. nº 360/2017, da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
 

RESOLVE: 
  

Art. 1º - Compor o CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - CMH, composto dos seguintes membros e seus respectivos 
suplentes, com mandato para 02 (dois) anos, conforme segue: 
 

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL: 
 

SEMAS 

ISMAILDA FERREIRA DE LIMA DA SILVA TITULAR 

LAÍS PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA SUPLENTE 
 

EDUCAÇÃO 

ROSÂNGELA R. VAZ DE GOUVEIA TITULAR 

PATRÍCIA ELAINE INÁCIO ESTRALIOTO SUPLENTE 
 

SEMAD 

FABIELE CARLA VASCONCELOS DA SILVA TITULAR 

JOÃO PEDRO SCHNEIDER SUPLENTE 
 

SEFIN 

PAULO SÉRGIO DA SILVA TITULAR 

FABRÍCIO GERMINIANO SUPLENTE 
 

SEODUR 

FERNANDO ROMAN BOLICO TITULAR 

VITOR EMANUEL DORTAS SUPLENTE 

 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE ARAPONGAS 

NOME  

EDSON TOMIO HIRATA TITULAR 

MARCOS VERONEZ SUPLENTE 

 
ENTIDADES OU MOVIMENTOS POPULARES: 
 

UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS � UAMMA 

NOME  

MARIA ADELAIDE OLIVEIRA CIREIA TITULAR 

ALZIRA MARIA DA SILVA DA ROCHA SUPLENTE 
 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL PADRE CHICO 

NOME  

MARIA LUCIA DE ABREU FERREIRA TITULAR 

JULIANA CANDIDA FERREIRA SUPLENTE 
 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM BANDEIRANTES 

NOME  

ANTONIO ALVES DA SILVA TITULAR 

MARIA APARECIDA VICENTINI SUPLENTE 
 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ARAPONGAS III 

NOME  

ADRIANO LEMOS TITULAR 

FÁBIO PEREIRA MARTINS SUPLENTE 

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

 
Arapongas, 01 de setembro de 2017. 

 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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