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LEI Nº. 4.647, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo
instituir Programa ‘Farmácia Solidária” no Município de
Arapongas e dá outras providências.

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

Art. 1°. Fica autorizado o Poder Executivo a instituir o
Programa “Farmácia Solidaria”, com o objetivo de
favorecer o provimento das necessidades
medicamentosas da população residente no Município
de Arapongas/PR.

Art. 2°. O programa “Farmácia Solidaria” consiste na
arrecadação, seleção e distribuição gratuita de
medicamentos doados pela comunidade, médicos,
consultórios, clinicas médicas, indústrias farmacêuticas,
distribuidoras de medicamentos, as pessoas que
preencherem os requisitos dispostos no art. 5° desta
Lei.

Art. 3°. Fica a Secretaria de Saúde do Município
autorizada a divulgar o Programa “Farmácia Solidaria”,
através dos ACS- Agentes Comunitários de Saúde,
informando a população quanto ao recebimento pelas
Unidades de Saúde, bem como disponibilizará sala
própria para estoque, controle e distribuição dos
medicamentos doados.

Art. 4°. VETADO

Art. 5°. Para se beneficiar do “Programa Farmácia
Solidaria”, o cidadão deverá residir no Município de
Arapongas e estar credenciado junto ao Sistema Único
de Saúde, mediante as seguintes condições:

I - deverá apresentar solicitação por prescrição médica
ou de profissional habilitado para prescrever;

II - apresentar documento de identificação com o número
do registro geral e CPF;

III - apresentar o Cartão do SUS, receituário original,
com nome legível, assinatura e CRM do médico para
obter medicamentos controlados, quando assim for
exigido.
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Art. 6°. Os beneficiários deste Programa deverão ser
avisados de que se tratam de medicamentos obtidos na
forma desta Lei.

Art. 7°. A regulamentação da presente Lei será efetuada
pelo Poder Executivo, no que couber.

Art. 8°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Arapongas, 14 de dezembro de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 057/18, DE 07 DE FEVEREIRO DE
2018

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. 3252, de 06/02/2018;

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 05 de fevereiro de
2018, MARCIA GONÇALVES DOS SANTOS, matrícula
nº 92614/1, do cargo de Cozinheiro – 30h, de provimento
efetivo, para o qual foi nomeada através do Decreto nº
160/11, de 18/02/11.

Arapongas, 07 de fevereiro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 072/18, DE 07 DE FEVEREIRO DE
2018

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. 3387, de 07/02/2018;

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 07 de fevereiro de
2018, ALEXANDRE DEPIERI, matrícula nº 105333/3, do
cargo de Auditor Médico – símbolo CC2, de provimento
em comissão, para o qual foi nomeado através do Decreto
nº 008/17, de 01/01/17.

Arapongas, 07 de fevereiro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 073/18, DE 07 DE FEVEREIRO DE
2018

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. 3444, de 07/02/2018;

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 07 de fevereiro de
2018, ANDREIA KUJAVA SAMPAIO, matrícula nº 95214/
1, do cargo de Operário, de provimento efetivo, para o
qual foi nomeada através do Decreto nº 216/12, de 24/
02/12.

Arapongas, 07 de fevereiro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 80/18, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o contido no processo
protocolado sob nº 028619/2017.

D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam aceitos todos os Serviços e Obras de
Infraestrutura executados pela “J.D. INCORPORADORA
E IMOBILIÁRIA LTDA - ME”, inscrita no CNPJ sob nº
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19.000.566/0001-41, no Loteamento denominado
“JARDIM HERMÍNIO E MARIA I”, implantado sobre o
Lote de Terras sob nº 51, com área 32.266,66 m2, ou seja,
3,2266 ha, situado na Gleba Pirapó, neste Município e
Comarca de Arapongas – Paraná, matriculado sob o nº
25.752 do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício
desta Comarca, os quais passam a integrar doravante o
Patrimônio Público Municipal.

Art. 2º - Ficam ainda, liberado os Lotes dados em caução,
na modalidade Hipoteca, constantes na Alínea “b” e
“c”, do Termo de Acordo firmado entre as partes como
garantia no cumprimento das obras de infraestrutura,
sendo: Lotes de nºs: de 12 ao 15 da Quadra n° 2, com
área total de 1.119,48 m² e os lotes de n°s: 01 ao 04 da
Quadra 3, com área total de 1.235,27 m², totalizando uma
área de 2.354,75 m², conforme Projeto Urbanístico deste
mesmo Loteamento, bem como ficando o
empreendimento liberado para construções.

Art. 3º - Fica Revogado o Decreto nº 813/17, de 05 de
outubro de 2017, em todos os seus termos.

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

Arapongas, 08 de fevereiro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

ERRATA DO
DECRETO Nº 674/94, DE 08 DE NOVEMBRO DE

1994

Onde se lê:

Art.1º - ................................................................................

JARDIM “NOVO CENTAURO”
Rua 05 ................................................. Rua Poleiro-Triste

Leia-se:

Art. 1º - ...............................................................................

JARDIM “NOVO CENTAURO”
Rua 05 .............................................. Rua Poaieiro-Triste

Arapongas, 07 de fevereiro de 2017.

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

PORTARIA  050/18, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o contido na C. I. nº
21/18 - SEODUR;

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER, a JAIR MILANI, ocupante do
cargo de Secretário Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano, matrícula 81221/2, 30 (trinta)
dias de férias regulamentares, acrescidas de 1/3 (um terço)
previsto no Art. 118 da Lei nº. 4.451, de 25/01/2016,
referentes ao período aquisitivo 2017/2018, a partir de
09 de fevereiro 2018.

Art. 2º - DESIGNAR, RICARDO KANEHIRO KOIKE,
matricula n°. 82589/2, ocupante do cargo de Engenheiro
Civil, para responder, cumulativamente com ônus, pela
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano, férias do titular.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 07 de fevereiro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA  051/18, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o contido na C. I. nº
20/18 - ESPORTE;

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER, a ALTAIR SARTORI, ocupante do
cargo de Secretário Municipal de Esporte, matrícula
21849/4, 30 (trinta) dias de férias regulamentares,
acrescidas de 1/3 (um terço) previsto no Art. 118 da Lei
nº. 4.451, de 25/01/2016, referentes ao período aquisitivo
2017/2018, a partir de 05 de fevereiro 2018.

Art. 2º - DESIGNAR, MARIO SERGIO DAVANSO ROSA
JUNIOR, matricula n°. 82660/2, ocupante do cargo de
Agente Administrativo para responder, com ônus, pela
Secretaria Municipal de Esportes, no período de 05/02 a
06/03/2018, de férias do titular.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 07 de fevereiro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA  052/18, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o contido na C. I. nº
053/18 - SEMAS;

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER, a LEONI ARRUDA MILANI,
ocupante do cargo de Diretora da Política Municipal da
Assistência Social, matrícula 81370/2, 30 (trinta) dias de
férias regulamentares, acrescidas de 1/3 (um terço)
previsto no Art. 118 da Lei nº. 4.451, de 25/01/2016,
referentes ao período aquisitivo 2017/2018, a partir de
14 de fevereiro 2018.

Art. 2º - DESIGNAR, VANETE OSTI LUDESCHER,
matricula n°. 46949/1, ocupante do cargo de Agente
Administrativo para responder, com ônus, pela Diretora
da Política Municipal da Assistência Social, no período
de 14/02 a 15/03/2018, de férias do titular.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 07 de fevereiro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 053/18, DE 08 DE FEVEREIRO DE
2018

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:
DESIGNAR, Ronaldo Sanches Candreva, matricula nº
41351/2, ocupante do cargo de Chefe de Divisão de
provimento em comissão, lotado na Secretaria Municipal
de Administração, para responder, cumulativamente com
ônus, pelo cargo de Assessor Técnico Executivo -
símbolo CC2, no período de 15 de fevereiro a 06 de março
de 2018, férias da titular.

Arapongas, 08 de fevereiro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA N.º 54/18, DE 08 DE FEVEREIRO DE
2018

MÁRCIA CRISTINA KREMPEL, Secretária Municipal
de Saúde de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com o Art.
243, da Lei nº. 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:

Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
apontadas na Comunicação Interna nº 879/2017/Saúde,
tipificadas, em tese, nos Arts. 215, incisos I e V alínea
“a”, e 216, inciso XV, ambos da Lei nº. 4.451/16, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria nº. 078/17.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 08 de fevereiro de 2018.

MÁRCIA CRISTINA KREMPEL
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 014/2018

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de
materiais gráficos, para atender a Secretaria Municipal
de Esporte, conforme especificações e anexos
constantes no respectivo Edital. Encerramento do
recebimento dos envelopes até 13h15min do dia 23 de
fevereiro de 2018 e abertos a partir das 13h30min, do
mesmo dia, no mesmo local. O edital completo poderá
ser obtido em sua integra no site: http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 08 de fevereiro de 2018.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 015/2018

Objeto: Aquisição e instalação de geomembrana para
expansão do Aterro Sanitário, em atendimento a
Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos
e Meio Ambiente – SEASPMA, conforme
especificações e anexos constantes no respectivo
Edital. Encerramento do recebimento dos envelopes
até 09h15min do dia 23 de fevereiro de 2018 e abertos
a partir das 09h30min, do mesmo dia, no mesmo local.
O edital completo poderá ser obtido em sua integra no
site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 08 de fevereiro de 2018.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 016/2018

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de
premiações (troféus e medalhas) para as competições
Municipais, em atendimento a Secretaria Municipal de
Esporte, conforme especificações e anexos constantes
no respectivo Edital. Encerramento do recebimento
dos envelopes até 13h15min do dia 26 de fevereiro de
2018 e abertos a partir das 13h30min, do mesmo dia,
no mesmo local. O edital completo poderá ser obtido
em sua integra no site: http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 08 de fevereiro de 2018.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 017/2018

Objeto: Registro de preços para aquisição de frutas,
barra de cereal e suplemento hidroeletrolítico para os
atletas que irão participar de competições e eventos
que serão realizados no ano de 2018, em atendimento
a Secretaria Municipal de Esporte, conforme
especificações e anexos constantes no respectivo

Edital. Encerramento do recebimento dos envelopes
até 09h15min do dia 27 de fevereiro de 2018 e abertos
a partir das 09h30min, do mesmo dia, no mesmo local.
O edital completo poderá ser obtido em sua integra no
site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 08 de fevereiro de 2018.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: n° 187/2017.
Contrato: nº. 691/2017 – 1º Termo Aditivo.
Tomada de Preço: nº. 009/2017.
Partes: Município de Arapongas e SERRANO, PAGLIA
& CIA LTDA – ME, CNPJ n° 23.191.400/0001-27, neste
ato, representado por Rui Pedro Sales Molina Serrano,
CPF nº 075.859.209-46.
Objeto: contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia para a construção do prédio do
PROCON, em atendimento a Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano –
SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: CLÁUSULA PRIMEIRA:
Constitui objeto do presente termo aditivo o acréscimo
de quantitativo de itens planilhados e a prorrogação do
prazo de execução do contrato, conforme processo
administrativo n.º 2538 de 30/01/2018. CLÁUSULA
SEGUNDA: Com fundamento no art. 58, I e art. 65, I, “a”
e “b”, e § 1º da Lei n.º 8.666/93, fica alterado o contrato
com o fim de acrescer quantitativo de itens planilhados,
conforme planilha que integra o processo administrativo
2538/18 Em consequência da alteração, será acrescido
ao valor do contrato o montante de R$ 17.741,81
(dezessete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta
e um centavos), equivalente a 2,96% do valor inicial do
contrato, passando o valor total de R$ 599.145,33
(quinhentos e noventa e nove mil, cento e quarenta e
cinco reais e trinta e três centavos) para R$ 616.887,14
(seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e oitenta e sete
reais e quatorze centavos). CLÁUSULA TERCEIRA: Em
decorrência da alteração contratual, com fundamento
no § 1º, I e IV do art. 57 da Lei n.º 8.666/93, fica prorrogado
o término do prazo de execução de 13/08/2018 para 17/
09/2018. CLÁUSULA QUARTA: O valor total acrescido
ao contrato correrá por conta da seguinte rubrica
orçamentária: 04.02- 144220002.1.002/4.4.9051.01.04 –
Fonte de Recurso 078-112. CLÁUSULA QUINTA: A
Contratada obriga-se a reforçar a garantia na mesma
modalidade originalmente prestada, com o valor
devidamente atualizado para R$ 30.844,35 (trinta mil,
oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco
centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato somado ao acréscimo. CLÁUSULA
SEXTA: Ficam ratificadas e mantidas todas as demais
cláusulas e condições do contrato inicial não contrárias
a este Instrumento. Data e assinaturas.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

PREFEITURADO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
                                  Estado do Paraná 
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Matrícula Nome Cargo Nº Processo  Motivo do Indeferimento 

7129/1 Sandra Regina G. Henncki 
Assistente 
Administrativo 

2023-24/01/18 

Conforme Previsto no § 3º do artigo 27 da 
supracitada Lei, não pode ser promovida, por 
não cumprimento do interstício mínimo de 01 
ano da última promoção, em 01/05/2017. 

�

��#
��	�%�������	�������������)�7��	����
����
��������������6	����7	��
������
���	��������)�

�	�����	!�

�����	�����&(�
����7�����	�
��$&'0!�

�
�

�

�������������� ����!"��

�������	�
�

�

"�! �$������������$��$�!!��

2��������	����������
���
)�������6	

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2086     PÁG:05SEXTA-FEIRA 09/02/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 003/2018 � Processo Adm. N º 006/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GRAMAS PARA REPOSIÇÃO E PLANTIO EM LOGRADOUROS E PRAÇAS 
PÚBLICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE � 
SEASPMA. 
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: 

VALDECI RAFAEL VIDOTTO GONÇALVES � EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 16.730.986/0001-95, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2018. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 15.000 M² GRAMA ESMERALDA  JGS R$3,80 R$57.000,00 

02 10.000 M² GRAMA MATO GROSSO JGS R$4,00 R$40.000,00 

TOTAL GERAL  R$97.000,00 

Valor Total: R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.  
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades 
da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 08 de fevereiro de 2018. 

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 012/2017 � Processo Adm. N º 034/2017. 
OBJETO: Registro de preços para futuras aquisições de Carga de Gás (GLP) P45 e P13, aquisições de Acessórios e Botijões 
(Cota/Vasilhame) para atender todas as Secretarias Municipais, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração -
SEMAD.
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. 287/2017, assinada em 04 de Abril de 2017 COMPANHIA ULTRAGAZ S A., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 61.602.199/0278-27. 

Item Modo de Disputa Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$

01 
COTA 

PRINCIPAL  
1.688 UND 

Recarga de gás GLP botijão de 
13kg, fabricado segundo norma da 
ABNT �      8460. 

Ultragaz 50,25 84.822,00 

03 
COTA 

PRINCIPAL  
1.688 UND 

Recarga de gás GLP botijão de 
45kg, fabricado segundo norma da 
ABNT � 8460. 

Ultragaz 216,00 364.608,00 

TOTAL GERAL R$ 449.430,00 

Ata de Registro de preços n. 288/2017, assinada em 04 de Abril de 2017 ROMA-GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA � EPP., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.432.446/0001-10.  

Item Modo de Disputa Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$

02 

COTA 
RESERVADA ITEM 

01 EXCLUSIVO 
(ME/EPP) 

562 UND 
Recarga de gás GLP botijão de 
13kg, fabricado segundo norma da 
ABNT �      8460. 

Nacional 
Gás Butano 

55,00 30.910,00 

04 

COTA 
RESERVADA ITEM 

03 EXCLUSIVO 
(ME/EPP) 

562 UND 
Recarga de gás GLP botijão de 
45kg, fabricado segundo norma da 
ABNT � 8460. 

Nacional 
Gás Butano 

240,00 134.880,00 

05 
EXCLUSIVO 

(ME/EPP) 
50 UND 

Aquisição de botijão de gás 
(cota/vasilhame) de 45 kg Gás 
liquefeito de petróleo � GLP � tipo 
gás propano-butano, material 
chapa aço, capacidade do botijão 
45, normas técnicas ABNT 13.523, 
para uso em fogão industrial.

Nacional 
Gás Butano 

420,00 21.000,00 

06 
EXCLUSIVO 

(ME/EPP) 
50 UND 

Aquisição de botijão de gás 
(cota/vasilhame) de 13kg Botijão 
gás liquefeito de petróleo- GLP, 
material chapa aço, tipo gás 
propano- butano, capacidade 
botijão 13kg, aplicação fogão 
residencial, normas técnicas, 
ABNT 8.460. 

Nacional 
Gás Butano 

120,00 6.000,00 

TOTAL GERAL R$ 192.790,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 09 de Fevereiro de 2018. 

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 023/2017 � Processo Adm. N º 051/2017. 
OBJETO: Registro de preços para futuras Aquisições de M³ (Metros Cúbicos) de Oxigênio, Acondicionado em Cilindros, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. 
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. 320/2017, assinada em 28 de abril de 2017 OXIVALE GASES OXIGÊNIO LTDA � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.083.326/0001-58.  

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 780 CLD 
Oxigênio medicinal cilindro OTC 05 � Cilindros com 
capacidade de 1,00M³

Linde R$63,00 R$49.140,00 

02 420 CLD 
Oxigênio medicinal cilindro OTC 15 � Capacidade 
mínima de 2,50 M³ e máxima de 3,00 M³ 

Linde R$65,00 R$27.300,00 

03 405 CLD 
Oxigênio Medicinal Cilindro OTC 50 � Capacidade 
Mínima de 6,00M³ e Máxima de 10,00M³

Linde R$27,00 R$10.935,00 

04 135 CLD 
Oxigênio Medicinal Cilindro OTC 50 � Capacidade 
Mínima de 6,00M³ e Máxima de 10,00M³ 

Linde R$27,00 R$3.645,00 

TOTAL GERAL R$91.020,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 09 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2086     PÁG:08SEXTA-FEIRA 09/02/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017 � Processo Adm. N º 172/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS COM RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 09267.609000/1140-
05 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
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. 629/2017, assinada em 09 de Novembro de 2017 - A. PAZINATO MARINGÁ � ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 04.352.905/0001-81.  

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

02 31 UND 

Armário de aço com 2 portas, prateleiras e fechadura, armário em aço  com 
1.97m de altura e 1,20m de largura x 0,45m, chapa 22, tolerância de 3% das 
medidas, puxador frontal tipo alça, 03 prateleiras internas removíveis, com 
fechadura para travamento e duas cópias de chave. Cor: a cor será escolhida 
na cartela de cores do licitante vencedor. Garantia mínima de 01 ano. Obs.: 
esta medida poderá variar 5% para mais ou menos. 

Vegel / 
aia403/22 

749,00 23.219,00 

03 27 UND 

Armário de madeira mdf com 2 portas 1,65cm a x 90cm c x 45cm l e 
fechadura, armário alto, medindo 0,90 x 0,45 x 1,65 m, confeccionado em 
madeira termo estabilizada com 18 mm de espessura nas laterais e partes 
internas (prateleiras), tampo com 25mm de espessura, com borda frontal 
arredondada em post forming. Equipado com 02 portas de giro e 04 
prateleiras reguláveis. Fechadura frontal, com duas chaves e puxadores em 
pvc. Base com sapatas niveladoras de piso. Cor sólida a definir.  Esta medida 
poderá variar 5% para mais ou menos. 

Rmp / 170aa 595,00 16.065,00 

04 21 UND 

Armário fechado 02 portas. Tampo: confeccionado em mdp bp com 25mm de 
espessura, revestidos em ambos os lados em laminado melamínico 
texturizado (bp). Com acabamento nas bordas frontal, laterais e posterior 
retas revestidas com fita de proteção em pvc com 2mm de espessura.  
Corpo: formado por lateral, base e portas. Fabricados em mdp de alta 
densidade de 15mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado 
melamínico texturizado (bp). Com acabamento das portas e os demais 
componentes do corpo de armário em fita de pvc 0,5mm de espessura, 
coladas pelo sistema hot melt. Todas as bordas recebem perfeito acabamento 
respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico e espessura do 
aglomerado. O fundo confeccionado em mdf com 15mm de espessura 
revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado (bp). 
Portas: dotadas de dobradiças em aço permitindo abertura de até 107º, e 
caneco com ø35mm. Puxadores confeccionados em aluminio injetado com 
acabamento na cor aluminio escovado, furação 128mm. Fechadura frontal na 
parte central do  armário. Com acabamento nas bordas retas revestidas com 
fita de proteção em pvc com 0,5mm de espessura. Todas as bordas recebem 
perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado 
melamínico. 
Rodapé:  metálica confeccionada em estrutura tubular em aço carbono 
1008/1012, secção retangular, chapa 20 (0,9mm) nas laterais e chapa 18 
(1,20mm) dobrada em formato "l" na parte frontal e traseira, com sapatas 
niveladora metálica 20mm. Toda a estrutura metálica possui tratamento 
antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta 
na cor alumínio (epóxi), quando aluminio recebe camada protetora de verniz 
para melhor proteção da pintura e efeito de metalização. Pintura da estrutura 
metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 
220°c. 
Montagem: a união dos componentes dos armários é feita por sistema 
"minifix", cavilhas madeira e parafusos auto atarrachantes. Fundo dos 
armários fixados por encaixe e com sistema de travamento.  
Prateleira: confeccionada em mdp com 15mm de espessura. Revestida em 
laminado texturizado em ambos os lados, com acabamento em fita de pvc  na 
face frontal com espessura de 0,5mm. Suporte de prateleira em zamak 
injetado para fixação das prateleiras, com dispositivo de travamento das 
mesmas. Com furação para regulagem das prateleiras com no mínimo 32 mm 
de distância entre uma e outra. 
Medidas (em milímetros) largura - 800 - profundidade - 500 -  altura - 
1635mm -  cor a escolher. Enviar catalogo com foto.  Esta medida poderá 
variar 5% para mais ou menos. 

Rmp / 170aa 523,00 10.983,00 

06 23 UND 

Arquivo em aço com 4 gavetas, com rodízios deslizantes para pastas 
suspensas tamanho oficio em chapa 26 (0,48mm), tratadas e fosfatizadas com 
fechadura que trava simultaneamente as 4 gavetas. Medidas padrão a1,34m 
l0,47m p0,71m. Pintura epóxi cinza royal.Esta medida poderá variar 5% para 
mais ou menos. 

Vegel / 
aiof4e 

392,80 9.034,40 

11 82 UND 

Estante em aço medindo 1980x920x60 cm com 6 bandejas chapa 20, com 
reforço ômega embaixo, coluna l3, chapa 14 para armazenagem de 120 kg 
por bandeja. Aço, tratado pelo processo anticorrosivo de fosfatização, 
processo de pintura em esmalte sintético. Cor: a cor será escolhida na cartela 
de cores do licitante vencedor. Garantia mínima de 12 meses 

Vegel / 
ed60/20/14 

460,00 37.720,00 

14 60 UND 

Mesa com 03 gavetas- mesa de escritório comum com gaveta: tampo deverá 
ser curvo em formato ergonômico e cantos arredondados, deverá ser 
confeccionado em mdp ou mdf com no mínimo 18mm de espessura com 
acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (bp), 
totalizando no mínimo 1250mm de comprimento e no mínimo 750mm de 

Rmp / 
376m9 

331,50 19.890,00 
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profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais deverá ser com perfil de 
proteção em pvc do tipo ergosoft 180° ou material similar com a mesma 
resistência. Tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito 
acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. Painel 
frontal com medida de no mínimo 1080x340mm, confeccionado em mdp ou 
mdf de no mínimo 15mm de espessura com acabamento nas duas faces em 
laminado melamínico texturizado (bp), borda inferior com acabamento em 
fita de borda em pvc com espessura de no mínimo 0,5mm, fixada pelo 
sistema hot-melt ou similar. Toda a borda recebe perfeito acabamento 
respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. 
Estrutura de sustentação deverá ser do tipo "i" ou similar que atenda a mesma 
resistência, constituída por 01 tubo horizontal superior e 02 colunas verticais 
no tubo retangular com a medida de no minimo  20x30mm chapa 20 
(0,90mm) de espessura, com um fechamento do lado externo em chapa 24 
(0,60mm), fixada ás colunas verticais por meio encaixe e fechamento interno 
fixado por meio de solda mig (metal inerte gás), formando calha para 
passagem de fiação. Base inferior em chapa 14 (1,90mm) estampada em 
formato curvo, apoio para sapatas em ferro chato 3/4 x 1/8 dobrado em "u" e 
soltado a base, ponteira 20x30mm interna no tubo horizontal superior e 
sapatas reguladoras 5/8 x 5/16 na da base inferior. Fixação do tampo a 
estrutura feitas através de parafusos auto atarrachantes. Toda a estrutura 
metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de 
fosfato e acabamento em tinta na cor alumínio (epóxi), com camada protetora 
de verniz para melhor proteção da pintura e efeito de metalização. Pintura da 
estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em 
estufa a 220°c, com espessura mínima de camada  de 40 mícrons. Medidas 
aproximadas  (em milímetros): largura - 1250 / profundidade - 750 / altura - 
750. Gaveteiro suspenso 03 gavetas puxador plástico: corpo: deverá ser 
constituído por laterais e frente das gavetas em mdp ou mdf com no mínimo 
15mm de espessura, revestidos em ambos os lados em laminado melamínico 
texturizado (bp). Com frente de gavetas com bordas retas revestidas em fita 
de pvc de no mínimo 0,5mm. Todas as bordas recebem perfeito acabamento 
respeitando a tonalidade da cor do laminado melamínico e espessura do 
aglomerado. Travessas: deverão ser confeccionadas em mdp ou mdf com no 
mínimo 18mm de espessura, revestido por material melamínico de baixa 
pressão (bp), com bordas revestidas em fita de pvc de no mínimo 0,5mm de 
espessura fixadas pelo sistema hot melt. Gavetas: peça frontal em mdp ou 
mdf com espessura mínima de 15 mm, revestida em laminado melamínico 
texturizado (bp), e acabamento das bordas em fita pvc de 0,5mm de 
espessura. Peças lateral e posterior em mdp ou mdf com espessura mínima de 
15mm na cor branco gelo. Bordas revestidas em fita melamina 210g na cor 
branca. Fundo das gavetas confeccionado em hdf (high density fiberboard, ou 
seja, chapa de fibra de alta densidade) com no mínimo 2,8mm de espessura 
ou material similar. Gaveta com corrediça metálica com roldanas em nylon. 
Puxadores confeccionados em abs injetado com acabamento na cor 
aluminizado ou similar, furação de no mínimo 96mm. Fechadura frontal com 
travamento vertical simultâneo e chave escamoteável. Cor: a cor será 
escolhida na cartela de cores do licitante vencedor. Medidas aproximadas 
(em milímetros): largura - 375 / profundidade - 390 / altura - 340. Obs.: esta 
medida poderá variar 5% para mais ou menos. 

21 47 UND 

Arquivo mdf 04 gavetas para pasta suspensa: corpo: constituído por base, 
laterais em mdp com 15 mm de espessura, revestidos em ambos os lados em 
laminado melamínico texturizado (bp). Com bordas revestidas em fita de pvc 
de 0,5mm na mesma tonalidade de cor do laminado. O fundo confeccionado 
em mdf com 15 mm de espessura com a mesma tonalidade de cor do 
laminado melamínico. Tampo: reto confeccionado em mdp bp com 25 mm de 
espessura revestida em ambos os lados em laminado melamínico texturizado 
(bp). Bordas laterais e frontais retas revestidas com fita de proteção em pvc 
com 02 mm de espessura.  Gavetas: peça frontal em mdp com espessura de 
15 mm, revestidos em ambos os lados em laminado melamínico texturizado 
(bp). Com bordas retas revestidas com fita de proteção em pvc com 0.5 mm 
de espessura. Peças laterais e posteriores em mdp com espessura de 15 mm. 
Bordas revestidas em fita melamina 210g na cor branca. Fundo das gavetas 
confeccionado em hdf, ou seja, chapa de fibra de alta densidade, com 2,8mm 
de espessura com acabamento em pintura à base dágua e secagem ultravioleta 
mantendo a mesma tonalidade de cor do laminado melamínico. Gavetão para 
pasta suspensa com corrediças telescópicas e esferas de aço, fixadas na lateral 
do gaveteiro através de parafusos auto-atarrachante. Puxadores 
confeccionados em alumínio injetado com acabamento na cor alumínio 
escovado, furação 128 mm. Fechadura frontal com travamento vertical 
simultâneo e chave escamoteável.  Suporte para pasta suspensa: com opção 
de arquivamento lateral para pasta, estrutura metálica confeccionada em ferro 
chato 3/4x1/8 dobrado com fixação feita por meio de parafusos auto 
atarrachantes. Rodapé: metálica confeccionada em estrutura em aço carbono 
1008/1012, secção retangular com dimensões l.475 - p.450 -  a.35mm 
espessura da chapa 20  nas laterais e chapa 18 dobrada em formato "l" na 
parte frontal e traseira, com sapatas niveladora metálica 20mm. Toda a 
estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em 
banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor alumínio (epóxi) quando 
aluminizada é aplicada camada protetora de verniz para melhor proteção da 
pintura e efeito metalizado. Pintura da estrutura metálica com tinta em pó 
híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°c. Obs.: esta medida 
poderá variar 5% para mais ou menos. Dimensões: largura %u2013 495; 
profundidade %u2013 500; altura - 1355. Cor a ser definida. Obs.: esta 
medida poderá variar 5% para mais ou menos. 

Rmp / 170aq 630,00 29.610,00 

22 1 UND 

Gaveteiro mdf 3 gavetas 
Corpo: constituído por base, laterais em mdp com 15mm de espessura, 
revestidos em ambos os lados em laminado melamínico texturizado (bp). 
Com bordas revestidas em fita de pvc de 0,5mm na mesma tonalidade de cor 

Rmp / 276g 388,00 388,00 
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do laminado. O fundo confeccionado em mdf revestidos em ambos os lados 
em laminado melamínico texturizado (bp), com 6mm de espessura. 
Tampo: confeccionado e mdp bp com 25mm de espessura, revestidos em 
ambos os lados em laminado melamínico texturizado (bp). Bordas retas com 
proteção em fita de pvc de 2mm de espessura.  
Gavetas: peça frontal em mdp com espessura de 15 mm, revestida em 
laminado melamínico texturizado (bp), e acabamento das bordas em fita pvc 
de 0,5mm de espessura. Peças lateral e posterior em mdp com espessura de 
15mm na cor branco gelo. Todas as peças são revestidas internamente e 
externamente com laminado de baixa pressão. Bordas revestidas em fita 
melamina 210g na cor branca. Fundo das gavetas confeccionado em hdf 
(high density fiberboard, ou seja, chapa de fibra de alta densidade) com 
2,8mm de espessura com acabamento em pintura à base dágua e secagem 
ultravioleta mantendo a mesma tonalidade de cor do laminado melamínico. 
Gavetas com corrediças metálica com roldanas em nylon, fixadas na lateral 
do gaveteiro através de parafusos auto-atarrachante. Puxadores 
confeccionados em alumimio injetado com acabamento na cor aluminio 
escovado, furação 128mm. Fechadura frontal com travamento vertical 
simultâneo e chave escamoteável. Rodízios com rodas de 50 mm, sem trava, 
duplo giro na cor preta em polipropileno injetado com capacidade de carga de 
40kg por peça. Medidas finais (em milímetros). Largura - 494 - profundidade 
- 480 
Altura - 595.  Esta medida poderá variar 5% para mais ou menos. 

TOTAL GERAL R$ 146.909,40 

Ata de Registro de preços n. 630/2017, assinada em 09 de Novembro de 2017 - CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI � ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 07.654.231/0001-68.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

01 2 UND 

Armário em aço com 1.97m de altura e 1,20m de largura x 0,45m, chapa 
22, tolerância de 3% das medidas, puxador frontal tipo alça,  03 
prateleiras internas removíveis, com fechadura para travamento e duas 
cópias de chave. cor: a cor será escolhida na cartela de cores do licitante 
vencedor. garantia mínima de 01 ano. obs.: esta medida poderá variar 5% 
para mais ou menos. 

Vegel  
AIA403 

1.039,48 2.078,96 

TOTAL GERAL R$ 2.078,96 

Ata de Registro de preços n. 631/2017, assinada em 09 de Novembro de 2017 - PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA � ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 85.515.542/0001-50.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

07 30 UND 

Banqueta giratória/mocho - assento/ encosto: confeccionado com 
compensado multi-laminado moldado automaticamente com 12 mm de 
espessura. É estofado com espuma injetada de densidade 45kg/m3 
flexível de alta resistência, espessura de 95mm no assento e 35mm no 
encosto, revestido por vinil na parte posterior, bordas protegidas por pvc 
tipo "s", e por final é revestido com tecido.
Base: a base possui 3 partes sendo cada uma delas: - cabeça: 
confeccionado com chapa de aço de 3 mm (chapa 11) e ferro liso redondo 
5/16 com um puxador na extremidade. A chapa é estampada para dar 
resistência e soldada pelo sistema mig ( metal inerte gás). Possui 
tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e 
pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150 c. 
- pistão: acionado através de um "botão" localizado na parte superior da 
aranha, os pistões possui o sistema de regulagem a gás (pneumático). São 
confeccionados com tubos, molas, arruelas de aço, para maior resistência. 
Possui telescópio de 01estagio para melhor acabamento. - aranha: 
confeccionado com tubo quadrado 25 x 25 chapa 18 (1,2 milímetros de 
espessura) e tubo redondo 2" chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), 
também são soldados pelo sistema de solda mig. Possui 5 "patas" e em 
cada extremidade, são fixadas buchas 25 x 25 e rodízios. Rodízios pu. 
Sua estrutura metálica possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão 
em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, 
curada a estufa a 150 c e para melhor acabamento, é utilizado capa para 
aranha confeccionados em polipropileno. Dimensões: 450 x 420mm. 
Encosto: 400 x 300mm. Cor: couríssimo pvc preto. Nr-17 norma 
regulamentadora - ergonomia assinada por engenheiro de segurança do 
trabalho ou assinada por médico do trabalho. 

Renascer 
Rn09010p 

162,00 4.860,00 

08 220 UND 

Cadeira estofada fixa sem braço. Assento e encosto: confeccionado com 
compensado multilaminado de no mínimo 12 milímetros de espessura 
moldado anatomicamente. É estofado com espuma injetada de densidade 
45kg/m³ flexível de alta resistência e por final revestido com tecido 
courvin. A borda frontal do assento deverá ser curvada para melhor 
circulação sanguínea seguindo assim normas ergonômicas. Deverão nas 
bordas ser utilizados perfil de pvc extrusado tipo "s" de no mínimo 17 
mm para total proteção. Junção: deverá ser confeccionado em chapas de 
aço de no mínimo 3/16, possui formato em "l" com nervura de reforço. 
Estrutura: deverá ser confeccionado com tubo redondo de no mínimo 7/8 
chapa 18. Cor: a cor será escolhida na cartela de cores do licitante 
vencedor. Medida aproximada de assento: 47 x 42 (cm). Medida 
aproximada de encosto: 36 x 42 (cm). 

Primax 
Pmx exec/fixa

123,00 27.060,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2086     PÁG:11SEXTA-FEIRA 09/02/2018



09 102 UND 

Cadeira estofada giratória com braço. Assento: confeccionado com 
compensado multilaminado de 12 milímetros de espessura e moldado 
anatomicamente, são estofados utilizando espuma injetada com densidade 
de 45kg/m³ e por fim é revestido com tecido courvin. A borda frontal do 
assento é curvada para melhor circulação sanguínea seguindo assim 
normas ergonômicas. Para melhor acabamento nas bordas são utilizados 
perfil de pvc tipo "s" de 17 milímetros para total proteção. Encosto: 
confeccionado com compensado multilaminado de 12 milímetros de 
espessura e moldado anatomicamente, são estofados utilizando espuma 
injetada com densidade de 40kg/m³ e por fim é revestido com tecido. 
Para melhor acabamento, são colocados espuma e corino na parte traseira 
do encosto e nas bordas são utilizados perfil de pvc tipo "s" de 17 
milímetros para total proteção. Junção: ligação entre o assento e o 
encosto feita através de lâmina de metal (chapa de aço 3/16) em forma de 
"l", com 110 mm de largura por 5 mm de espessura,  com regulagem 
horizontal (de profundidade), fixada através de porcas de garra. Base: a 
base possui 3 partes sendo cada uma delas: - cabeça: confeccionado com 
chapa de aço de 3 milímetros de espessura (chapa 11) e ferro liso redondo 
5/16. A chapa é estampada para dar resistência e soldada pelo sistema 
mig (metal inerte gás). Possui tratamento antiferrugem a base de imersão 
em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, 
curada a estufa a 150°c. - pistão: acionado através de um "botão" 
localizado na parte superior, os pistões possui o sistema de regulagem a 
gás (pneumático). São confeccionados com tubos, molas, arruelas de aço, 
para maior resistência. Possui telescópico para melhor acabamento. - 
aranha: confeccionado com tubo quadrado 25 x 25 chapa 16 (1,5 
milímetros de espessura) e tubo redondo 2" chapa 14 (1,9 milímetros de 
espessura), também são soldadas pelo sistema de solda mig. Possui 5 
"patas" e em cada extremidade, são fixadas buchas e rodízios. Sua 
estrutura metálica possui tratamento antiferrugem a base de imersão em 
banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, 
curada a estufa a 150°c e para melhor acabamento, é utilizado capa para 
aranha confeccionados em polipropileno. Braços: braços com estrutura 
em tubo oblongo 16x30, são revestido por apoio de braço injetado em 
integral skin. Cor: a cor será escolhida na cartela de cores do licitante 
vencedor. 

Primax 
Pmx sec/corsa

150,00 15.300,00 

10 16 UND 

Descanso para pés: descanso ergonômico para pés, dimensões 45x30cm, 
com revestimento emborrachado antiderrapante, com 03 níveis  de 
regulação que se adéqüe a necessidade do usuário, base da plataforma 
antiderrapante e anti?risco. 

Multivisão 
abs 

43,00 688,00 

18 22 UND 

Longarinas assento em polietileno e pés de metal com 02 lugares, assento 
e encosto deverá ser em polipropileno, fixados na estrutura com 
parafusos através de porcas garras ou similar. Estrutura sobre longarina: 
deverá ser confeccionado com chapa de aço. A estrutura é do tipo 
contínua (sobre longarina), com 2 lugares, deverá possuir tratamento 
antiferrugem e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi. Cor: a 
cor será escolhida na cartela de cores do licitante vencedor. 

Primax 
Pmx 
pplongo2 

104,00 2.288,00 

19 42 UND 

Longarinas assento em polietileno e pés de metal com 03 lugares. 
Assento e encosto deverá ser em polipropileno, fixados na estrutura com 
parafusos através de porcas garras ou similar. Estrutura sobre longarina: 
deverá ser confeccionado com chapa de aço. A estrutura é do tipo 
contínua (sobre longarina), com 3 lugares, deverá possuir tratamento 
antiferrugem e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi. Cor: a 
cor será escolhida na cartela de cores do licitante vencedor. 

Primax  
Pmx 
pplongo3 

157,00 6.594,00 

20 71 UND 

Longarinas assento em polietileno e pés de metal com 04 lugares. 
Assento e encosto deverá ser em polipropileno, fixados na estrutura com 
parafusos através de porcas garras ou similar. Estrutura sobre longarina: 
deverá ser confeccionado com chapa de aço. A estrutura é do tipo 
contínua (sobre longarina), com 4 lugares, deverá possuir tratamento 
antiferrugem e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi. Cor: a 
cor será escolhida na cartela de cores do licitante vencedor. 

Primax  
Pmx 
pplongo4 

209,00 14.839,00 

TOTAL GERAL R$ 71.629,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas,09 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

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

DECRETO nº. 064/18, de 07 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 23502, de 17 de Outubro de 2017; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 
19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de 
Previdência), a ROSANA GIANCRISTOFARO CORTEZI, matrícula 34541-01, inscrita 
no Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 015.019.679-24, ocupante do cargo de 
Assistente Social, Classe B, Nível 59, do Grupo Profissional Superior 1, lotado na 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 5.031,19 (Cinco mil e 
trinta e um reais e dezenove centavos) mensais, e anuais de R$ 60.374,28 (Sessenta mil, 
trezentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), já acrescidos de 24% (Vinte e 
quatro por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade com as 
Leis números 1.612/89, 2.147/92 e 4.451/16 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado 
no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de 
Políticas de Previdência Social, correspondentes a 32 anos, 07 meses e 08 dias de 
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da 
Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, 
combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

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

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

       Arapongas, 07 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
PREFEITO 

ALVARO VERONEZ FILHO 
DIRETOR PRESIDENTE
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

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

DECRETO nº. 065/18, de 07 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 24377, de 24 de Outubro de 2017; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 
19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de 
Previdência), a ISABEL CHRISTINA TAVARES MARTINS CAETANO, matrícula 
42587-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 512.036.779-87, 
ocupante do cargo de Odontólogo, Classe A, Nível 67, do Grupo Profissional Superior 1, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 5.151,16 (Cinco mil, 
cento e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) mensais, e anuais de R$ 61.813,92 
(Sessenta e um mil, oitocentos e treze reais e noventa e dois centavos), já acrescidos de 
25% (Vinte e cinco por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de 
conformidade com as Leis números 1.612/89, 2.147/92 e 4.451/16 (Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme 
assegurado no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da 
Secretaria de Políticas de Previdência Social, correspondentes a 30 anos, 03 meses e  13 
dias de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime 
Geral da Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição 
Federal, combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

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

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

       Arapongas, 07 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
PREFEITO 

ALVARO VERONEZ FILHO 
DIRETOR PRESIDENTE
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

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

DECRETO nº. 066/18, de 07 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 24777, de 30 de Outubro de 2017; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº. 47, de 
05.07.2005, a MARIA ODETE OLIVEIRA DE MELO, matrícula 34088-02, inscrita no 
Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 645.747.099-87, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, do Grupo Profissional Básico 1, Classe A, Nível 26, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 1.445,02 (Um mil, 
quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) mensais, e anuais de R$ 17.340,24 
(Dezessete mil, trezentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos), já acrescidos de 26% 
(Vinte e seis por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade 
com as Leis números 1.612/89, 2.147/92 e 4.451/16 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado 
no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de 
Políticas de Previdência Social, correspondentes a 33 anos, 11 meses e 27 dias de 
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da 
Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, 
combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

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

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

       Arapongas, 07 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
PREFEITO 

ALVARO VERONEZ FILHO 
DIRETOR PRESIDENTE
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

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

DECRETO nº. 067/18, de 07 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 26489, de 20 de Novembro de 2017; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Idade, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, �b�, da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03, combinado com o art. 22, 
inciso II, da Lei Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a MARIA
APARECIDA ALCACE, matrícula 72206-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física � 
CPF/MF sob o nº. 523.397.779-68, ocupante do cargo de Gari, Classe A, Nível 30, do 
Grupo Profissional Básico 1, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços 
Públicos e Meio Ambiente. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 570,55 (Quinhentos e 
setenta reais e cinquenta e cinco centavos) calculados na proporção de 5.878/10.950 avos 
das 80% maiores remunerações de contribuição desde jan/02, conforme disposto no art. 40, 
parágrafos 3º e 17º, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, combinado com o art. 
31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria 
de Políticas de Previdência Social, acrescidos de R$ 383,45 (Trezentos e oitenta e três reais 
e quarenta e cinco centavos) para alcançar o piso nacional, acrescidos ainda de R$ 181,34 
(Cento e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), para atingir o valor de R$ 1.118,34 
(Um mil, e cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos), salário mínimo municipal, 
conforme Leis Municipais nº. 4.097/13, de 25.04.2013, nº. 4.141/13, de 18.09.2013, nº. 
4.230/14, de 22.04.2014, nº. 4.372/15, de 23.04.2015, nº. 4.460/16, de 01.04.2016 e nº. 
4.554/17, de 20.04.2017; correspondentes a 16 anos, 01 mês e 08 dias de contribuição a 
Regime Próprio de Previdência Social. 

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

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

       Arapongas, 07 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
PREFEITO 

ALVARO VERONEZ FILHO 
DIRETOR PRESIDENTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2086     PÁG:16SEXTA-FEIRA 09/02/2018



���������

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

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

DECRETO nº. 068/18, de 07 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 27891, de 04 de Dezembro de 2017; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 
19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de 
Previdência), a JOSÉ MARIA ALVES, matrícula 4880-01, inscrito no Cadastro de 
Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 202.941.239-20, ocupante do cargo de Pedreiro, Classe 
A, Nível 63, do Grupo Profissional Básico 1, lotado na Secretaria Municipal de Obras, 
Transportes e Desenvolvimento Urbano. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 3.449,20 (Três mil, 
quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) mensais, e anuais de R$ 41.390,40 
(Quarenta e um mil, trezentos e noventa reais e quarenta centavos), já acrescidos de 35% 
(Trinta e cinco por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade 
com as Leis números 1.612/89, 2.147/92 e 4.451/16 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado 
no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de 
Políticas de Previdência Social, correspondentes a 35 anos, 06 meses e 01 dia de 
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da 
Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, 
combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

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

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

       Arapongas, 07 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
PREFEITO 

ALVARO VERONEZ FILHO 
DIRETOR PRESIDENTE
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

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

DECRETO nº. 069/18, de 07 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 28057, de 06 de Dezembro de 2017; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Idade, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, �b�, da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03, combinado com o art. 22, 
inciso II, da Lei Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a MARIA
ANÉZIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, matrícula 72184-01, inscrita no Cadastro 
de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 402.917.829-49, ocupante do cargo de Gari, Classe 
A, Nível 30, do Grupo Profissional Básico 1, lotado na Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Trânsito. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 600,19 (Seiscentos reais 
e dezenove centavos) calculados na proporção de 6.179/10.950 avos das 80% maiores 
remunerações de contribuição desde jan/02, conforme disposto no art. 40, parágrafos 3º e 
17º, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, combinado com o art. 31, da Lei 
Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de 
Políticas de Previdência Social, acrescidos de R$ 353,81 (Trezentos e cinquenta e três reais 
e oitenta e um centavos) para alcançar o piso nacional, acrescidos ainda de R$ 181,34 
(Cento e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), para atingir o valor de R$ 1.118,34 
(Um mil, e cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos), salário mínimo municipal, 
conforme Leis Municipais nº. 4.097/13, de 25.04.2013, nº. 4.141/13, de 18.09.2013, nº. 
4.230/14, de 22.04.2014, nº. 4.372/15, de 23.04.2015, nº. 4.460/16, de 01.04.2016 e nº. 
4.554/17, de 20.04.2017; correspondentes a 16 anos, 11 meses e 09 dias de contribuição a 
Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da Previdência 
Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, combinado 
com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05.. 

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

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

       Arapongas, 07 de Fevereiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
PREFEITO 

ALVARO VERONEZ FILHO 
DIRETOR PRESIDENTE
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PORTARIA nº. 007/18, de 08 de fevereiro de 2018. 

O Diretor Presidente e a Diretora Previdenciária do Instituto de 
Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas - IPPASA, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pela Lei Municipal nº. 3.676/09, e à vista do 
contido no processo protocolado sob o nº. 00207, de 09 de Janeiro de 2018;  

R E S O L V E M: 

Art. 1º - CONCEDER PENSÃO MENSAL VITALÍCIA, nos 
termos do art. 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/03; combinado com o art. 26 e parágrafos, da 
Lei nº 3.225, de 03/08/05 (Regime Próprio de Previdência Social), a IRACI 
BEGALLI, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob nº. 841.153.869-91, e 
Pensão Mensal Temporária a GUILHERME BEGALLI DA FONSECA, inscrito no 
Cadastro de Pessoa Física CPF sob nº. 099.227.039-12, companheira e filho menor 
respectivamente, do então servidor Osvaldo da Fonseca Junior, falecido aos 
04.01.2018. 

Art. 2º - O valor dos proventos mensais será de R$1.796,35
(Um mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) e anuais de R$ 
21.556,20 (Vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), 
correspondentes a 100% do valor da remuneração de contribuição percebida pelo então 
participante no cargo efetivo de Agente de Vigilância, Classe A, Nível 52, do Grupo 
Profissional Básico 1, já acrescido de 13% de Adicional por Tempo de Serviço, com 
observância ao contido no art. 40, parágrafos 7º, inciso II e 8º, da Constituição Federal, 
combinado com os artigos 26 e 31, da Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os 
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 
conforme legislação municipal pertinente, sem paridade ou isonomia com os reajustes 
concedidos aos servidores da ativa.  

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a contar de 04.01.2018, data de falecimento do então servidor, revogadas as 
disposições em contrário. 

Arapongas, 08 de fevereiro de 2018. 

ALVARO VERONEZ FILHO 
DIRETOR PRESIDENTE          

GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES 
DIRETORA  PREVIDENCÁRIA 
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