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DECRETO Nº 015/18, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 27834, de
04.12.2017;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de EVA PEREIRA GUIMARAES,
matrícula nº 65030-02, ocupante do cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais, Classe A, Nível 14, do Grupo
Profissional Básico 01, de provimento efetivo, lotado
na Secretaria Municipal de Educação, o tempo de
contribuição vinculado ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, conforme Certidão nº 14022020.1.00191/
17-4, expedida pelo INSS em 04.12.2017, referente aos
períodos de 01.04.1991 a 29.02.1992, 01.03.1992 a
31.12.1992, 01.03.1993 a 09.02.1998 e 26.02.1998 a
01.03.2002, perfazendo o total de 3.905 dias,
correspondentes a 10 anos, 08 meses e 15 dias,
considerados para efeitos de aposentadoria e
disponibilidade, na forma do disposto no art. 201, § 9º,
da Constituição Federal; art. 40 e ss., do Capítulo I, Título
IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de Seguridade Social),
dos quais 04 anos, 11 meses e 06 dias considerados
também para fins de Adicional por Tempo de Serviço –
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei nº 4.451/
16.

Arapongas, 11 de Janeiro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário de Administração

DECRETO Nº 018/18, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 28084, de
06.12.2017;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de SILVIA APARECIDA DE
SOUZA, matrícula nº 31720-02, ocupante do cargo de

Técnico em Vigilância Sanitária, Classe B, Nível 82, do
Grupo Profissional Médio, de provimento efetivo, lotado
na Secretaria Municipal de Saúde, o tempo de
contribuição vinculado ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, conforme Certidão nº 14022020.1.00180/
17-2, expedida pelo INSS em 17.11.2017, complementada
pela Certidão nº 002/18, expedida pela Secretaria de
Administração em 11.01.2018, referente aos períodos de
02.02.1987 a 22.11.1988, 01.06.1989 a 30.06.1989,
12.11.1990 a 06.03.1991, 15.03.1991 a 30.09.1991 e
01.11.1991 a 28.02.1993, perfazendo o total de 1.485 dias,
correspondentes a 04 anos, 01 mês e 00 dias,
considerados para efeitos de aposentadoria e
disponibilidade, na forma do disposto no art. 201, § 9º,
da Constituição Federal; art. 40 e ss., do Capítulo I, Título
IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de Seguridade Social),
dos quais 01 ano, 03 meses e 28 dias considerados para
todos os efeitos legais, conforme art. 184, da Lei nº 4.451/
16 e 00 anos, 06 meses e 16 dias considerados para fins
de Adicional por Tempo de Serviço – ATS, conforme
art. 101, Parágrafo único, da Lei nº 4.451/16.

Arapongas, 11 de Janeiro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário de Administração

DECRETO Nº 019/18, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

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

Art. 1º - Ficam declaradas de Utilidade Pública, para fins
de Desapropriação Amigável ou Judicial, nos termos do
Artigo 5º, Alínea “i”, do Decreto-Lei sob nº 3.365/41, de
21 de junho de 1941, e legislação posterior, as áreas de
terras totalizando 5.568,50 m², a serem destacadas do
Lote maior sob nº 194-194/A, com área de 44.192,24 m²,
situadas na Gleba Patrimônio Arapongas, neste
Município e Comarca, de propriedade de EMPRESA
BRASILEIRA DE LOTEAMENTOS LTDA, oriundas da
matrícula sob nº 40.325, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, para fins de urbanização, as áreas abaixo
descritas:

01 – Área de terras medindo 2.472,80 m², a ser
denominada Lote nº 194-194/A-2; Lote de terras, com
área 2.472,80 metros quadrados, situado na Gleba
Patrimônio Arapongas, nesta Cidade e Comarca de
Arapongas, com as seguintes divisas e confrontações:
“Iniciando em um marco cravado na divisa com o lote
194-194/A-1, segue confrontando com o mesmo na
distância de 42,00 metros e  rumo NW80º36’40"SE; deste
ponto, segue confrontando com o lote 194-194/A-3 na
distância de 118,92 metros e rumo NW80º36’40"SE, ainda
com o mesmo lote segue em curva com raio de 3,00
metros por 4,88 metros; deste ponto segue confrontando
com o lote 194-194/A-4, na distância de 20,72 metros e
rumo SE83º53’58"NW; deste ponto segue confrontando
com o lote 194-194/A, em curva com raio 3,00 metros por
40,54 metros, ainda com o mesmo lote segue por mais
155,76 metros e rumo NW80º36’40"SE; deste ponto segue
confrontando com a Rua Arapaçú Listrado por 15,00
metros e rumo SW9º54’58"NE, até encontrar-se com o
marco inicial desta descrição.”

02 – Área de terras medindo 3.095,69 m², a ser
denominada Lote nº 194-194/A-4; Lote de terras, com
área 3.095,70 metros quadrados, situado na Gleba
Patrimônio Arapongas, nesta Cidade e Comarca de
Arapongas, com as seguintes divisas e confrontações:
“Iniciando em um marco cravado na divisa com o lote
194-194/A-5, segue confrontando com o mesmo em curva
com raio de 3,00 metros e distância de 4,36 metros e
ainda com o mesmo lote segue em curva com raio de
253,76 metros por 58,77 metros e por 147,47 metros no
rumo SE83º53’58"NW; deste ponto, segue confrontando
com o lote 195 na distância de 15,05 metros e rumo
NW79º01’SE, deste ponto segue confrontando com o
lote 194-194/A, na distância de 105,63 metros e rumo
SE83º53’58"NW; deste ponto segue confrontando com
o lote 194-194/A-2, na distância de 20,72 metros e rumo
SE83º53’58"NW; deste ponto segue confrontando com
o lote 194-194/A-3, na distância de 19,41 metros e rumo
SE83º53’58"NW, ainda com o mesmo lote segue em curva
com raio de 268,76 metros na distância de 59,91 metros e
em curva com raio de 3,00 metros por 5,17 metros; deste
ponto segue confrontando com a Rua Sanhaço Rei na
distância de 21,18 metros e rumo NW79º51’SE, até
encontrar-se com o marco inicial desta descrição.”

Art. 2º - Ficam declaradas de Utilidade Pública igualmente
as benfeitorias porventura existentes nas áreas de terras
descritas no Artigo anterior.
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as demais disposições
em contrário.

Arapongas, 11 de janeiro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 023/18, DE 16 DE JANEIRO DE 2018

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

R E S O L V E:
Art. 1º - Revogar o Decreto nº 002/18, de 08 de janeiro de
2018, em todos os seus termos.

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

Arapongas, 16 de janeiro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PMA

O Município de Arapongas, através do Pregoeiro
Municipal nomeado pela Portaria n.° 259/2017,
NOTIFICA as empresas participantes do certame
denominado EDITAL DE PREGÃO N.° 113/2017 –
PROCESSO N.° 215/2017, visando o Registro de Preços
para compras de computadores All-in-ones,
computadores desktop, notebooks, scanners, projetores
e impressoras tipo IV, para suprir as demandas de
serviços das secretarias, em atendimento a Diretoria de
tecnologia da Informação – DTI, notifica que:
I – o Recurso Administrativo apresentado pela empresa
DATEN TECNOLOGIA TODA, CNPJ N.° 04.602.789/
0001-01, que após análise pela autoridade superior
quanto ao mérito do recurso, considerando as
contrarrazões apresentadas, parecer jurídico e
manifestação emitida pelo Pregoeiro Municipal, julga
procedente o Provimento do recurso e a resposta na
íntegra encontra-se disponível no mesmo lugar de
download do edital;

Arapongas, 17 de Janeiro de 2018.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal
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Secretaria Municipal de Administração 
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113700 1 
DAIANE CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA 
DE SOUZA 

Professor de Educação Infantil  40 
horas 3 !;(''(�!'<�

'''�6��  � 5=0/��5��*="7��/�*9�� ����.���	� & � �;(!<(�!'��

112577 2 FERNANDA DOS SANTOS BISCAIA 
Professor de Educação Infantil  40 
horas 3 �'('!(�!'<�

113735 1 FRANCIELE ALVES FERREIRA DOS SANTOS
Professor de Educação Infantil  40 
horas 3 '!('!(�!'<�
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115223 1 GISLAINE KRUPNISKI BARRIONUEVO PENA Professor 3 �$(''(�!'<�

113751 1 GRACILIANA APARECIDA DA SILVEIRA 
Professor de Educação Infantil  40 
horas 3 ''(''(�!'<�

115541 1 GRASIELE ALVES DE CAMARGO 
Professor de Educação Infantil  40 
horas 3 ��(''(�!'<�

98388 2 ISABEL CRISTINA SOUZA DE NOVAES 
Professor de Educação Infantil  40 
horas 3 '$('!(�!'<�

��<<$�  � @����5��*�>?�� �������	� '<� ';(''(�!'<�

111066 2 JULIANA MARCHIORI RIBEIRO NAGY 
Professor de Educação Infantil 4 0 
horas  3 !6('!(�!'<�

113808 1 LETICIA RIBEIRO LOPES DA SILVA 
Professor de Educação Infantil  40 
horas 3 ��(''(�!'<�

96997 2 MARI SELMA MARTINS BOBATO 
Professor de Educação Infantil 40 
horas  3 '&(!$(�!'<�

113352 1 PRISCILA DUTRA DA COSTA RAMOS 
Professor de Educação Infantil  40 
horas 3 ! (''(�!'<�

115568 1 RANNA DOS SANTOS GOMES Professor 3 '�(''(�!'<�

115550 1 REGINA LEDIANE DE ALMEIDA MACEDO 
Professor de Educação Infantil  40 
horas 3 �'(''(�!'<�

115452 1 RENATA BAZAN 
Professor de Educação Infantil  40 
horas 3 ';('!(�!'<�

82244 3 SANDRA REGINA PEREIRA  Professor  3 '$(!;(�!'<�

114308 1 VANESSA ALESSANDRA COSSA 
Professor de Educação Infantil  40 
horas 3 �'(''(�!'<�

115096 2 
VANESSA APARECIDA DE MARQUES 
GERALDINI 

Professor de Educação Infantil  40 
horas 3 '$('!(�!'<�
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DECRETO Nº 024/18, DE 16 DE JANEIRO DE 2018 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, no 

orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 

2018 e a ajustar as programações estabelecidas no Plano 

Plurianual 2018 a 2021 no Anexo I da Lei nº. 4.606, de 

17/10/2017 e no Anexo V da Lei 4.570, de 29/06/2017 - Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2018. 

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 2018, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.610, de 10 de novembro de 2017, Crédito Adicional Suplementar no 

valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

 10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 10.03 � Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental 

123610019.2.054/3.3.90.32.00 � Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita............................... ................... R$ 300.000,00 

 Fonte de Recurso 002 

 10.04 � Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-Educação Infantil 

123650019.2.062/3.3.90.32.00 � Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita............................... ................... R$ 200.000,00 

 Fonte de Recurso 002 

                              

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 

002 DRM - EC nº 93/2016 500.000,00 

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 2018 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.606, de 17/10/2017 do Plano 

Plurianual 2018 a 2021, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021

03 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

12 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

361 SUBFUNÇÃO:  ENSINO FUNDAMENTAL

0019 PROGRAMA: MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

2.054 Atividade: Manutenção dos Serviços do
Ensino Fundamental 
Fonte de Recurso 002 � Valor Suplem.

3.3.90.32.00 � Material, Bem ou Serviço 

para Distribuição Gratuita

Principais serviços e ou produtos   

0001 Manter escolas municipais Apoio 
Administrativo 

01 - - - 

Houve aumento da meta física 

04 UNIDADE: MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO � 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

12 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

365 SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

0019 PROGRAMA: MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 
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2.062 Atividade:  Manutenção dos Serviços da
Educação Infantil 
Fonte de Recurso 002 � Valor Suplem.

3.3.90.32.00 � Material, Bem ou Serviço 

para Distribuição Gratuita

Principais serviços e ou produtos   

0012 Manter os serviços da Educação Infanitl 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 2018 nas atividades orçamentárias estabelecida no Anexo V  

da Lei nº. 4.570, de 29/06/2017, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ORGÃO: 10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018

03 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL 

12 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

361 SUBFUNÇÃO:  ENSINO FUNDAMENTAL

0019 PROGRAMA: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA 

2.054 Atividade: Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental

Fonte de Recurso 002 � Valor Suplem.

3.3.90.32.00 � Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Principais serviços e ou produtos   
0001 Manter escolas municipais Apoio 

Administrativo 
01 

Houve aumento da meta física 

04 UNIDADE: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO �
EDUCAÇÃO INFANTIL 

12 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

365 SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

0019 PROGRAMA: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA 

2.062 Atividade:  Manutenção dos Serviços da Educação Infantil

Fonte de Recurso 002 � Valor Suplem.

3.3.90.32.00 � Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Principais serviços e ou produtos   
0012 Manter os serviços da Educação Infanitl 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, 16 de janeiro de 2018. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
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Onde se lê: 

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

96695/1 Adeilson Alvarino Assistente Administrativo C 01/10/2017 

Leia-se: 

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

96695/1 Adeilson Alvarino Assistente Administrativo C 19/01/2017
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

PORTARIA nº. 013/18, de 11 de janeiro 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 CI nº. 003/2018, da Educação; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - DISPENSAR, a Professora de Educação Infantil � 30 (trinta) horas semanais, 
abaixo relacionada, da incumbência de Responder pela Direção do Centro de Educação Infantil, 
com a Gratificação de Diretor, correspondente ao percentual 30%, de acordo com o número de 
alunos matriculados na unidade, sobre o valor do vencimento do nível inicial da classe em que se 
encontra posicionada, conforme segue: 

Matrícula Nome Classe Local Portaria 
Designação 

Data da 
Dispensa 

92207/2 Andreia Cristina de Souza 
de Lima 

C CMEI Laurides P. 
Schautz 

090/17, de 
13/02/17 

31/12/17 

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

  Arapongas, 11 de janeiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito do Município de Arapongas 

PAULO VALÉRIO 
Secretário Municipal de Educação 

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

PORTARIA nº. 014/18, de 11 de janeiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista da solicitação nº. 003/18, 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 

92207/2 Andreia Cristina de 
Souza de Lima 

C CMEI Laurides P. 
Schautz 

091/17, de 
13/02/17 

31/12/17 

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

Arapongas, 11 de janeiro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito

PAULO VALÉRIO 
Secretário Municipal de Educação

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

PORTARIA nº. 015/18, de 11 de janeiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, à vista das solicitações nº. 006/2018, nº. 009/2018 e nº. 010/2018, da EDUCAÇÃO; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, as Profissionais do 
Magistério, abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal de Educação, para responderem pela Direção 
dos Centros de Educação Infantis, com a Gratificação de Diretor, correspondente ao percentual de 30%, 
40% ou 50% sobre o valor do vencimento do nível inicial da classe em que se encontram, por período, de 
acordo com o número de alunos matriculados na unidade, prevista no Inciso III, do artigo 31, da Lei nº. 4.450, 
de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público 
Municipal de Arapongas), conforme segue: 

Matrícula Nome Classe Unidade Percentual 

71110/1 Aline Rabito Pereira da Silva 
de Oliveira 

C 
CMEI Júlia Chiappin 

40% 
(alínea �b�) 

71161/2 
Aparecida de Fátima Benedito 

C 
CMEI Maria A. Fernandes Weiss 

50%  
(alínea �c�) 

95389/1 Cinthia Felix Alves da Silva 
Chita 

B 
CMEI Ismênia A. Grassano 

40% 
(alínea �b�) 

80527/1 Cristina Márcia de Oliveira 
Magro 

C CMEI Padre Paulo Speiser  -  
Unidade II 

40% 
(alínea �b�) 

71340/2 Francisca Ivone de Jesus 
Gonçalves 

C 
CMEI Dom Romeu Alberti 

40% 
(alínea �b�) 

92339/2 
Inês Borges Maldonado 

C CMEI Padre Paulo Speiser  -  
Unidade I 

30% 
(alínea �a�) 

41297/3 
Isaura Borges do Carmo 

C 
CMEI Primeiros Passos 

50%  
(alínea �c�) 

35700/2 
Jovelina de Souza Ramos 

A 
CMEI Esther Otero de Mello 

40% 
(alínea �b�) 

91529/2 Lilian Luciane dos Anjos 
Colambari 

C CMEI Clementina dos Santos 
Soares 

40% 
(alínea �b�) 

51225/1 
Lucimara Pereira 

C 
CMEI Ana Macur 

30% 
(alínea �a�) 

92401/1 
Lusia dos Santos Vital 

C 
CMEI Pequenos Brilhantes 

40% 
(alínea �b�) 

62472/2 
Maria de Jesus Gutierres 

C 
CMEI Ana Paucic 

50% 
(alínea �c�) 

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
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92436/1 
Marli Ana Bendo Migliorini 

C 
CMEI Dom Geraldo Fernandes 

40%  
(alínea �b�) 

87033/2 
Patricia Silva Nicastro 

C 
CMEI Sonho Encantado 

50% 
(alínea �c�) 

84034/1 
Susana Jacomete Alexandre 

C 
CMEI Maria Fernandes Alher 

30% 
(alínea �a�) 

93807/1 
Talita de Paula Scarcelli 

C 
CMEI Laurides P. Schautz 

30% 
(alínea �a�) 

84069/2 
Vivian Leite Pereira 

C 
CMEI Berçário Municipal 

30% 
alínea �a�) 

                                         
Art. 2º - DESIGNAR, a partir de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, as Professoras de 

Educação Infantil � 40 (quarenta) horas semanais, abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal de 
Educação, para responderem pela Direção dos Centros de Educação Infantis, com a Gratificação de 
Diretor, correspondente ao percentual de 30%, 40% ou 50% sobre o valor do vencimento do nível inicial da 
classe em que se encontram, por período, de acordo com o número de alunos matriculados na unidade, 
prevista no Inciso III, do artigo 31, da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal de Arapongas), conforme segue: 

Matrícula Nome Classe Unidade Percentual 

98264/2 
Adélia Regina Porcel 

C 
CMEI Izaura dos Santos Vieira 

40%  
(alínea �b�) 

87360/2 
Aline Rossi da Silva 

C 
CMEI São Miguel Arcanjo 

40%  
(alínea �b�) 

84581/1 
Eloisa Souza de Freitas Maciel

A 
CMEI Dolores Lázaro Martins 

50% 
(alínea �c�) 

87068/2 
Quedna Paneroti Cavalcanti 

C 
CMEI Helena Escobal 

40% 
(alínea �b�) 

114766/1 
Paula Michele Trevisan 

C 
CMEI Padre Bernardo Merckel 

40% 
(alínea �b�) 

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

Arapongas, 11 de janeiro de 2018. 

              PAULO VALÉRIO                                                            SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
      Secretário Municipal de Educação                                                                        Prefeito                     
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

PORTARIA nº. 016/18, de  11 de janeiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, à vista das solicitações nº. 006/2018, nº. 009/2018 e nº. 010/2018, da EDUCAÇÃO; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, as Profissionais do 
Magistério, abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal de Educação, para prestarem serviços em 
Jornada Suplementar, onde a remuneração será proporcional ao número de 10 (dez) horas estendidas e 
calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em que se encontram posicionadas, com 
fundamento no § 2º, do artigo 32, todos da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal de Arapongas), conforme segue: 

Matrícula Nome Classe Unidade 

71110/1 Aline Rabito Pereira da Silva de Oliveira C CMEI Júlia Chiappin 
71161/2 Aparecida de Fátima Benedito C CMEI Maria A. Fernandes Weiss 
95389/1 Cinthia Felix Alves da Silva Chita B CMEI Ismênia A. Grassano 
80527/1 

Cristina Márcia de Oliveira Magro 
C CMEI Padre Paulo Speiser  -  Unidade 

II 
71340/2 Francisca Ivone de Jesus Gonçalves C CMEI Dom Romeu Alberti 
92339/2 Inês Borges Maldonado C CMEI Padre Paulo Speiser  -  Unidade I 
41297/3 Isaura Borges do Carmo C CMEI Primeiros Passos 
3700/2 Jovelina de Souza Ramos A CMEI Esther Otero de Mello 
91529/2 Lilian Luciane dos Anjos Colambari C CMEI Clementina dos Santos Soares 
51225/1 Lucimara Pereira C CMEI Ana Macur 
92401/1 Lusia dos Santos Vital C CMEI Pequenos Brilhantes 
62472/2 Maria de Jesus Gutierres C CMEI Ana Paucic 
92436/1 Marli Ana Bendo Migliorini C CMEI Dom Geraldo Fernandes 
87033/2 Patricia Silva Nicastro C CMEI Sonho Encantado 
84034/1 Susana Jacomete Alexandre C CMEI Maria Fernandes Alher 
84069/2 Vivian Leite Pereira C CMEI Berçário Municipal 
                                       

Art. 2º - DESIGNAR, a partir de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, a Profissional do 
Magistério, abaixo relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para prestar serviços em 
Jornada Suplementar, onde a remuneração será proporcional ao número de 20 (vinte) horas estendidas e 
calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em que se encontram posicionadas, com 

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
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fundamento no § 1º, do artigo 32, todos da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal de Arapongas), conforme segue:
                                        
Matrícula Nome Classe Unidade 

93807/1 Talita de Paula Scarcelli C CMEI Laurides P. Schautz 
                                       

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

       Arapongas, 11 de janeiro de 2018. 

              PAULO VALÉRIO                                                             SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
      Secretário Municipal de Educação                                                                        Prefeito                     
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos
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103756 1 ADRIANA VALERIA BENTO Aux. de Cons. Dentário - PSF (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

106933 1 ALDENIR DE ARRUDA Auxiliar de Enfermagem  (=)>3(=)7� 30 03/01/2018 a 
01/02/2018 

108936 1 ANA LETICIA SCHNEIDER FRADE 
DE ARAUJO 

Enfermeiro - PSF (=)>3(=)7� 30 16/01/2018 a 
14/02/2018 

102652 1 ANALICE BOLDRINI FERREIRA 
PESSIM 

Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

102725 1 ANTONIA CRISTINA DE LIMA DA 
SILVA 

Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

102709 1 APARECIDA MARCHESI PEDRIÇA Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

113395 1 CINTIA DE CAMPOS BUZUTTI 
SOUZA 

Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

102792 1 CLAUDETE FERNANDES DE SOUZA Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

113123 1 CLEIDE BALIANA DE MELO Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

102814 1 CLEUNICE APARECIDA SANTOS 
BONZATO OLIVERA 

Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

113131 1 EDICLEIA LEMES DOS SANTOS DE 
ARAUJO 

Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

102903 1 EDNA MARIA CORREIA MACIEL 
BARBOSA 

Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 11/01/2018 a 
09/02/2018 

111457 3 ELEN DIANA CARDOZO RALIANKO Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

103870 1 ELIANDRA RAMOS ORLANDO 
MOSQUETE SM 

Aux. de Cons. Dentário - PSF (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 
06/02/2018 

109371 1 ELZA APARECIDA SOUZA DE 
ALMEIDA 

Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

104876 1 ELZA JORDÃO FERREIRA DE 
CASTRO 

Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

112933 1 ERIKA HIROMI YANAZE OCHIAI Fisioterapeuta - NASF (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

103047 1 FERNANDA PROGETTI DA SILVA Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 15/01/2018 a 
13/02/2018 

104000 1 GILMAR ROCHA BERESTINO Odontólogo - PSF (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

103128 1 IVONE SPLENDOR ARAUJO Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

107409 1 JULIANA KARINA DE SOUZA 
OLIVEIRA 

Enfermeiro  (=)>3(=)7� 30 12/01/2018 a 
10/02/2018 

103187 1 JULIETE CAMILA RODRIGUES 
CALDEIRA 

Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 
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114685 1 KAROLINA DE SOUZA FELIPINI DE 
FREITAS 

Aux. de Cons. Dentário - PSF (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

113492 1 LARISSA SANTOS FORNAZIER Auxiliar de Enfermagem - PSF (=)>3(=)7� 30 15/01/2018 a 
13/02/2018 

109410 1 MAGALI SASTRE GUAPO Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

107344 1 MARCOS LUIS DA SILVA Motorista  (=)>3(=)7� 30 03/01/2018 a 
01/02/2018 

103411 1 MARIA APARECIDA FELIPE Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

103497 1 MARIA DE LOURDES SOUZA 
BASTOS 

Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

103624 1 MARY SILVA CARVALHO DE SOUZA Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

107107 1 PRISCILA ALMEIDA GARCIA Enfermeiro - PSF (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

105317 1 ROGERIO PIRES FERNANDES Motorista  (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

104035 1 ROGERSON PORELI MOURA 
BUENO 

Odontólogo - PSF (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

113484 1 ROSALIA MARIA AQUINO Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 10/01/2018 a 
08/02/2018 

103845 1 ROSANA APARECIDA DOS SANTOS 
BRAGA 

Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

105457 1 ROSANGELA DE OLIVEIRA LOVATO Auxiliar de Enfermagem - PSF (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

106780 4 ROSELI MUNHOZ RAMINEZ Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

105171 1 RUTH GONÇALVES MODENA 
CARVALHO PORTO 

Enfermeiro  (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

102580 1 SANDRA MARA DE OLIVEIRA 
MARTAURO 

Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

110418 1 SHAIENE FERRARI SCARAMAL 
FAVARO 

Fonoaudiólogo - NASF (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

112194 1 SILVANA FERDINANDI PORCEL 
LIMA 

Farmacêutico - NASF (=)>3(=)7� 30 10/01/2018 a 
08/02/2018 

1197383 1 SONIA MORENO LOPES Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

104337 1 SUELI JOSE COELHO Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

1197324 1 TELMA MORETAO MONTENEGRO Aux. de Cons. Dentário - PSF (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

106259 4 VALERIA VILMA RODRIGUES Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 08/01/2018 a 
06/02/2018 

109487 1 VERA APARECIDA DE OLIVEIRA 
DOS REIS 

Agente Comunitário de Saúde (=)>3(=)7� 30 11/01/2018 a 
09/02/2018 
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

PORTARIA nº. 018/18, de 11 de janeiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, à vista da solicitação nº. 1901/2017, da EDUCAÇÃO; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - DESIGNAR, no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018, as Profissionais do Magistério, 
abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal de Educação, para prestarem serviços em Jornada Suplementar, onde a 
remuneração será proporcional ao número de horas estendidas e calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em 
que se encontra posicionado (a) , com fundamento no artigo 39 e §1º, da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal de Arapongas), conforme segue: 

Mat. Nome Cargo Classe Local Jornada 

Suplementar 

44504/1 
Adriana Lux Carneiro

Professor � 20 
horas

B Secretaria Municipal de 
Educação

20 (vinte) horas 

49115/1 Alessandra Tavares de Oliveira 
Cotta 

Professor � 20 
horas 

C Secretaria Municipal de 
Educação 

20 (vinte) horas 

88005/2 
Elisângela Tropeia Ribeiro

Professor � 20 
horas

C Secretaria Municipal de 
Educação

20 (vinte) horas 

175230/1 
Katia Tavares Meserlian 

Professor � 20 
horas 

D Secretaria Municipal de 
Educação 

20 (vinte) horas 

77666/1 
Madelon Monteiro Santos Iyda

Professor � 20 
horas

C Secretaria Municipal de 
Educação

20 (vinte) horas 

34290/3 
Marili Soares Bozina

Professor � 20 
horas

C Secretaria Municipal de 
Educação

20 (vinte) horas 

51292/1 Regina Demele de Carvalho 
Valério 

Professor � 20 
horas 

C Secretaria Municipal de 
Educação 

20 (vinte) horas 

98221/1 
Patrícia Aparecida dos Santos

Professor � 20 
horas

C Secretaria Municipal de 
Educação 

20 (vinte) horas 

63282/3 
Vania Aparecida de Lima Topa

Professor � 20 
horas

C Secretaria Municipal de 
Educação

20 (vinte) horas 

6009/3 
Vera Lucia Precinotto Maschetti 

Professor � 20 
horas 

C Secretaria Municipal de 
Educação 

20 (vinte) horas 

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

Arapongas, 11 de janeiro de 2018. 

             PAULO VALÉRIO                                                              SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
      Secretário Municipal de Educação                                                                        Prefeito                     

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

PORTARIA nº. 022/18, de 11 de janeiro 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 Portaria nº 180/17, de 03/04/2017; 
- o contido na CI nº 631/17, da Educação; 
- o contido na CI nº 399/17, da Educação. 

R E S O L V E: 

Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 01 de janeiro até o final do respectivo mandato, para 
o exercício 2017-2019, as Professoras, abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal de 

Educação, para prestarem serviços em Jornada Suplementar, onde a remuneração será 

proporcional ao número de 20 (vinte) horas estendidas e calculadas com base no vencimento do 

nível inicial da classe em que se encontram posicionadas, com fundamento no § 1º, do artigo 32, 
todos da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 
Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal de Arapongas), conforme segue: 

Mat. Nome Cargo Classe Local Jornada 
Suplementar

52639/2 Eliana Claudia Pablos Professor � 20  
horas 

C Escola Municipal 
Rural São Carlos 

20 (vinte) horas 

49387/2 Kátia Aparecida 
Teixeira  

Professor � 20 
horas 

C Escola Municipal 
Júlio Savieto 

20 (vinte) horas 

34274/2 Nelci Nonis Berzack Professor � 20 
horas 

C Escola Municipal 
Desembargador 
Clotário Portugal 

20 (vinte) horas 

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

  Arapongas, 11 de janeiro de 2018. 

           PAULO VALÉRIO                                                                 SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Secretário Municipal de Educação                                              Prefeito do Município de Arapongas 

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 
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94420 1 ADRIANA PAS DE CAMARGO 

MAGRI 
Auxiliar de Serviços 
Gerais - 40h 

SEMAS 
17/10/2011 a 16/10/2016 � ����� � ������� �

109126 2 ALINE ALVES GOES FERREIRA Instrutor de Programas SAÚDE 01/03/2012 a 28/02/2017 �,����� � � ����� �
86053 4 CONCEICAO ELENA 

ZUCOLOTO 
Auxiliar de Serviços 
Gerais - 40h 

SEMAS 
20/03/2012 a 19/03/2017 � ����� � ������� �

78379 1 CONCEICAO IMACULADA 
RIBEIRO 

Gari SEASPMA 
01/01/2011 a 31/12/2015 � ����� � ������� �
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107506 1 CRISTIANE MOVIO PEREIRA Fonoaudiólogo SAÚDE 02/05/2011 a 01/05/2016 � ����� � ������� �
76384 1 ELIANE CAVICHIONI VEIGA Auxiliar de Serviços 

Gerais - 30h 
SAÚDE 

01/01/2011 a 31/12/2015 � ����� � ������� �

73105 1 ELIANE CRISTINA ALEIXO 
RODRIGO 

Auxiliar em Saúde Bucal SAÚDE 
01/01/2011 a 31/12/2015 � ����� � ������� �

93971 1 ELISIA CAMARGO DE ASSIS 
DA SILVA 

Auxiliar de Serviços 
Gerais - 40h 

SEMAS 
18/07/2011 a 17/07/2016 � ����� � ������� �

75906 1 ELTON ROGERIO FERREIRA Assistente Administrativo SESAN 01/01/2011 a 31/12/2015 � ����� � ������� �
75930 1 FABIANE APARECIDA 

NEUBAUER ZAGHINI 
Odontólogo SAÚDE 

01/01/2011 a 31/12/2015 � ����� � ������� �

104000 2 GILMAR ROCHA BERESTINO Odontólogo SAÚDE 24/09/2012 a 23/09/2017 � ����� � ������� �
102024 2 INGREA REGINA GARCIA 

CORDEIRO 
Protético SAÚDE 

04/05/2011 a 03/05/2016 � ����� � ������� �

93343 1 IVONE FERREIRA LUIZ Telefonista SEMAD 19/05/2011 a 18/05/2016 � ����� � ������� �
71463 1 JOICE BATISTA DE OLIVEIRA Assistente Social SEMAS 01/01/2011 a 31/12/2015 � ����� � ������� �
74870 1 KARINA APARECIDA PAIXÃO 

DA SILVA 
Auxiliar Administrativo SAÚDE 

01/01/2011 a 31/12/2015 � ����� � ������� �

67571 1 LUIZ FANTIN Fiscal de Tributos SEFIN  
01/01/2011 a 31/12/2015 �,����� � � ����� �

78646 1 LOURDES APARECIDA NONIS 
ALVES 

Instrutor de Programas SEMAS 
01/01/2011 a 31/12/2015 � ����� � ������� �

107158 1 MARCIA APARECIDA MARCHI 
DA SILVA 

Auxiliar de Serviços 
Gerais - 40h 

SAÚDE 
01/01/2011 a 31/12/2015 ������� � �7����� �

47031 2 MARIA HELENA CAMACHO Agente Administrativo SAÚDE  01/01/2011 a 31/12/2015 �,����� � ����7�� �
102369 1 MARIA HELENA DA SILVA 

VENDRAMETTO 
Auxiliar de Serviços 
Gerais - 30h 

SAÚDE 
01/01/2011 a 31/12/2015 � ����� � ������� �

79570 1 MARIA JOSEANI TARGA PINTO Instrutor de Programas SEMAS 01/01/2011 a 31/12/2015 � ����� � ������� �
80535 1 MARISA LOBATO Cozinheiro-40h SEMAS 01/01/2011 a 31/12/2015 � ����� � ������� �
75523 1 MARLI DOS SANTOS BERTI Auxiliar de Serviços 

Gerais - 40h 
SAÚDE 

01/01/2011 a 31/12/2015 � ����� � ������� �

109860 1 MATHEUS SANCHES 
MALDONADO 

Fisioterapeuta - 30h SAÚDE 
04/06/2012 a 03/06/2017 � ����� � ������� �

88340 2 MILENA MARINS DA SILVA ABE Assistente Social SEMAS 09/08/2011 a 08/08/2016 ������� � �7����� �
76465 1 MOISES DE SOUSA GALIAN Analista de Tecnologia da 

Informação 
SEMAD 

01/01/2011 a 31/12/2015 � ����� � ������� �

14443 1 NEIDE LUZIA GARDIM Agente Administrativo � 
40h 

GAPRE 
01/01/2011 a 31/12/2015 � ����� � ������� �

100498 1 NORMEIDE MARIA LIMA Auxiliar de Serviços 
Gerais � 30h 

SAÚDE 
01/01/2011 a 31/12/2015 �7����� � �8����� �

95958 1 RAFAEL SCORFI GATTO Engenheiro Eletricista SEODUR 28/05/2012 a 27/05/2017 � ����� � ������� �
107212 1 ROSANGELA PENA DE SOUZA Auxiliar de Serviços 

Gerais - 40h 
SAÚDE 

01/01/2011 a 31/12/2015 � ����� � ������� �

88374 2 ROSELI ROSA DA SILVA 
BRANCO 

Agente Administrativo - 
40h 

SEMAS 
01/09/2011 a 30/08/2016 � ����� � ������� �

33014 1 ROSEMARI CHELES DA S 
CECHINEL 

Odontólogo  SAÚDE 
01/01/2011 a 31/12/2015 � ����� � ������� �

107093 3 SANDRA DE FATIMA TOTOLO 
DE OLIVEIRA 

Auxiliar Administrativo SEMAS 
01/03/2012 a 28/02/2017 � ����� � ������� �

104183 2 SILVANA DE FÁTIMA CAPRA Técnico em Enfermagem SAÚDE 10/02/2011 a 09/02/2016 � ����� � ������� �
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 120/2017 � Processo Adm. N º 232/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PARA AQUISIÇÃO DE LONGARINAS ESTOFADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
BEBEDOUROS PARA DIVERSOS SETORES DESTE MUNICÍPIO. 
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: 

L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
003/2018.  

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

01 9.000 UND 

CAFÉ: torrado e moído, do tipo superior, acondicionado em 
embalagem alto vácuo de 500 gramas, com as seguintes 
características: 100% café arábica, torração média, bebida dura, 
sabor intenso; características organolépticas: aroma 
característico, acidez baixa e moderada, amargor moderado, 
sabor característico e equilibrado, livres de sabor fermentado, 
mofado e de terra; baixa adstringência, nível mínimo de 
qualidade global do café de 5,4 pontos. Na embalagem deverá 
constar: com identificação do fabricante, data de fabricação e 
data de validade.  

Brasil  9,23 83.070,00 

02 3.000 UND 

CAFÉ: torrado e moído, do tipo superior, acondicionado em 
embalagem alto vácuo de 500 gramas, com as seguintes 
características: 100% café arábica, torração média, bebida dura, 
sabor intenso; características organolépticas: aroma 
característico, acidez baixa e moderada, amargor moderado, 
sabor característico e equilibrado, livres de sabor fermentado, 
mofado e de terra; baixa adstringência, nível mínimo de 
qualidade global do café de 5,4 pontos. Na embalagem deverá 
constar: com identificação do fabricante, data de fabricação e 
data de validade. 

Brasil 9,23 27.690,00 

03 3.000 UND 

CHÁ MATE: chá de erva mate queimado, de primeira 
qualidade, constituídos de folhas novas, na cor verde 
amarronzada escura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 
isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 11 
meses a contar da entrega. Embalagem primária: saco plástico, 
acondicionado em caixa de papelão cartonada contendo 200 
gramas/cada com identificação do fabricante, data de fabricação 
e data de validade. O produto deverá ter registro no Ministério 
da Saúde 

União 3,40 10.200,00 

04 6.000 UND 

AÇÚCAR CRISTAL: Característica(s): sacarose (99,3%, no 
mínimo) obtida de Saccoharum officinarum, por processos 
industriais adequados de extração do caldo de cana, com 
posterior branqueamento, evaporação e cristalização. Forma de 
apresentação: sólido, cristalino, com cristais bem definidos, 
branco, de sabor doce e odor característico, isento de aromas 
estranhos e de contaminantes; sem aglomeração ou 
empedramento que dificulte o livre escoamento e isento de 
sujidades, parasitas e larvas, materiais terrosos, detritos, resíduos 
metálicos e outros. Acondicionamento: Embalagem primária em 
saco plástico resistente, de 05 Kg, reembalado em embalagem 
de papel kraft natural ou embalagem plástica reforçada, em 
fardo, de 30 Kg. Prazo mínimo de validade:Vinte e quatro 
meses, não podendo, no ato da entrega, ter decorrido 1/3 (um 
terço) do prazo de validade total. O produto deverá ter registro 
no Ministério da Saúde e atender à Portaria 451/97 do 
Ministério da Saúde e Resolução 12/78 da Comissão Nacional 
de Normas e Padrões para Alimentos. 

Doce 
Sucar 

9,00 54.000,00 

TOTAL GERAL R$ 174.960,00 

Valor Total: R$ 174.960,00 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e sessenta 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, 15 de janeiro 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 118/2017 � Processo Adm. N º 227/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) PARES DE TÊNIS ESCOLARES E 
12.000 (DOZE MIL) PARES DE SANDÁLIAS ESCOLARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

COMERCIAL EDUCARE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.121.739/0001-78, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
004/2018.  

LOTE 1 � TÊNIS INFANTIS 

Item Qtd. Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 250 PARES 

Tênis escolar infantil numeração 15 a0 19 

O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes 
características mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 110g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira, enfeite lateral e 
pontas da gáspea em material sintético laminado de 1.5mm de espessura, na cor azul 
marinho; fechamento com duas pontas de gáspea com velcro preto, com etiqueta de ponta 
em material emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a inscrição 
"prefeitura de arapongas"; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 110g/m², na cor azul marinho, espuma de pu de 3mm de espessura e densidade 
mínima de 33 e forro favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela;  colarinho interno 
confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura 
e densidade mínima de 33 e forro favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela; 
aplique na gáspea (lado externo) em bordado confeccionado  com máquina eletrônica, em 
linha 100% poliéster trilobal alto brilho, na cor amarela; palmilhado em material sintético 
bidim resinado ae 200 na cor grafite; palmilha de acabamento em eva 3mm de espessura, 
dublada com jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor antiderrapante, 
completo em sua numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, com 
fragrância de talco, dureza 50, na cor azul marinho, personalizado com a logomarca do 
fabricante em transfer. � educare  

31,70 7.925,00 

02 1.480 PARES 

Tênis escolar infantil numeração 20 a0 24 

O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes 
características mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 110g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira, pontas da gáspea e 
enfeites laterais da gáspea em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul 
marinho; espelho dos enfeites laterais em material sintético de 1.0mm de espessura, na 
cor amarela; fechamento com duas pontas de gáspea em velcro preto, com etiqueta de 
ponta em material emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a 
inscrição "prefeitura de arapongas"; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta 
bidim resinada 110g/m², na cor azul marinho, espuma de pu de 3mm de espessura e 
densidade mínima de 33 e forro favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela;  
colarinho interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com espuma de pu de 
10mm de espessura e densidade mínima de 33 e forro favo de 120g/m² 100% poliéster, na 
cor amarela; entretela ns51/cl 1540; palmilhado em material sintético bidim resinado ae 
200 na cor grafite; palmilha de acabamento em eva de 3mm de espessura, dublada com 
jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor antiderrapante, completo em 
sua numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, com fragrância de 
tutti-frutti, sendo dureza 60, personalizado com a logomarca do licitante. � educare 

38,00 56.240,00 

03 6.900 PARES 

Tênis escolar para fundamental numeração 25 ao 32 

O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes 
características mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 200g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira e enfeites laterais da 
gáspea em material sintético 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; espelho dos 
enfeites laterais da gáspea em material sintético de 1.0mm de espessura, na cor amarela; 
puxador de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; 
fechamento com atacador 100% poliéster, na cor azul marinho, sobre ilhoses de metal, na 
cor azul marinho; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim resinada 
200g/m², na cor azul marinho;  espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima 
de 33 dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm 
de espessura e densidade 28, na cor amarela e com etiqueta de pala em material 
emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a inscrição "prefeitura 
de arapongas"; colarinho interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com 
espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 dublado com forro favo 
de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, 
na cor amarela; contraforte fr 200, entretela ns 51/cl 1540 jc e palmilhado em sintético 
bidim resinado ae 200 na cor grafite; palmilha em eva de 4mm de espessura dublada com 
jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor antiderrapante, completo em 
sua numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com 
fragrância de tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho 
(os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua numeração). � 
educare 

40,90 282.210,00 
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04 2.920 PARES 

Tênis escolar para fundamental numeração 33 ao 36 

O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes 
características mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 200g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira e enfeites laterais da 
gáspea em material sintético 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; espelho dos 
enfeites laterais da gáspea em material sintético de 1.0mm de espessura, na cor amarela; 
puxador de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; 
fechamento com atacador 100% poliéster, na cor azul marinho, sobre ilhoses de metal, na 
cor azul marinho; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim resinada 
200g/m², na cor azul marinho;  espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima 
de 33 dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm 
de espessura e densidade 28, na cor amarela e com etiqueta de pala em material 
emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a inscrição "prefeitura 
de arapongas"; colarinho interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com 
espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 dublado com forro favo 
de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, 
na cor amarela; contraforte fr 200, entretela ns 51/cl 1540 jc e palmilhado em sintético 
bidim resinado ae 200 na cor grafite; palmilha em eva de 4mm de espessura dublada com 
jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor antiderrapante, completo em 
sua numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com 
fragrância de tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho 
(os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua numeração. � 
educare 

43,60 127.312,00 

05 450 PARES 

Tênis escolar para fundamental numeração 37 ao 44 

O tênis deverá ser fabricado no processo de palmilhado (waster) com as seguintes 
características mínimas: gáspea em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim 
resinada 200g/m², na cor azul marinho; biqueira, ferradura, taloneira e enfeites laterais da 
gáspea em material sintético 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; espelho dos 
enfeites laterais da gáspea em material sintético de 1.0mm de espessura, na cor amarela; 
puxador de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; 
fechamento com atacador 100% poliéster, na cor azul marinho, sobre ilhoses de metal, na 
cor azul marinho; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta bidim resinada 
200g/m², na cor azul marinho;  espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima 
de 33 dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm 
de espessura e densidade 28, na cor amarela e com etiqueta de pala em material 
emborrachado em banho químico de corrosão, personalizada com a inscrição "prefeitura 
de arapongas"; colarinho interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com 
espuma de pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 dublado com forro favo 
de 120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, 
na cor amarela; contraforte fr 200, entretela ns 51/cl 1540 jc e palmilhado em sintético 
bidim resinado ae 200 na cor grafite; palmilha em eva de 4mm de espessura dublada com 
jacard 100% algodão pcp na cor amarela; solado monocolor antiderrapante, completo em 
sua numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com 
fragrância de tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho 
(os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua numeração). � 
educare 

47,00 21.150,00 

Total do lote 1 r$ 494.837,00 

Lote 2 � sandálias infantis  

Item Quant Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 250 PARES 

Sandália tipo papete neném - numeração do 15 ao 19: a sandália tipo papete deverá ser 
produzida com as seguintes características mínimas: cano em material sintético de 1.5mm 
de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na 
cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; puxador de 
gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento do 
cano com velcro preto, com etiqueta de ponta em material emborrachado em banho 
químico de corrosão, personalizada com a inscrição "prefeitura de arapongas" e passante 
de arame banhado em níquel; gáspea em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor 
azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na cor amarela com 
viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; fechamento da gáspea com 
velcro preto e passante de arame banhado em níquel; palmilha de acabamento em 
material sintético liso de 0.7mm de espessura na cor cinza, com etiqueta em transfer com 
a logomarca do licitante, aplicado à temperatura de 130º - 80 libras com 2,5 segundos de 
prensa, revestindo um corpo de plantex de 1,5mm de espessura e eva de 3mm de 
espessura e solado monocolor antiderrapante, completo em sua numeração (numeração 
francesa), injetado em tr emborrachado, com fragrância de talco,  dureza 50, 
personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; � educare 

29,00 7.250,00 

02 1.480 PARES 

Sandália tipo papete infantil - numeração do 20 ao 24: a sandália tipo papete deverá ser 
produzida com as seguintes características mínimas: cano em material sintético de 1.5mm 
de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na 
cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; gorgurão de 
acabamento de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento do cano 
com velcro preto, com etiqueta de ponta em material emborrachado em banho químico de 
corrosão, personalizada com a inscrição "prefeitura de arapongas" e passantes de arame 
banhados em níquel; gáspea em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul 
marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na cor amarela com viés 
aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; fechamento da gáspea com velcro 
preto e passantes de arame banhados em níquel; palmilha de acabamento, anatômica, 
injetada em pvc micro pvc expandido, dureza 50, na cor cinza, personalizada com a 
logomarca do licitante e solado monocolor antiderrapante, completo em sua numeração 
(numeração francesa), injetado em tr emborrachado, com fragrância de tutti-frutti, sendo 
de dureza 60, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; � educare

34,80 51.504,00 
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03 6.900 PARES 

Sandália tipo papete fundamental - numeração do 25 ao 32 
a sandália tipo papete deverá ser produzida com a seguinte característica mínima: cano 
em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro 
favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, 
na cor azul marinho e enfeite lateral (lado externo) em material emborrachado em 
eletroerosão, na cor azul marinho e amarela; puxador de gorgurão em fita de 8mm de 
espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento do cano com velcro preto, com 
etiqueta de ponta em material emborrachado em banho químico de corrosão, 
personalizada com a inscrição "prefeitura de arapongas" e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; gáspea em material 
sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublada com forro favo de 
120g/m² 100% poliéster na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor 
azul marinho; fechamento da gáspea com velcro preto e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; palmilha de 
acabamento, anatômica, injetada em pvc expandido na cor cinza, personalizada com a 
logomarca do licitante, de dureza 50; solado monocolor antiderrapante, completo em sua 
numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com 
fragrância de tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho 
(todos os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua 
numeração); � educare 

37,05 255.645,00 

04 2.920 PARES 

Sandália tipo papete fundamental  numeração do 33 ao 36: 
a sandália tipo papete deverá ser produzida com a seguinte característica mínima: cano 
em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro 
favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, 
na cor azul marinho e enfeite lateral (lado externo) em material emborrachado em 
eletroerosão, na cor azul marinho e amarela; puxador de gorgurão em fita de 8mm de 
espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento do cano com velcro preto, com 
etiqueta de ponta em material emborrachado em banho químico de corrosão, 
personalizada com a inscrição prefeitura de arapongas e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; gáspea em material 
sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublada com forro favo de 
120g/m² 100% poliéster na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor 
azul marinho; fechamento da gáspea com velcro preto e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; palmilha de 
acabamento, anatômica, injetada em pvc expandido na cor cinza, personalizada com a 
logomarca do licitante, de dureza 50; solado monocolor antiderrapante, completo em sua 
numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com 
fragrância de tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho 
(todos os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua 
numeração); � educare 

41,62 121.530,40 

05 450 PARES 

Sandália tipo papete fundamental  numeração do 37 ao 44 
a sandália tipo papete deverá ser produzida com a seguinte característica mínima: cano 
em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro 
favo de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, 
na cor azul marinho e enfeite lateral (lado externo) em material emborrachado em 
eletroerosão, na cor azul marinho e amarela; puxador de gorgurão em fita de 8mm de 
espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento do cano com velcro preto, com 
etiqueta de ponta em material emborrachado em banho químico de corrosão, 
personalizada com a inscrição prefeitura de arapongas e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; gáspea em material 
sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublada com forro favo de 
120g/m² 100% poliéster na cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor 
azul marinho; fechamento da gáspea com velcro preto e passantes de zamac, 
personalizados com a logomarca do licitante, na cor azul marinho; palmilha de 
acabamento, anatômica, injetada em pvc expandido na cor cinza, personalizada com a 
logomarca do licitante, de dureza 50; solado monocolor antiderrapante, completo em sua 
numeração (numeração francesa), injetado em tr emborrachado, de dureza 60, com 
fragrância de tutti-frutti, personalizado com a logomarca do licitante, na cor azul marinho 
(todos os calçados deverão apresentar o mesmo modelo de solado em toda sua 
numeração); � educare 

42,74 19.233,00 

TOTAL DO LOTE 2 R$ 455.162,40 

TOTAL GERAL GLOBAL: R$  949.999,40 

Valor Total: R$ 949.999,40 (nove centos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 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, 15 de janeiro 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 098/2017 � Processo Adm. N º 186/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER 
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: 

A G ROSSATO � DISTRIBUIDORA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.499.940/0001-00, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 692/2017.  

Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

16 5.000 PACOTE 
Esponja de limpeza, dupla face,  75 mm X 110 mm X 20 mm, espuma de 
poliuretano e fibras sintéticas em material abrasivo. Pacote com 03 unidades.

Bettanin  1,30 6.500,00 

24 500 UNIDADE 

Lustra móveis embalagem de 200 ml, apresentando em sua composição cera 
microcristalina, cera de parafina, silicone, derivado de isotiazolinona, 
solventes alifáticos e fragrância suave, que proporcione brilho seco, proteção 
e diminuição de aderência à poeira e marcas d'água, com registro no ms. 

Worker 1,92 960,00 

29 500 UNIDADE 
Pá de plástico resistente, cabo em plástico medindo 9 cm. Tolerância máxima 
de 1 cm. 

Arqplast 1,25 625,00 

55 1.000 UNIDADE 
Vassoura de nylon com cabo de plástico, medindo no mínimo 1,50m. de 
comprimento. 

Pop 4,00 4.000,00 

56 4.500 UNIDADE 
Vassoura tipo caipira com cabo de madeira medindo no mínimo 1,50m. de 
comprimento, com cerdas de no mínimo 60 cm e 5 costuras, amarrada com 
arame. 

Apolo 8,20 36.900,00 

57 1.500 UNIDADE 
Vassoura tipo caipira com cabo de madeira medindo no mínimo 1,50m. de 
comprimento, com cerdas de no mínimo 60 cm e 5 costuras, amarrada com 
arame. 

Apolo 8,20 12.300,00 

58 200 UNIDADE 

Dispenser de plástico ABS para papel higiênico "rolão" em formato 
arredondado, travas laterais acionadas por pressão, medidas aproximadas: 
28.3 alt, 27.2 lar, 14 cm profu, baixa densidade e alta resistência, com base 
na cor cinza e frente na cor branca, com visor transparente para controle de 
reposição. Tipos de papel higiênico utilizado: rolão de 10cm X 300m ou 
10cm X 600m. Com kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. 

Bellplus 16,00 3.200,00 

70 150 UNIDADE 

Dispenser de parede para sabonete líquido ou álcool em gel, material plástico 
abs de alta resistência ao impacto reabastecível com capacidade entre 700 e 
900ml na cor branca. Com kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos. 

Bellplus 11,49 1.723,50 

TOTAL GERAL R$ 66.208,50 

ATACADO J. BONIFÁCIO EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.582.776/0001-25, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 693/2017. 

Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

10 3.750 UNIDADE 
Desinfetante líquido, multiuso, ação bactericida, composto de essência de 
eucalipto, cloreto de alquidimetil, benzil, amônio fornaldeído, nonil, fenol 
etoxilado, corante e água, embalagem de 2 (dois) litros. 

Super Clean 2,35 8.812,50 

23 5.000 UNIDADE 
Limpa piso em embalagem de 1 litro. Composição: ácido dodecil, benzeno, 
coadjuvante, espessante, tensoativo biodegradável. 

Super Clean 2,80 14.000,00 

TOTAL GERAL R$ 22.812,50 

BELAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS � EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.059.331/0001-90, 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2017. 

Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$

47 800 PACOTE 
SACO plástico para lixo, com capacidade mínima de 150 litros, espessura de 
5 a 7 micras, em embalagem com 100 unidades. 

Belaplast 22,90 18.320,00 

48 1.000 PACOTE 

Saco plástico para lixo, capacidade para 100 litros ou 20 kg, preto, 
oxibiodegradável. Com solda contínua, homogênea e uniforme, nas 
dimensões de 75 cm de largura e no mínimo 105 cm de altura. A embalagem 
deverá conter a informação de quantidade, dimensão, capacidade nominal de 
litros e quilogramas e tipo de resíduo - Embalagem com 100 unidades. 

Belaplast 20,00 20.000,00 

49 800 PACOTE 

Saco plástico para lixo, capacidade para 30 litros ou 6 kg, preto, 
oxibiodegradável. Com solda contínua, homogênea e uniforme, nas 
dimensões de 59 cm de largura e no mínimo 62 cm de altura. A embalagem 
deverá conter a informação de quantidade, dimensão, capacidade nominal de 
litros e quilogramas e tipo de resíduo - Embalagem com 100 unidades. 

Belaplast 7,80 6.240,00 

50 800 PACOTE 
Saco plástico para lixo, 40 litros, preto, oxibiodegradável, espessura de 5 a 7 
micras, embalagem com 100 unidades. 

Belaplast 6,80 5.440,00 
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51 1.000 PACOTE 

Saco plástico para lixo, capacidade para 50 litros ou 10 kg, preto, 
oxbiodegradável. Com solda contínua, homogênea e uniforme, nas dimensões 
de 63 cm de largura e no mínimo 80 cm de altura. A embalagem deverá 
conter a informação de quantidade, dimensão, capacidade nominal de litros e 
quilogramas e tipo de resíduo; em pacotes ou outra embalagem contendo no 
mínimo 100 unidades. 

Belaplast 10,00 10.000,00 

52 800 PACOTE 
Saco plástico para lixo, 60 litros, preto, oxibiodegradável, espessura de 5 a 7 
micras, embalagem com 100 unidades 

Belaplast 9,13 7.304,00 

TOTAL GERAL R$ 67.304,00 

J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.351.505/0001-57, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 695/2017.

Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$

07 800 UNIDADE 
Cera líquida incolor, auto brilho, antiderrapante, a base dágua, com fragrância 
floral, galão de 05 litros. 

Girando Sol 22,14 17.712,00 

17 1.000 UNIDADE Flanela para limpeza, medindo 38 cm x 58 cm (tolerância máxima de 2 %) Martins 1,25 1.250,00 
25 1.000 PARES Luva de látex para limpeza com superfície externa antiderrapante tamanho G. Volk 1,50 1.500,00 

26 1.000 PARES 
Luva de látex para limpeza com superfície externa antiderrapante tamanho 
M. 

Volk 1,65 1.650,00 

27 500 PARES Luva de látex para limpeza com superfície externa antiderrapante tamanho P. Volk 1,65 825,00 

53 1.000 UNIDADE 

Saponáceo em pó em embalagem de 300g contendo tensoativos aniônicos e 
não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, pigmentos, 
fragrância e veículo. Componente ativo linear alquilbenzeno sulfonato de 
sódio. 

Sany Mix 1,12 1.120,00 

54 500 UNIDADE Saponácio líquido cremoso, frasco com 300 ml. Sany Mix 2,12 1.060,00 

59 150 UNIDADE 

Dispenser de parede para papel toalha, material plástico abs de alta 
resistência ao impacto, tipo interfolha, acondiciona papel toalha de 02 dobras 
(tamanho aproximado de 23 x 23 cm) e 03 dobras (tamanho aproximado de 
23 x 27 cm), cor branca, parte interna revestida, sistema de fechamento por 
pressão através de travas laterais, com visor, dimensões largura 320 mm x 
250mm x 130 mm. Vem com kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos. 

Nobre 16,35 2.452,50 

60 1.500 CAIXA 

Copo descartável para água, confeccionado em polipropileno atóxico (pp), 
temperatura máxima de uso 100ºc, capacidade 180 ml, massa mínima 
2,20g,resistência mínima = 1,63g resistência a compressão lateral 1,63n, 
espessura da parede micra 0,09, de acordo com a norma brasileira para copos 
plásticos descartáveis nbr 14.865/2002. Caixa com 2.500 unidades. 

Ecocopo 58,79 88.185,00 

61 500 CAIXA 

Copo descartável para água, confeccionado em polipropileno atóxico (pp), 
temperatura máxima de uso 100ºc, capacidade 180 ml, massa mínima 
2,20g,resistência mínima = 1,63g resistência a compressão lateral 1,63n, 
espessura da parede micra 0,09, de acordo com a norma brasileira para copos 
plásticos descartáveis nbr 14.865/2002. Caixa com 2.500 unidades. 

Ecocopo 58,79 29.395,00 

TOTAL GERAL R$ 145.149,50 

L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
696/2017. 

Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$ 

01 15.000 UNIDADE 

Água sanitária em embalagem de 01 litro (cd). Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo 
varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, 
corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor 
amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiros, pias, tipo comum., com dados de identificação do produto, prazo 
de validade e registro no anvisa-ministério da saúde. 

Limpinho  1,30 19.500,00 

02 10.000 UNIDADE 
Álcool líquido em embalagem de 1 litro. Composição: álcool etílico, água e 
bonzoato de denatônio. 

Sol 2,97 29.700,00 

03 200 UNIDADE Álcool em gel, tipo etílico hidratado a 70°, galão de 5 litros Sol 22,70 4.540,00 

04 3.000 UNIDADE 
Álcool em gel, tipo etílico hidratado a 70° inpm, embalagem com 500 
(quinhentos) ml. 

Sol 3,07 9.210,00 

05 300 PARES 
Bota de borracha vulcanizada, cano longo, com solado antiderrapante. Cor 
preta. Numeração do 35 ao 44. 

Crival 16,00 4.800,00 

06 100 UNIDADE Desentupidor de borracha para pia, com diâmetro de 8 a 12cm. Lorenzon 2,15 215,00 

08 1.200 UNIDADE 
Desinfetante com perfume em embalagem de 05 litros, que possua ação 
bactericida e bacteriostática, biodegradável, ph neutro, que possibilite 
diluição de 1 em 5 como desinfetante 

Belaquimica 5,85 7.020,00 

11 25.000 UNIDADE 

Detergente lava louças líquido em frasco de 500ml (cd). Neutro, 
biodegradável, para lavagem de louças e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, ph situado entre 5,5 e 8,0. 
Composição: tensoativo aniônico, espessante, coadjuvante, conservante, 
corante, fragrância, sequestrante e veículo. Princípio ativo: linear alquil 
benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá ser transparente, isento de 
perfume, partículas insolúveis ou material precipitado e inócuo à pele. 
Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador. 
Acondicionado em caixa de papelão, constando externamente os dados de 
identificação, procedência, prazo de validade, quantidade e número de 
registro ou notificação do produto junto ao órgão da vigilância sanitária. O
produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses. 

Facille 1,07 26.750,00 

12 1.500 UNIDADE 
Escova de lavar roupa, cerdas de nylon, base em madeira, tamanho mínimo 
de 13 cm. 

Locatelli 1,04 1.560,00 
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13 1.000 UNIDADE 
Escova sanitária com cerdas crespas embutidas em formato circular e cabo 
plástico, com suporte. 

Locatelli 3,39 3.390,00 

14 200 UNIDADE Esponja de aço inox, embalagem com 08 gramas. 
Magic 
Brilho 

0,88 176,00 

15 10.000 PACOTE 

Esponja de limpeza, material lã de aço carbono, formato retangular, 
aplicação utensílios e limpeza em geral, características adicionais: textura 
macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo de 90 mm, 
largura mínima 40 mm, peso líquido mínimo 42g/ pct com 8 unidades. 

Inove 0,61 6.100,00 

18 1.000 UNIDADE 
Inseticida em embalagem de 300ml. Composição: d-aletrina 0,1%, 
emiprotina 0,20, emulsificante, antioxidante, veículos e propelentes. 

Ultra Inset 4,10 4.100,00 

19 5.000 UNIDADE 
Brilha alumínio em embalagem de 500ml. Composição: ácido dodecil, 
benzeno sulfônico, espessante, coadjuvante, fragrância, corante e água. 

Dooby 1,33 6.650,00 

20 5.000 UNIDADE 

Limpa vidros com princípio ativo butil etil-eter tripolifosfato de sódio, 
ingrediente e ativo etanol 14%, composição básica butil, etil, eter-
tripolifosfato, com validade 12 meses, cor azul, acondicionado em 
embalagem plástica com 05 litros, sem gatilho, posteriormente em caixa. 

Belaquimica 8,40 42.000,00 

21 11.000 UNIDADE 

Limpador multiuso em embalagem de 500 ml. Limpador líquido multi uso 
tradicional. Biodegradável e atestado dermatogicamente. Limpador de uso 
geral (multiuso). Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados, 
fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, entre outros. Com bico aplicador. Composição: linear aquil benzeno, 
sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, 
solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água. Com prazo de validade
de 12 meses a contar da data de entrega do material. 

Belaquimica 1,56 17.160,00 

22 1.000 UNIDADE Limpador líquido, limpeza pesada, galão com 5 litros Belaquimica 8,71 8.710,00 
28 500 UNIDADE Máscara descartável atoxica, embalagem com 50 unidades, 100%propileno. Innova 4,98 2.490,00 
30 500 PACOTE Palha de aço nº 0, pacote com 25g. Inove 0,55 275,00 
31 100 ROLOS Pano de limpeza descartável, rolo com no mínimo 300m x 30cm. Nobre 72,30 7.230,00 

32 15.000 PACOTE 
Papel higiênico branco, folhas simples, picotado, 100% de fibras celulósicas 
virgens. Embalagens com 8 rolos de 60m x 10cm. 

Dell 2,64 39.600,00 

33 5.000 PACOTE 
Papel higiênico branco, folhas simples, picotado, 100% de fibras celulósicas 
virgens. Embalagens com 8 rolos de 60m x 10cm. 

Delly 2,64 13.200,00 

34 5.000 PACOTE 
Papel toalha, alta qualidade, tipo folha duas dobras, cor branca, com medida 
aproximada de 22x20, para toalheiro macio e absorvente, 100% celulose 
virgem e gramatura mínima de 28g/m² - pacote com 1.000 unidades. 

Pop 6,12 30.600,00 

35 1.000 PACOTE Prendedor de roupas de plástico - pacote com 12 unidades. Keeprend 0,64 640,00 

36 100 GALÃO 

Produto multi uso indicado para limpeza em geral de superfícies laváveis -
características físico químicas - aspecto líquido cor azul - ph a 
1,0%(25ºc):10,02 +/-0,01 - densidade(25ºc):1,025g/l+?-0,005g/l. 
Composição química: linear dodecilbenzeno sulfônico,tripolifosfato de 
sódio, sal sódico do àcido xileno, sulfônico, metassilicato, éter monobutílico 
do etilenoglicol, edta tetrassódico e essência, preservante, corante eh2o. 
Embalagem: galão de 5 litros - o produto deve ter registro na anvisa. 

Belaquimica 8,09 809,00 

37 700 UNIDADE 
Querosene liquido, embalagem com no mínimo 900 ml, com no máximo 
0,1% de benzeno. 

Petrus 5,29 3.703,00 

38 1.000 UNIDADE Refil de borracha para rodo de alumínio de 40 cm Sanches 1,44 1.440,00 

39 1.500 UNIDADE 
Rodo de espuma, base em madeira 10 x 40 cm. Cabo em madeira medindo 
no mínimo 1,40 cm de comprimento, fixado à base por meio de rosca. 
Espuma envolvendo toda a base e fixada a esta por meio de cola e grampos. 

Locatelli 3,35 5.025,00 

40 1.200 UNIDADE 
Rodo em alumínio, reforçado, medindo 45 cm, incluindo borracha, com cabo 
de alumínio de no mínimo 1,40 cm de comprimento. 

Sanches 13,99 16.788,00 

41 1.000 UNIDADE Rodo para pia de cozinha, com base em plástico de 15 cm. Sanches 1,75 1.750,00 
42 2.000 PACOTE Sabão em pedra, glicerinado, com no mínimo 200g, pacote com 05 barras. Barra Nova 3,05 6.100,00 

43 7.500 CAIXA 

Sabão em pó em caixinhas contendo 1kg (cd). (de primeira linha.) 
Composição: tensoativo, enzimas, água, perfume, tamponantes, 
coadjuvantes, sinergista, branqueador ótico e corante, biodegradável 
aromatizado, na cor de coloração azulada. Rótulo com informações sobre o 
sabão em pó, fabricante, responsável técnico, registro no ministério da saúde 
ou anvisa. Embalagem: as características dimensionais para 
acondicionamento deverão obedecer à tolerância máxima admitida no exame 
quantitativo previsto ns portarias nºs 74/95 e 96/2000 - inmetro. A natureza 
da embalagem escolhida para acondicionamento do produto deverá ser 
compatível com o mesmo, bem como com o seu transporte, manuseio e 
dimensionadas para suportar o empilhamento máximo recomendado, 
oferecendo condições que impeçam quebra, ruptura ou vazamento, que 
possam por em risco a saúde humana e o ambiente. Interna: caixinhas de 
papelão bem vedadas contendo 1 quilo. Externa: caixas de papelão 
reforçadas, lacradas com 15 unidades de 1 quilo. 

Assim 4,00 30.000,00 

44 2.500 CAIXA 

Sabão em pó em caixinhas contendo 1kg (cd). (de primeira linha.) 
Composição: tensoativo, enzimas, água, perfume, tamponantes, 
coadjuvantes, sinergista, branqueador ótico e corante, biodegradável 
aromatizado, na cor de coloração azulada. Rótulo com informações sobre o 
sabão em pó, fabricante, responsável técnico, registro no ministério da saúde 
ou anvisa. Embalagem: as características dimensionais para 
acondicionamento deverão obedecer à tolerância máxima admitida no exame 
quantitativo previsto ns portarias nºs 74/95 e 96/2000 - inmetro. A natureza 
da embalagem escolhida para acondicionamento do produto deverá ser 
compatível com o mesmo, bem como com o seu transporte, manuseio e 
dimensionadas para suportar o empilhamento máximo recomendado, 
oferecendo condições que impeçam quebra, ruptura ou vazamento, que 
possam por em risco a saúde humana e o ambiente. Interna: caixinhas de 
papelão bem vedadas contendo 1 quilo. Externa: caixas de papelão 
reforçadas, lacradas com 15 unidades de 1 quilo. 

Assim 4,00 10.000,00 

45 3.000 UNIDADE 
Saco de pano alvejado, 100% algodao, absorvente, medindo no mínimo 60 
cm por 80 cm. 

Navitex 2,85 8.550,00 

46 3.000 UNIDADE Saco para limpeza, em tecido de algodão cru, trama fechada, medindo 0,55 x Navitex 1,75 5.250,00 
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0,85cm. 

62 1.000 UNIDADE 
Balde de plástico reforçado com alça em aço, dimensões: 228x263mm e 
capacidade para 8 litros. 

Arqplast 1,69 1.690,00 

63 4.000 MAÇO Fósforo contendo 40 palitos de 4 cm cada. Maço com 10 unidades. 
Cavalo 
Vermelho 

1,34 5.360,00 

64 2.500 UNIDADE Filtro de papel para café nº 103. Caixa com 30 unidades cada. Briguita 2,07 5.175,00 

65 1.000 UNIDADE 

Vassoura de pêlo formada por corpo e cabo em madeira resistente de no 
mínimo 1,20m, lixada com pontas arredondadas e isenta de nós. O cabo 
poderá ser pregado ou firmemente fixável ao corpo. O corpo deverá ser 
envernizado ou pintado com bom acabamento, devendo conter furações 
eqüidistantes para fixação com grampo dos "chumaços" de fios sintéticos ou 
de origem animal misturados com nylon. 

Locatelli 4,49 4.490,00 

66 100 UNIDADE Detergente alcalino, embalagem de 05 litros. Belaquimica 10,41 1.041,00 

67 7.500 PACOTE 

Papel higiênico para dispenser de 1º qualidade, em folha simples, gofrado 
sem picote, classe 1, na cor branca, fragrância neutra, medindo 10cm x 
300m. Composto de 100% celulose virgem, com ph neutro, tubete medindo 
no máximo de 6 a 7cm, em embalagem de caixa de papelão, norma abnt 
14464-9 e 15134. Caixa com 08 rolos cada. 

Pop 18,68 140.100,00 

68 2.500 PACOTE 

Papel higiênico para dispenser de 1º qualidade, em folha simples, gofrado 
sem picote, classe 1, na cor branca, fragrância neutra, medindo 10cm x 
300m. Composto de 100% celulose virgem, com ph neutro, tubete medindo 
no máximo de 6 a 7cm, em embalagem de caixa de papelão, norma abnt 
14464-9 e 15134. Caixa com 08 rolos cada. 

Pop 18,68 46.700,00 

69 5.000 UNIDADE 
Sabonete em barra, hidratante, com pêso mínimo de 90 gramas, com 
glicerina, fragrâncias diversas, acondicionado em embalagens originais. 

Lily 0,58 2.900,00 

71 1.000 PACOTE 
Guardanapos de papel, folha simples de alta qualidade, folhas macias - 100% 
fibras celulósicas medindo 23x23cm, pacotes com 50 unidades. 

Fiori 0,53 530,00 

TOTAL GERAL R$ 583.017,00 

QUÍMICA LOURENCI LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.217.749/0001-74, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
697/2017.

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$

09 11.250 UNIDADE 
Desinfetante líquido, multiuso, ação bactericida, composto de essência de 
eucalipto, cloreto de alquidimetil, benzil, amônio fornaldeído, nonil, fenol 
etoxilado, corante e água, embalagem de 2 (dois) litros. 

Belaquimica 2,25 25.312,50 

Valor Total: R$ 909.804,00 (novecentos e nove mil, oitocentos e quatro 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, 16 de janeiro 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 093/2017 � Processo Adm. N º 173/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PARA 
ATENDER TODAS AS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

CAROL DISTRIBUIDORA � EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.654.231/0001-68, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 724/2017.  

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

18 60 UNIDADE 
Faca para corte de pães, 7 polegadas; com fio serrilhado; cabo 
branco com proteção antibacteriana microban, lâmina em aço 
inox. 

Tramontina  6,94 416,40 

37 3.000 UNIDADE 
Colher de mesa feito totalmente em aço inox; lâminas e cabos 
monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emenda; 
comprimento de 19 cm 

Tramontina 1,65 4.950,00 

39 50 UNIDADE 
Escova para lavagem de legumes e frutas, material de 
polipropileno e cerda de nylon 

Locatelli 7,00 350,00 

40 150 UNIDADE 
Faca para corte de legumes, com fio liso, profissional, de 4 
polegadas, com cabo branco antibacteriana, lâmina em aço 
inox 

Tramontina 8,68 1.302,00 

43 150 UNIDADE 
Jarra plástica transparente com tampa, graduada, capacidade 2 
litros 

Tritec 6,41 961,50 

TOTAL GERAL R$ 7.979,90 

CELSO MARTINS DE OLIVEIRA � INFORMÁTICA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.781.724/0001-76, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 725/2017. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca  Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

21 100 UNIDADE 
Peneira de polipropileno com tela grossa em poliéster de 12 
cm de comprimento. 

Alves 2,50 250,00 

35 100 UNIDADE 
Coador de pano de malha, diâmetro de 14 cm e cabo revestido 
em plástico 

Basseto 2,50 250,00 

49 50 UNIDADE 
Tesoura inox para cozinha 21 cm de comprimento, uso 
profissional/doméstico, lâmina de aço inox e cabo de 
polipropileno 

Catuaí 7,42 371,00 

TOTAL GERAL R$ 871,00 

COPA � COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.682.760/0001-80, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 726/2017. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$

08 200 UNIDADE 
Caixa em plástico virgem para alimentos; retangular; com 
tampa; cor branca; uso em freezer; capacidade de 11 litros. 

Plasvale 17,50 3.500,00 

12 3.000 UNIDADE 
Colher de sobremesa totalmente em aço inox; lâmina e cabo 
monobloco, ou seja, sem emenda; comprimento de 15,5cm. 

Tramontina 1,35 4.050,00 

30 100 UNIDADE 
Borracha em silicone para panela de pressão industrial de 12, 15 
e 20 litros. 

Tropbor 17,00 1.700,00 

41 2.000 UNIDADE 
Garfo de mesa feito totalmente em aço inox, lâminas e cabos 
monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emenda, 1,6 mm 
de espessura, comprimento de 19 cm 

Tramontina 1,49 2.980,00 

44 150 UNIDADE 
Jarra plástica transparente com tampa, graduada, capacidade de 
4 litros 

Tritec 7,50 1.125,00 

45 300 UNIDADE 
Kit infantil composto por prato, copo com alça e colher: prato de 
polipropileno com material 100% virgem com capacidade de 
440 ml e dimensões de 200x200x37mm. 

Sanremo 13,00 3.900,00 

TOTAL GERAL R$ 
17.255,00 
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L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
727/2017.

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$

02 100 UNIDADE 
Bacia em plástico virgem para alimentos; quadrada; cor branca;.com 
capacidade de 21,5 litros. 

Plasvale 12,50 1.250,00 

04 150 UNIDADE 
Balde em plástico virgem transparente; graduada; alça reforçada em 
plástico; dois bicos de escoamento; capacidade de 20 litros. 

Plasvale 14,90 2.235,00 

06 200 UNIDADE 
Caixa em plástico virgem para alimentos; retangular; com tampa; cor 
branca; uso em freezer; capacidade de 3,5 litros. 

Plasvale 8,60 1.720,00 

07 200 UNIDADE 
Caixa em plástico virgem para alimentos; retangular; com tampa; cor 
branca; uso em freezer; capacidade de 6,5 litros. 

Plasvale 10,50 2.100,00 

11 50 UNIDADE 
Colher de arroz feito totalmente em aço inox; modelo monobloco, ou 
seja, em uma única peça, sem emenda; com gancho de 38 cm de 
comprimento 

GP Inox 6,65 332,50 

14 20 UNIDADE Escada de Alumínio com 6 degraus; capacidade de 120 Kg. Mor 99,90 1.998,00 

15 100 UNIDADE 
Escumadeira totalmente em aço inox; modelo monobloco, ou seja, 
sem emenda; com gancho; 38 cm de comprimento. 

GP Inox 7,00 700,00 

19 25 UNIDADE 
Panela de pressão industrial 12L com duas alças em baquelite, 
aliviador de pressão, válvula de segurança em silicone, borracha em 
silicone, fechamento externo, selo do INMETRO. 

Nigro 190,50 4.762,50 

20 100 UNIDADE Pegador de massa em inox longo de 28 cm de comprimento. GP Inox 5,90 590,00 

23 1.000 UNIDADE 
Prato de inox fundo; diâmetro de 23 cm, espessura de 1,2mm, formato 
arredondado. 

GP Inox 3,50 3.500,00 

33 200 UNIDADE 
Caixa retangular em plástico virgem com alças anatômicas; 
empilhável; dimensões aproximadas: 55x33x11 cm com capacidade 
de 15 litros 

GR Plásticos 14,90 2.980,00 

38 100 UNIDADE 
Concha feito totalmente em aço inox; modelo monobloco, ou seja, em 
uma única peça, sem emenda, com gancho de 38 cm de comprimento

GP Inox 7,00 700,00 

42 150 UNIDADE 
Garrafa térmica tipo bule, corpo externo em plástico, capacidade de 1 
litro, com sistema de fechamento de rosca 

Mor 12,55 1.882,50 

47 25 UNIDADE Panela de pressão industrial 20 litros Nigro 224,90 5.622,50 

51 1.000 UNIDADE Caneca de inox com alça, borda com virola, capacidade de 300 ml GP Inox 3,40 3.400,00

TOTAL GERAL R$ 33.773,00 

PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.406.284/0001-37, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 728/2017. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$

01 150 UNIDADE 
Assadeira retangular em alumínio, estampada, com borda; reforçada; 
com alças laterais; nº 5; dimensões: 45x32x6cm e 2,5mm de 
espessura. 

Maralar 59,00 8.850,00 

03 150 UNIDADE 
Bacia em plástico virgem; para alimentos; transparente; graduada; 
redonda; alças bilaterais reforçada; bico de escoamento e com 
capacidade de 27,5 litros 

Paramount 17,00 2.550,00 

05 40 UNIDADE Guarnicao universal de silicone para panela de pressao 7 litros Catumbi 3,20 128,00 

09 50 UNIDADE 
Canecão em alumínio linha hotel; alça em baquelite fixa com 4 
rebites, breforçada; nº 20; capacidade de 6,3 litros. 

Maralar 29,93 1.496,50 

10 100 UNIDADE 
Canecão em alumínio linha hotel; alça em baquelite fixa com 4 
rebites, reforçada; nº 18; capacidade de 4,5 litros. 

Maralar 23,76 2.376,00 

13 200 UNIDADE 
DESCASCADOR DE LEGUMES PLASTICO, CORTADOR DE 
METAL' 

Keita 2,46 492,00 

16 2.000 UNIDADE 
Faca de mesa totalmente em aço inox; lâmina e cabo monobloco, ou 
seja, sem emenda; com ponta arredondada, 2mm de espessura e 20cm 
de comprimento. 

Cozinha UD 1,98 3.960,00 

17 150 UNIDADE 
Faca para corte de carne, com fio liso, profissional, 6 polegadas, cabo 
branco com proteção antibacteriana MICROBAN, lâmina em aço 
inox de alta qualidade certificada pelo NSF 

Etilux 10,30 1.545,00 

22 100 UNIDADE 
Peneira de polipropileno com tela fina em poliéster de 16 cm de 
comprimento. 

Ercaplast 4,60 460,00 

26 50 UNIDADE 
Tábua de corte em polietileno, 100% atóxica, lisa, dimensões de 
50x30x1cm, fácil higienização e resistente a produtos químicos, na 
cor vermelha. 

Maralar 41,90 2.095,00 

27 50 UNIDADE 
Tábua de corte em polietileno, 100% atóxica, lisa, dimensões de 
50x30x1cm, fácil higienização e resistente a produtos químicos, na 
cor branca. 

Maralar 40,32 2.016,00 

28 6.000 UNIDADE 
Tigela (cumbuca) em plástico virgem para sobremesa; cor bege; 
dimensões: 11x6 cm. 

Maralar 1,54 9.240,00 

48 25 UNIDADE 
Panela de pressão 7 litros, com trava de segurança externa, 
fechamento interno, válvula e borracha em silicone 

Maralar 43,16 1.079,00 

TOTAL GERAL R$ 36.287,50 

RIO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 07.626.072/0001-98, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 729/2017.

Item Qtd. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$

24 50 
UNIDA
DE 

Tábua de corte em polietileno, 100% atóxica, lisa, dimensões de 
50x30x1cm, fácil higienização e resistente a produtos químicos, na cor 
amarela. 

Sorak 38,90 1.945,00 
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25 50 
UNIDA
DE 

Tábua de corte em polietileno, 100% atóxica, lisa, dimensões de 
50x30x1cm, fácil higienização e resistente a produtos químicos, na cor 
verde. 

Sorak 38,90 1.945,00 

36 150 
UNIDA
DE 

Colher côncava de polietileno de 40 cm de comprimento, resistente a 
temperatura de 210ºc 

Joli 11,50 1.725,00 

52 10 
UNIDA
DE 

Caixa térmica capacidade de 45 litros, com rodas e alças para facilitar o 
transporte, dreno para escoamento facilitando a limpeza. Na tampa além de 
dobradiças resistentes e limitador em cordão, possui aberturas individuais 
facilitadoras à retirada dos alimentos ou bebidas. Dimensões: altura: 40,5 
cm; largura: 59 cm; comprimento: 39,6 cm 

Termolar 
Lunchbox 

207,00 2.070,00 

TOTAL GERAL R$ 7.685,00 

Valor Total: R$ 103.851,40 (cento e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 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, 15 de janeiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2069     PÁG:34QUARTA-FEIRA 17/01/2018



Câmara Municipal de Arapongas 

 Estado do Paraná 

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 03/2018 

 

 

 

 

OSVALDO ALVES DOS SANTOS, Presidente da 

Câmara Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

por lei, 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

 

DESIGNAR os servidores, JANAINA CAREN PEREZ, DANILO 

HENRIQUE FAGNANI RABITO e JUCELE NUNES DA SILVA QUEIROZ, pertencentes ao Quadro de 

Pessoal da Câmara Municipal, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão 

Permanente de Licitação deste Poder, e os servidores THARLLES HENRIQUE SOARES BOZINA, 

JANE LIMA IGNEZ FREZARIN, como suplentes.  

 

A Presidência da Comissão Permanente de Licitação poderá 

ser substituída, preferencialmente, por um membro da comissão e este por um dos suplentes. 

 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos à 02 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

 

Arapongas, 10 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

Osvaldo Alves dos Santos 

Presidente 
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Câmara Municipal de Arapongas 

 Estado do Paraná 

 

P O R T A R I A N° 04/2018 
 
 
 
 

OSVALDO ALVES DOS SANTOS, Presidente da Câmara 
Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. 
 
 

R E S O L V E: 
 
 

Art. 1º. Constituir e nomear a Comissão Permanente de Avaliação e desempenho 
Funcional dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, composta 
pelos seguintes servidores: 

Presidente: Francelise Lopes Paulucio 
Membro: Juliana Martins Vijiolada 
Membro: Danielle Gasparoto Piveta 
Suplente: Conceição Aparecida dos Reis 
Suplente: Jane Lima Ignez Frezarin 
§ 1º. Deverá compor a avaliação o superior hierárquico imediato do servidor avaliado. 
§ 2º. Na inexistência de superior hierárquico imediato, será convocado a Diretoria 

Geral da Câmara e na sua ausência justificada, o Presidente da Casa. 
 
Art. 2º. A Comissão de Avaliação e Desempenho Funcional dos Servidores Públicos 

da Câmara Municipal, de que trata esta Portaria, será responsável pela avaliação de desempenho 
funcional de todos e quaisquer servidores do Quadro de Provimento Efetivo da Câmara Municipal de 
Arapongas, que estejam, ou não em estágio probatório, na forma da Resolução 281/2013, Lei 
Municipal nº 2.147/1992 � Estatuto do Servidor Público Municipal e subsidiariamente a Lei Municipal nº 
2.879/2002. 

§ 1º. As Diretrizes da Avaliação Funcional deverá: 
I - fornecer indicadores que subsidiem o Planejamento Estratégico, visando ao 

desenvolvimento de pessoal do Poder Legislativo do Município de Arapongas; 
II - propiciar condições favoráveis à melhoria dos processos de trabalho; 
III - identificar e avaliar o desempenho coletivo e individual do servidor, consideradas 

as condições de trabalho; 
IV - subsidiar a elaboração dos Programas de Capacitação e Aperfeiçoamento, bem 

como o dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal e de políticas de saúde 
ocupacional. 

§ 2º. O princípio básico, que justificará vários aspectos da metodologia a ser 
empregada, compreende a Avaliação de Desempenho como �processo pedagógico, realizado 
mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, referenciadas no caráter coletivo do 
trabalho e nas expectativas dos usuários�. 

§ 3º. A mensuração de metas e de desempenho somente poderá atender o resguardo 
de princípios de justiça e transparência se foi previamente estipuladas às tarefas, responsabilidades e 
níveis de cooperação e complementaridade entre os membros de uma equipe de trabalho.  

Art. 3º. A Avaliação de Desempenho é um instrumento gerencial que permite mensurar 
os resultados obtidos pelo servidor e pela equipe de trabalho, mediante critérios objetivos decorrentes 
das metas institucionais, previamente pactuadas com a equipe de trabalho, considerando o padrão de 
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qualidade de atendimento ao usuário dos serviços públicos da Câmara Municipal de Arapongas, com a 
finalidade de subsidiar a política de desenvolvimento institucional e do servidor. 

 
Art. 4º. A Avaliação de Desempenho Funcional dos Servidores Públicos da Câmara, 

como processo pedagógico, coletivo e participativo, abrangerá, de forma integrada, a avaliação:  
I - das ações e atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Arapongas, e suas 

respectivas áreas de atuação; 
II - das atividades das equipes de trabalho; 
III - das condições de trabalho; e 
IV - das atividades individuais, inclusive as das chefias. 
 
Art. 5º. A Avaliação de Desempenho Funcional dos Servidores Públicos do Poder 

Legislativo de Arapongas observará os seguintes princípios: 
I - a avaliação será aplicada a todos os servidores, respeitando as especificidades das 

atividades que realizam, bem como as expectativas e as metas previamente pactuadas em 
consonância com os objetivos da municipalidade; 

II - a Avaliação de Desempenho Funcional será realizada de forma descentralizada, 
permitindo que a autoridade da Administração Superior observe as suas particularidades na sua 
aplicação; 

III - Todas as etapas do processo de avaliação de desempenho funcional serão 
regulamentadas por mecanismos de execução, assegurando assim a efetividade na sua aplicação; 

IV - O sistema, ou programa de Avaliação de Desempenho Funcional será 
periodicamente revisado, permitindo ajustes e aprimoramentos conforme as necessidades 
institucionais. 

 
Art. 6º. São objetivos específicos da Avaliação de Desempenho Funcional: 
I - estimular o trabalho coletivo, visando à ampliação do nível de participação dos 

servidores no planejamento institucional; 
II - estabelecer a contribuição de cada servidor na consecução dos objetivos do seu 

setor e do órgão municipal; 
III - identificar potencialidades e necessidades profissionais; 
IV - identificar necessidades de readaptação e reabilitação; 
V - fornecer indicadores que subsidiem um planejamento estratégico, visando ao 

desenvolvimento de pessoal e dos órgãos da Administração Pública Municipal; 
VI - propiciar condições favoráveis à melhoria dos processos de trabalho; 
VII - identificar e avaliar o desempenho coletivo e individual do servidor, consideradas 

as condições de trabalho; 
VIII - subsidiar a elaboração dos Programas de Capacitação e Aperfeiçoamento, bem 

como o dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal e de política de saúde 
ocupacional; 

IX - aferir o mérito para progressão. 
 
 
Art. 7º. Para melhor desenvolvimento dos trabalhos a serem executados, a Comissão 

de Avaliação de Desempenho Funcional poderá solicitar e utilizar de servidores do quadro efetivo da 
municipalidade, bem como solicitar a contratação de pessoal técnico e de assessoria, para a 
consecução dos serviços burocráticos e especializados, a fim de que possa alcançar os objetivos e 
resultados esperados. 
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Art. 8º. A Presidência da Comissão será substituída pelo membro e este por um 
suplente para sua respectiva avaliação.  

 
Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 

a partir de 02 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

Arapongas, 10 de janeiro de 2018. 
 
 
 
 
 

OSVALDO ALVES DOS SANTOS 
Presidente 
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P O R T A R I A N° 05/2018 
 
 
 
 

OSVALDO ALVES DOS SANTOS, Presidente da Câmara 
Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. 
 
 

R E S O L V E: 
 
 

Art. 1º. DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL, com atribuição específica de 
realizarem os atos necessários para consecução dos objetivos estabelecidos pela Portaria 634, de 19 
de novembro de 2013 da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, devendo ser 
observadas e atendidas as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público � NBC 
TSP, sem prejuízo de suas atribuições normais. 

  
Presidente: Luciane Fernanda Ribeiro  
Membro: Jéssica de Brito Peres 
Membro: Conceição Aparecida dos Reis 
Suplente: Francelise Lopes Paulucio 
Suplente: Danielle Gasparoto Piveta 
 
 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 

a partir de 02 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

Arapongas, 10 de janeiro de 2018. 
 
 
 
 
 

OSVALDO ALVES DOS SANTOS 
Presidente 
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PORTARIA Nº 06/2018 

 

 

 

 

OSVALDO ALVES DOS SANTOS, Presidente da Câmara 

Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e 

tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 7º do Decreto Federal 3.555/2000 

 
 
RESOLVE: 
              
                                                       
 
DESIGNAR, o servidor MILTON RAFAEL AMARAL XAVIER, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Legislativo, para ser o Pregoeiro Oficial da 

Câmara Municipal de Vereadores de Arapongas � Estado do Paraná.  

 

Outrossim, designo os servidores YASSMIN MAGANHA 

BERESTINAS PEREIRA DIAS, THARLLES HENRIQUE SOARES BOZINA e JANE LIMA IGNEZ 

FREZARIN, para comporem a equipe de apoio ao pregoeiro.  

 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos à 02 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 
Arapongas, 10 de janeiro de 2018. 
 

 
 
 

 
OSVALDO ALVES DOS SANTOS 

Presidente 
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PORTARIA Nº 07/2018 

 

 
 
 
 

OSVALDO ALVES DOS SANTOS, Presidente da 

Câmara Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

por lei, 

 
 

R E S O L V E: 
 
 
 

DESIGNAR os servidores, PRISCILA IGNEZ COBRA, EDINEI 

APARECIDA ROGÉRIO, e JAIDE MASSARELLI DE CARVALHO, pertencentes ao Quadro de Pessoal 

da Câmara Municipal, para, sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão Permanente de 

Recebimento de Bens e Serviços deste Poder, e os servidores DANILO HENRIQUE FAGNANI 

RABITO e MILTON RAFAEL AMARAL XAVIER como suplentes.  

 

A Presidência da Comissão Permanente de Recebimento de 

Bens e Serviços poderá ser substituída, preferencialmente, por um membro da comissão e este por 

um dos suplentes. 

 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos à 02 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

 
Arapongas, 10 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 

Osvaldo Alves dos Santos 

Presidente 
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PORTARIA Nº. 12/2018 

 

 

 

OSVALDO ALVES DOS SANTOS, Presidente da Câmara 

Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por lei, e tendo em vista os termos da Petição nº. 01/2018, de 09 de 

janeiro de 2018, 

     

     

RESOLVE: 

 

 

 

CONCEDER o favor da funcionária, JUCELE NUNES DA 

SILVA QUEIROZ, Telefonista, nível �17�, de provimento efetivo, nos termos do 

artigo 119, da Lei nº 4.451, de 25 de janeiro de 2016, férias regulamentares, 

referentes ao período de 07/12/2016 a 06/12/2017, a serem gozadas a partir de 

15/02/2018. 

 

                                     

 

Arapongas, 15 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

OSVALDO ALVES DOS SANTOS 

                    Presidente 
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PORTARIA Nº 13/2018 

 

 

 

 

 

                                         OSVALDO ALVES DOS SANTOS, Presidente da 

Câmara Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por lei, e tendo em vista os termos do Protocolo nº 04/2018, 

de 12 de janeiro de 2018. 

    

    RESOLVE: 

 

    CONCEDER a favor da funcionária, RUBIA GATTI 

GARCIA VAEZA ORMELEZ, Chefe de Gabinete de Vereador, símbolo �C5�, 

nos termos do artigo 145, da Lei nº 4.451, de 25 de janeiro de 2016, Licença 

Maternidade, durante 120 dias a partir de 12/01/2018 a 11/05/2018. 

 

                                           Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

    Arapongas, 15 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 
       OSVALDO ALVES DOS SANTOS 

                Presidente  
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PORTARIA Nº 14/2018 

 

 

 

                                   OSVALDO ALVES DOS SANTOS, Presidente da Câmara 

Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por lei, e tendo em vista os termos da Petição nº.04/2018 de 12 de 

janeiro de 2018. 

     

     

    RESOLVE: 

 

 

    CONCEDER a favor da funcionária, RUBIA GATTI 

GARCIA VAEZA ORMELEZ, Chefe de Gabinete de Vereador, símbolo �C5�, 

nos termos do artigo 146, da Lei nº 4.451, de 25 de janeiro de 2016, a 

prorrogação da Licença Maternidade, pelo período de 60 (sessenta dias) a iniciar 

em 12/05/2018 à 10/07/2018. 

 

                                           Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

    Arapongas, 15 de janeiro de 2018. 

 

 

 

    OSVALDO ALVES DOS SANTOS 

              Presidente  
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