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DECRETO Nº 307/18, DE 08 DE MAIO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e no intuito de prestar homenagem
pelos relevantes serviços prestados à comunidade
araponguense, em especial na área da saúde,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica denominado de “Dr. ABELARDO DE
ARAÚJO MOREIRA”, a UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE, localizada na Rua Maitaca Roxa, Conjunto San
Raphael II, neste Município, nesta cidade de Arapongas,
Estado do Paraná.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 08 de maio de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 308/18, DE 08 DE MAIO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e no intuito de prestar homenagem
pelos relevantes serviços prestados à comunidade
araponguense,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica denominado de “MARIA HILDA
SANTIAGO GRASSANO”, o Centro Municipal de
Educação Infantil, sito na rua Maitaca Roxa, nº 400,
Jardim San Raphael II, nesta cidade de Arapongas,
Estado do Paraná.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 08 de maio de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 315/18, DE 09 DE MAIO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o contido nas Leis nº
3.589 e 3.590 de 05 de janeiro de 2009 e processo
protocolado sob nº 008691/2018.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica Aprovado o projeto de Loteamento
denominado “JARDIM SANTA ALICE II”, localizado
sobre o Lote de Terras sob nº 50-51-51/A-B-C-D-E-H/
37-C/37A/37B-36/37/37C-1, com área 973.415,45 m², da
Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município e
Comarca de Arapongas - Paraná, matriculado sob o nº
42.538 do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício
desta Comarca de Arapongas - Paraná, de propriedade
de SANTA ALICE TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA.

Art. 2º - A presente aprovação é condicionada ao
cumprimento das obrigações contraídas pelo Loteador
no Termo de Acordo, que passa a fazer parte integrante
deste Decreto.

Art. 3º - A aprovação não implica no reconhecimento
pela municipalidade dos documentos de domínio e posse
do Loteador, nem em responsabilidade por eventuais
divergências de divisas, dimensões de lotes e/ou direitos
de terceiros, nem para quaisquer indenizações.

Art. 4º - Após a edição deste Decreto será expedido
Alvará de Licença para execução do Loteamento, que
deverá ser levado à Registro na Circunscrição Imobiliária
competente, dentro do prazo de 180 dias, contados de
sua expedição, sob pena de caducidade da licença ora
concedida.

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

Arapongas, 09 de maio de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 316/18, DE 09 DE MAIO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e na conformidade com o disposto
nos Artigos 2º, 5º, Letras “e” e “h”, e 6º, do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786 de 21 de maio de 1956, e a vista do contido no
processo protocolado sob nº 012177/2018.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica Declarada de Utilidade Pública para fins de
instituição de Passagem de Emissário, com fulcro nos
Artigos 2º, 5º, “E” e “H” e 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21 de
maio de 1956;

LOTE Nº 01 – Área de Passagem do Emissário –
Parcelamento do Solo no Lote 50-51-51/A-B-C-D-E-H/
37-C/37A/37B-36/37/37C-1, situado na Gleba Patrimônio
Arapongas, neste Município e Comarca de Arapongas
– Paraná.
ÁREA 1 – Área de Passagem do Emissário 04, com 460,77
m² – Parcelamento do Solo no Lote 50-51-51/A-B-C-D-E-
H/37-C/37A/37B-36/37/37C-1, situado na Gleba
Patrimônio Arapongas, neste Município e Comarca de
Arapongas – Paraná.
DESCRIÇÃO: Iniciando num marco cravado na margem
esquerda do Córrego Uru, desse ponto segue
confrontando com a área de preservação permanente,
nos seguintes rumos e distancias, SE 5º1’36" NW com a
distância de 43,80 metros;  SE40º18’24" NW com a
distância de 31,22 metros; deste ponto segue
confrontando com a Rua Projetada “29”, no rumo
SW53º15’19"NE; com a distância de 6,01 metros; deste
ponto segue confrontando com à área de preservação
permanente, nos seguintes rumos e distancias,
NW40º18’24"SE; com a distância de 32,75 metros;
NW5º1’36"SE com a distância de 46,43 metros; até
encontrar a margem esquerda do Córrego Uru, deste
ponto segue por sua montante, até encontrar o ponto de
partida onde se deu início a presente descrição.
ÁREA 2 – Área de Passagem do Emissário 05, com 642,69
m² – Parcelamento do Solo no Lote 50-51-51/A-B-C-D-E-
H/37-C/37A/37B-36/37/37C-1, situado na Gleba
Patrimônio Arapongas, neste Município e Comarca de
Arapongas – Paraná.
DESCRIÇÃO: Iniciando num marco cravado na margem
esquerda do Ribeirão Bandeirantes do Norte, desse
ponto segue confrontando com a área de preservação
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permanente, no rumo SE40º21’10"NW; com a distância
de 107,78 metros; deste ponto segue confrontando com
a Rua Projetada “29”; no rumo SW47º7’2"NE; com a
distância de 6,38 metros; deste ponto segue
confrontando com à área de preservação permanente
no rumo NW40º21’10"SE; com a distância de  106,44
metros;  até encontrar a margem esquerda do Ribeirão
Bandeirantes do Norte, deste ponto segue por sua
montante, até encontrar o ponto de partida onde se deu
início a presente descrição.
LOTE Nº 02 – Área de Passagem do Emissário –
Parcelamento do Solo no Lote 50-51-51/A-B-C-D-E-H/
37-C/37A/37B-36/37/37C-1, situado na Gleba Patrimônio
Arapongas, neste Município e Comarca de Arapongas
– Paraná.
ÁREA 1 – Área de Passagem do Emissário 01, com 915,00
m² – Parcelamento do Solo no Lote 50-51-51/A-B-C-D-
E-H/37-C/37A/37B-36/37/37C-1, situado na Gleba
Patrimônio Arapongas, neste Município e Comarca de
Arapongas – Paraná.
DESCRIÇÃO: Iniciando num marco cravado na margem
esquerda do Córrego Uru, desse ponto segue
confrontando com a área de preservação permanente
nos seguintes rumos e distancias SE56º7’14"NW; com
a distância de 35,59 metros; NE71º58’18"SW; com a
distância de 99,96 metros; SE59º15’15" com a distância
de 17,63 metros; deste ponto segue confrontando com
o Prolongamento da Rua Ariramba Vermelha  no rumo
SW67º33’52"NE com a distância de 7,49 metros; deste
ponto segue confrontando com a área de preservação
permanente nos seguinte rumos e distancias,
NW59º15’15"SE com a distância de 10,41 metros;
SW71º58’42"NE com a distância de 100,17 metro;
NW56º7’14"SE com a distância de 41,27 metros;  até
encontrar a margem esquerda do Córrego Uru, deste
ponto segue por sua montante, até encontrar o ponto
de partida onde se deu início a presente descrição.
ÁREA 2 – Área de Passagem do Emissário 02, com 668,10
m² – Parcelamento do Solo no Lote 50-51-51/A-B-C-D-
E-H/37-C/37A/37B-36/37/37C-1, situado na Gleba
Patrimônio Arapongas, neste Município e Comarca de
Arapongas – Paraná.DESCRIÇÃO: Iniciando num
marco cravado  na esquerda do Córrego Uru, desse ponto
segue confrontando com a área de preservação
permanente nos seguintes rumos e distancias
SE69º33’34"NW; com a distância de 74,97 metros;
SE30º52’30"NW; com a distância de 30,78 metros; deste
ponto segue confrontando com o Prolongamento da
Rua Ariramba Vermelha  em um raio de 53,00 metros;
deste ponto segue confrontando com a área de
preservação permanente nos seguinte rumos e
distancias, NW30º52’30"SE com a distância de 32,86
metros; NW69º33’34"SE com a distância de 84,28 metros;
até encontrar a margem esquerda do Córrego Uru, deste
ponto segue por sua montante, até encontrar o ponto
de partida onde se deu início a presente descrição.
LOTE Nº 03 – Área de Passagem do Emissário –
Parcelamento do Solo no Lote 50-51-51/A-B-C-D-E-H/
37-C/37A/37B-36/37/37C-1, situado na Gleba Patrimônio
Arapongas, neste Município e Comarca de Arapongas
– Paraná.ÁREA 1 – Área de Passagem do Emissário 03,
com 363,43 m² – Parcelamento do Solo no Lote 50-51-51/
A-B-C-D-E-H/37-C/37A/37B-36/37/37C-1, situado na

Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município e
Comarca de Arapongas – Paraná.
DESCRIÇÃO: Iniciando num marco cravado na margem
esquerda do Ribeirão Bandeirantes do Norte, desse
ponto segue confrontando com a área de preservação
permanente, no rumo NE82º49’34"SW; com a distância
de 56,72 metros; deste ponto segue confrontando com
a Avenida Projetada “01”; no rumo SE40º18’40"NW; com
a distância de 7,16 metros; deste ponto segue
confrontando com à área de preservação permanente
no rumo SW82º49’34"NE ; com a distância de  64,42
metros;  até encontrar a margem esquerda do Ribeirão
Bandeirantes do Norte, deste ponto segue por sua
montante, até encontrar o ponto de partida onde se deu
início a presente descrição.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 09 de maio de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 329/18, DE 10 DE MAIO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o contido nas Leis nº
3.589 e 3.590 de 05 de janeiro de 2009 e processo
protocolado sob nº 011966/2018.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica Aprovado o projeto de Loteamento
denominado “JARDIM METROPOLITAM II”,
localizado sobre o Lote de Terras sob nº 53/A, com área
121.000,00 m², da Gleba Pirapó, neste Município e
Comarca de Arapongas - Paraná, matriculado sob o nº
1150, do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício
desta Comarca de Arapongas - Paraná, de propriedade
de SÃO JULIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Art. 2º - A presente aprovação é condicionada ao
cumprimento das obrigações contraídas pelo Loteador
no Termo de Acordo, que passa a fazer parte integrante
deste Decreto.
Art. 3º - A aprovação não implica no reconhecimento
pela municipalidade dos documentos de domínio e posse
do Loteador, nem em responsabilidade por eventuais
divergências de divisas, dimensões de lotes e/ou direitos
de terceiros, nem para quaisquer indenizações.
Art. 4º - Após a edição deste Decreto será expedido
Alvará de Licença para execução do Loteamento, que
deverá ser levado à Registro na Circunscrição Imobiliária
competente, dentro do prazo de 180 dias, contados de
sua expedição, sob pena de caducidade da licença ora
concedida.

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

Arapongas, 10 de maio de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 330/18, DE 10 DE MAIO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e na conformidade com o disposto
nos Artigos 2º, 5º, Letras “e” e “h”, e 6º, do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786 de 21 de maio de 1956, e a vista do contido no
processo protocolado sob nº 011966/2018.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica Declarada de Utilidade Pública para fins de
Servidão Perpétua de Passagem, com fulcro nos Artigos
2º, 5º, “E” e “H” e 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21 de maio
de 1956; ÁREA 1 – Servidão Perpétua de Passagem,
localizada no Lote de terras nº 01, da quadra nº 20, situado
na Gleba Pirapó, neste Município e Comarca de
Arapongas – Paraná de propriedade de SÃO JULIO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
matriculado sob o nº 1150, do Cartório de Registro de
Imóveis do 2º Ofício desta Comarca de Arapongas -
Paraná.DESCRIÇÃO: Principiando num marco cravado
na margem direita do Córrego Mantiqueira, com o lote
nº 54; desse ponto segue confrontando com parte do
dito lote nº 54, no rumo SE08º45’NW, com a distância de
50,03 metros; desse ponto segue pelo alinhamento
predial da Rua Projetada “L”, com a distância de 3,05
metros, até o eixo da SERVIDÃO PERPÉTUA DE
PASSAGEM; desse ponto segue pelo eixo da dita
Servidão, com largura fixa de 3,50 metros, no rumo
SUDESTE, dentro do lote nº 01, da Quadra nº 20 e da
Preservação Permanente do lote nº 01 da Quadra nº 20,
Jardim Metropolitam II, com a distância de 49,50 metros,
chegando no final da dita descrição, próximo a margem
direita do Córrego Mantiqueira.
Art. 2º - A área a que se refere o Artigo anterior, será
ocupada para Servidão Perpétua de Passagem e
implantação de Dissipador.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 09 de maio de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano
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DECRETO Nº 332/18, DE 10 DE MAIO DE 2018

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

Considerando que, a empresa ARAOVOS ALIMENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.706.297/0001-05,
cumpriu os encargos da Lei nº. 2.724, de 18 de dezembro
de 2000, bem como os requisitos da Lei nº 3.536, de 18
de agosto de 2008;

R E S O L V E:
Art. 1o – Liberar definitivamente, o lote de terras nº 12-
F/12-F-1/12-E-12/G-2/F/12/E-12/G-1/A2, com área de
15.982,00 m², situado na Gleba Pirapó – Parque Industrial
XI, neste Município e Comarca, com as divisas e
confrontações constantes da Matrícula nº 25.646, do 2º
Ofício de Registro de Imóveis, desta cidade e Comarca,
à ARAOVOS ALIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob
nº 00.706.297/0001-05, com sede em Arapongas, PR, na
Rua Rouxinol, nº 5300, Parque Industrial XI, cuja
apuração dos cumprimentos dos requisitos deu-se
através do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 15.470/
2016.

Art. 2o – O presente Decreto é instrumento hábil de
liberação para averbação junto ao competente Cartório
de Registro de Imóveis desta Comarca, nos termos da
Lei nº 4.680, de 10 de maio de 2018.

Art. 3o – Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Arapongas, 10 de maio de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

WYNDELL CREPALDI THOMAZ
Secretário Mun. da Indústria, Comércio

e Turismo em exercício

PORTARIA Nº. 202/18, DE 04 DE MAIO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na Comunicação
Interna nº. 537/2018, de 27/04/2018, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que Dalila Ferreira Sanches,
ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 01, de
provimento efetivo, sob matrícula 1197606/1, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, foi designada para
prestar serviços em Jornada Suplementar – 20 (vinte)
horas, na Escola Municipal Padre Germano Mayer, a
partir de 25 de abril de 2018 até 31 de dezembro de 2018.

Art. 2º - Consequentemente, fica concedida, no corrente
mês, 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 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), correspondente ao período
supracitado.

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

Arapongas, 04 de maio de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

PAULO VALÉRIO
Secretário Municipal de Educação

E R R A T A
PORTARIA Nº. 140/18, DE 23 DE MARÇO DE 2018

Onde se lê:
Art. 1º - ALTERAR, o percentual de 30%, 40% ou 50%,
da Gratificação de Diretor do Centro de Educação Infantil
concedida às Professoras de Educação Infantil, pela
Portaria nº. 090/17, com fundamento no art. 31, inciso
III, alínea “a”, alínea “b” e alínea “c”, da Lei nº 4.450/16,
conforme segue:

Leia-se:
Art. 1º - ALTERAR, o percentual de 30%, 40% ou 50%,
da Gratificação de Diretor do Centro de Educação Infantil
concedida às Professoras de Educação Infantil, pela
Portaria nº. 015/18, com fundamento no art. 31, inciso
III, alínea “a”, alínea “b” e alínea “c”, da Lei nº 4.450/16,
conforme segue:

Arapongas, 08 de maio de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

PAULO VALÉRIO
Secretário Municipal de Educação

E R R A T A
PORTARIA Nº. 193/18, DE 24 DE ABRIL DE 2018

 Onde se lê:

Art. 2º - DESIGNAR, no período de 24 de abril a 31 de
dezembro de 2018, a mesma servidora, para prestar
serviços em escola de difícil acesso, na Escola Rural
Municipal José Monteiro, e fica concedida Gratificação
de Difícil Acesso, onde a remuneração será 20% (vinte
por cento) sobre o valor básico da carreira de Professor,
calculado sobre a Jornada de 20 (vinte) horas,

condicionada à inexistência de transporte público, com
fundamento no Inciso I 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).

Leia-se:

Art. 2º - DESIGNAR, no período de 24 de abril a 31 de
dezembro de 2018, a mesma servidora, para prestar
serviços em escola de difícil acesso, na Escola Rural
Municipal São Carlos, e fica concedida Gratificação de
Difícil Acesso, onde a remuneração será 20% (vinte por
cento) sobre o valor básico da carreira de Professor,
calculado sobre a Jornada de 20 (vinte) horas,
condicionada à inexistência de transporte público, com
fundamento no Inciso I 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).

Arapongas, 08 de maio de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

PAULO VALÉRIO
Secretário Municipal de Educação

E R R A T A
PORTARIA Nº. 190/18, DE 24 DE ABRIL DE 2018

 Onde se lê:

Art. 1º - DECLARAR, que Francielle Lina Vidotto,
ocupante do cargo de  Professor, Classe C, Nível 01, de
provimento efetivo, sob matrícula 1197575/1, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, foi designada para
prestar serviços em Jornada Suplementar – 20 (vinte)
horas, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de
09 de março de 2018 até 31 de dezembro de 2018.

Leia-se:

Art. 1º - DECLARAR, que Francielle Lina Vidotto,
ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 01, de
provimento efetivo, sob matrícula 1197575/1, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, foi designada para
prestar serviços em Jornada Suplementar – 20 (vinte)
horas, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de
09 de abril de 2018 até 31 de dezembro de 2018.

Arapongas, 08 de maio de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

PAULO VALÉRIO
Secretário Municipal de Educação
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EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 059/2018.
Pregão: nº. 034/2018.
Contratos: n. º 248/2018 e n.° 249/2018.
Partes: Município de Arapongas e CIRURGICA ONIX –
EIRELI, CNPJ nº 20.419.709/0001-33, neste ato
representado por Larissa Cardoso Machado inscrito no
CPF/MF nº 081.176.039-18 (contrato 248/2018)
R$17.666,00 (dezessete mil seiscentos e sessenta e seis
reais) - CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES – EIRELI, CNPJ nº 23.228.076/0001-
74, neste ato representado por Rose Anne Kulik inscrito
no CPF/MF nº 021.381.229-05 (contrato 249/2018)
R$7.753,00 (sete mil setecentos e cinqüenta e três reais).
Objeto: aquisição de medicamentos de urgência de
emergência, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.
Valor: R$ 25.419,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e
dezenove reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência será de 12 (doze)
meses com início na data de assinatura 18/04/2018.
Foro: Município de Arapongas.
Data e Assinaturas.

LEI Nº. 4.680, DE 10 DE MAIO DE 2018

Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal
n° 2.724, de 18 de dezembro de 2000 e a liberação da
escritura definitiva do imóvel.

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

Art. 1º. O artigo 1° da Lei Municipal n° 2.724, de 18 de
dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 1°. – Fica autorizado o Poder Executivo a doar à
empresa ARAOVOS ALIMENTOS LTDA., estabelecida
nesta cidade à Rua Rouxinol, nº 5300, Parque Industrial
XI, nesta cidade, inscrita no CNPJ nº 00.706.297/0001-
05, o lote de terras nº 12-F/12-F-1/12-E-12/G-2/F/12/E-
12/G-1/A2, com área de 15.982,00 m², situado na Gleba
Pirapó – Parque Industrial XI, neste Município e
Comarca, com as seguintes divisas e confrontações:

“Partindo de um marco cravado na Rua Rouxinol com a
Rua Urutau Castanho; segue confrontando com a Rua
Urutau Castanho, com o rumo de NW 63º29’51" SE, com
a distância de 159,82 metros até outro marco; deste
deflete a direita e segue confrontando com os lotes nºs
12-F/12-F-1/12-E-12/G-2/F/12/E-12/G-1/A3, 12-F/12-F-1/
12-E-12/G-2/F/12/E-12/G-1/A4, 12-F/12-F-1/12-E-12/G-2/
F/12/E-12/G-1/A5, 12-F/12-F-1/12-E-12/G-2/F/12/E-12/G-
1/A6, com o rumo SW 26º30’09" NE, com a distância de
100,00 metros até outro marco; deste deflete a direita e
segue confrontando com o lote nº 12-F/12-F-1/12-E-12/
G-2/F/12/E-12/G-1/A1 com a distância de 159,82 metros

com o rumo NW 63º29’51"SE até outro marco; deste
deflete a direita e segue confrontando com a Rua
Rouxinol, com o rumo SW 26º30’09" NE, com a distância
de 100,00 metros até o marco inicial”, matriculada sob nº
25.646 do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício
desta Comarca, com a finalidade de padronização,
armazenagem de ovos, comercialização de produtos
hortifrutigranjeiros e insumos.”

Art. 2°. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal,
nos termos do §1º, do art. 2º, da Lei nº 3.536, de 18 de
agosto de 2008, escriturar bem como liberar,
definitivamente, o lote de terras nº 12-F/12-F-1/12-E-12/
G-2/F/12/E-12/G-1/A2, com área de 15.982,00 m², situado
na Gleba Pirapó – Parque Industrial XI, neste Município
e Comarca, indicado na matrícula nº. 25.646, do 2º Ofício
de Registro de Imóveis, desta cidade e Comarca, doado
por meio da Lei Municipal nº. 2.724, de 18 de dezembro
de 2000, à ARAOVOS ALIMENTOS LTDA., estabelecida
nesta cidade à Rua Rouxinol, nº 5300, Parque Industrial
XI, nesta cidade, inscrita no CGC/MF sob o nº
00.706.297/0001-05, cuja apuração dos cumprimentos dos
requisitos deu-se através do processo administrativo
nº. 15.470/2016.

Art. 3º - Após a publicação da presente Lei, o Executivo
mandará lavrar Escritura Definitiva, bem como baixará
Decreto que será instrumento hábil de liberação para
averbação junto ao competente Cartório de Registro de
Imóveis desta Comarca, nos termos do art. 7º da Lei nº
3.536, de 18 de agosto de 2008.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Arapongas, 10 de maio de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

WYNDELL CREPALDI THOMAZ
Secretário Mun. da Indústria, Comércio

e Turismo em exercício

LEI Nº. 4.681, DE 10 DE MAIO DE 2018

Dispõe sobre autorização para desafetar e dar em
CESSÃO DE USO terreno de propriedade do Município
à ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO DO
APOSTOLO DE ARAPONGAS.

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

Art. 1º. Fica desafetado do uso comum do povo, o lote
de terra terras nº 01, da quadra nº 07, com área de 1.871,91
m², situado no Jardim Novo Centauro, nesta Cidade e
Comarca de Arapongas, com as seguintes divisas e
confrontações: Irregular, tem frente para a Rua F com
DS 5,98 metros num R 15.00 metros, distância de 88,96
metros, ao rumo SW 89°34’02" NE e DS: 4,16 metros,
num R: 18,75 metros, a direita divisa com o lote 01 da

quadra 11 e mede 39,57 metros, ao rumo SW 04°42’14"
NE: aos fundos divisa com o lote 112 e mede 103,46
metros, ao rumo NW 67°36’22" SE. Totalizando uma área
de 1.871,91 m², conforme Matricula nº 27.107 do 2º Serviço
de Registro de Imóveis, Arapongas – PR.

Art. 2º. Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar
com a Assembléia de Deus Ministério do Apostolo de
Arapongas, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº
11.547.966/0001-60, com sede a Rua Fogo Apagou, nº
390, Jardim Primavera, neste Município e Comarca,
Contrato de Cessão de Uso de lote de terras nº 01, da
quadra nº 07, com área de 1.871,91 m², situado no Jardim
Novo Centauro, nesta Cidade e Comarca de Arapongas,
conforme Matrícula nº 27.107 do 2º Serviço de Registro
de Imóveis, Arapongas – PR, de propriedade do
Município de Arapongas.

Art. 3º. A Comodatária, utilizando de seus recursos
edificará uma área de 800 (oitocentos) metros quadrados,
num prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da
publicação desta lei.

Art. 4º. O prazo do Comodato será por tempo
determinado de 20 (vinte) anos, a contar da publicação
desta Lei, podendo ser prorrogado, havendo interesse
das partes, por meio de nova autorização legislativa.

Art. 5º. A Comodatária não poderá alterar a finalidade da
edificação implantada, alienar ou ceder a terceiros sob
qualquer hipótese, seja a que título for, o qual implicará
na imediata rescisão do contrato, mediante notificação
do poder Público e reversão da posse do imóvel e
benfeitorias existentes ao Patrimônio Público Municipal,
sem direito a donatária de indenização, ressarcimento, a
qualquer título, pretexto ou alegação.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 10 de maio de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

WYNDELL CREPALDI THOMAZ
Secretário Mun. da Indústria, Comércio

e Turismo em exercício
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DECRETO Nº 309/18, de 09 de maio de 2018. 

  
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando; 

- O contido no art. 17 e incisos, da Lei nº 4.450, de 25/01/16 (Estatuto e Plano 

de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal. 

RESOLVE:  

Art. 1º - CONCEDER PROMOÇÃO, por habilitação, à classe superior, no 

mesmo nível de vencimentos, para as profissionais do magistério, abaixo relacionadas, 

conforme Tabela de Promoção Vertical e de Vencimentos, constantes nos anexos III e IV, 

da supracitada Lei nº 4.450/16. 

Nº E DATA DO 

PROTOCOLO 

MATR. Nº NOME CARGO / CLASSE ATUAL AVANÇO 

VERTICAL

5530 de 

01/03/2018 

87610/2 Andrea Cristina Cavalieri Vieira 

Martins 

Professor, Classe B C 

6992 de 

14/03/2018 

115860/1 Briane Regina da Silva Professor, Classe B C 

10775 de 

24/04/2018 

94854/1 Daiane Cristina Ferreira Cardoso Professor , Classe B C 

10958 de 

25/04/2018 

92258/1 Dercília Lourenço da Silva Froes Professor de Educação 

Infantil, Classe B 

C 

9466 de 

10/04/2018 

34673/1 Nilsi Maria Bello Professor de Educação 

Infantil, Classe B 

C 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 

contar da data do protocolo, conforme disposto no inciso I do art. 17, da citada Lei nº 

4.450/16, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 09 de maio de 2018. 

             PAULO VALÉRIO                                                     SÉRGIO ONOFRE DA SILVA                             
Secretário Municipal de Educação                                                             Prefeito                                           
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 

Estado do Paraná 

 

PROCESSO SELETIVO DE EMPREGO PÚBLICO 
  

EDITAL nº 017/18, de 09 de maio de 2018. 
  

A Prefeitura do Município de Arapongas, tendo em vista a conclusão do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada - 2ª Turma, referente ao Processo 
Seletivo de Emprego Público, aberto pelo Edital nº 052/16, de 30/06/16, homologado através das Publicações nºs 021/16, de 11/11/16 e 025/16, de 08/12/16, prorrogado pelo Decreto nº 
887/17, de 30/10/17; 

 
TORNA PÚBLICO: 

1. O resultado do recurso interposto quanto à classificação final preliminar, conforme segue: 
 

EMPREGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
 

INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA DE NASCIMENTO RESULTADO DO RECURSO 

46200744 EVANDRO MARCOS RODRIGUES 30/09/1987 INDEFERIDO 

 
2. A divulgação da CLASSIFICAÇÃO FINAL DEFINITIVA e HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL dos candidatos ao emprego de Agente de Combate às Endemias, que realizaram o Curso 

Introdutório de Formação Inicial e Continuada - 2ª Turma, conforme segue: 
EMPREGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO DOCUMENTO 
DATA DE 

NASCIMENTO 

NOTA DA 
PROVA 

OBJETIVA 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO 

CARGO 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

MATEMÁTICA 

NOTA DA 
PROVA DO 
CURSO DE 

FORMAÇÃO 

NOTA 
FINAL 

1 46201112 MONALISA BARBOSA 007.260.489-17 26/08/1980 85,00 50,00 20,00 12,50 2,50 100 92,50 

2 46200176 AMANDA ANDRADE 095.115.279-32 21/02/1994 85,00 50,00 15,00 12,50 7,50 96,00 90,50 

3 46201078 
MARCIA SAYURI 
OGUIDO RAMOS 

985.241.949-87 21/03/1977 82,50 45,00 17,50 15,00 5,00 96,00 89,25 

4 46201077 
PEDRO AUGUSTO 
MAXIMIANO 

097.547.719-60 04/03/1995 82,50 45,00 15,00 15,00 7,50 96,00 89,25 

5 46200247 
TALITA VICENTE DA 
COSTA 

051.839.669-07 27/07/1988 82,50 45,00 17,50 12,50 7,50 92,00 87,25 

6 46200404 MARIA CAROLINA DA 085.896.559-38 25/08/1994 82,50 40,00 17,50 15,00 10,00 92,00 87,25 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 

Estado do Paraná 

 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO DOCUMENTO 
DATA DE 

NASCIMENTO 

NOTA DA 
PROVA 

OBJETIVA 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO 

CARGO 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

MATEMÁTICA 

NOTA DA 
PROVA DO 
CURSO DE 

FORMAÇÃO 

NOTA 
FINAL 

SILVA SANTOS 

7 46200214 
IPAULA MEDEIROS 
RODRIGUES 

006.307.352-80 26/06/1991 85,00 50,00 15,00 12,50 7,50 88,00 86,50 

8 46201317 
THIAGO RODRIGO DE 
SOUZA PULIESE 

056.614.779-37 17/11/1986 85,00 45,00 17,50 12,50 10,00 88,00 86,50 

9 46201111 
JOSIANA OLIVEIRA 
VIDAL 

087.494.919-03 10/03/1993 85,00 45,00 20,00 12,50 7,50 88,00 86,50 

10 46201442 
ALESSANDRO DE 
MIRANDA DA SILVA 

116.846.369-65 14/05/1998 82,50 45,00 15,00 10,00 12,50 88,00 85,25 

11 46200576 SOLANGE DA SILVA 038.010.429-60 02/07/1978 85,00 50,00 12,50 10,00 12,50 84,00 84,50 

12 46201124 ALINE LOPES WOEHL 068.378.459-50 18/04/1990 85,00 45,00 17,50 10,00 12,50 84,00 84,50 

13 46200239 
MARIA APARECIDA DE 
CARVALHO 

364.787.769-72 11/05/1961 85,00 45,00 17,50 12,50 10,00 84,00 84,50 

14 46200146 
RENATO WILLIAM 
CAZAROTE DIAS 

102.241.789-46 24/05/1995 85,00 45,00 17,50 12,50 10,00 84,00 84,50 

15 46200828 
JUNIA FELICIA DA 
SILVA LOPES 

023.833.339-64 15/05/1978 80,00 45,00 15,00 12,50 7,50 88,00 84,00 

16 46200188 
LILIAN REGATIERI DE 
SENA DURAES 

092.504.969-74 08/06/1994 80,00 45,00 17,50 15,00 2,50 88,00 84,00 

17 46200744 
EVANDRO MARCOS 
RODRIGUES 

061.127.249-01 30/09/1987 80,00 45,00 17,50 10,00 7,50 88,00 84,00 

18 46200989 
GABRIELA CAROLINE 
ALIOTTI 

079.528.769-02 18/10/1994 80,00 40,00 20,00 15,00 5,00 88,00 84,00 

19 46200138 
ISABELA GARCIA DE 
LEMOS 

100.127.729-50 21/07/1995 80,00 40,00 15,00 15,00 10,00 88,00 84,00 

20 46200086 
MARISTELA PERPETUA 
LOPES DAMIÃO 

041.648.929-00 04/03/1983 82,50 40,00 17,50 12,50 12,50 84,00 83,25 

21 46201061 
ADRIANA CASSIANO DE 
OLIVEIRA 

037.890.289-08 07/08/1981 85,00 50,00 12,50 15,00 7,50 80,00 82,50 

22 46200359 FRANCIELI APARECIDA 048.458.139-20 20/09/1985 85,00 45,00 20,00 12,50 7,50 80,00 82,50 
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CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO DOCUMENTO 
DATA DE 

NASCIMENTO 

NOTA DA 
PROVA 

OBJETIVA 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO 

CARGO 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

MATEMÁTICA 

NOTA DA 
PROVA DO 
CURSO DE 

FORMAÇÃO 

NOTA 
FINAL 

DA SILVA 

23 46200940 
MAURÍCIO DE SOUSA 
REIS SILVA 

406.542.198-50 24/02/1993 80,00 40,00 17,50 12,50 10,00 84,00 82,00 

24 46200555 
ALINE GALDINO DOS 
SANTOS 

062.549.799-69 17/10/1989 82,50 50,00 17,50 12,50 2,50 80,00 81,25 

25 46200185 
MATHAUS SARTORI 
PEREIRA 

075.734.069-59 01/01/1997 82,50 50,00 15,00 12,50 5,00 80,00 81,25 

26 46201393 
ALINE MOREIRA DE 
JESUS 

048.320.579-60 19/01/1986 85,00 50,00 15,00 12,50 7,50 76,00 80,50 

27 46201375 
MICHELLY GRACIETT 
PRIMON DE SOUZA 

035.044.779-97 19/12/1982 85,00 45,00 17,50 12,50 10,00 76,00 80,50 

28 46200017 
KELLY MARTINS DOS 
SANTOS 

009.668.959-59 23/05/1986 85,00 45,00 17,50 12,50 10,00 76,00 80,50 

29 46201463 
GABRIELA APARECIDA 
RACHEL 

057.492.659-35 12/10/1986 80,00 45,00 17,50 12,50 5,00 80,00 80,00 

30 46200550 
CLEUZA DE MORAES 
SAMPAIO 

540.104.389-91 07/11/1963 80,00 40,00 17,50 10,00 12,50 80,00 80,00 

31 46200407 LUCIANO JOSE ARAUJO 009.946.629-55 24/11/1987 82,50 40,00 20,00 12,50 10,00 76,00 79,25 

32 46201172 
NOLITA DE PAULA 
BANNWART GIMENEZ 

007.590.179-05 01/08/1977 85,00 50,00 17,50 7,50 10,00 72,00 78,50 

33 46200595 
JÚLIO CÉSAR 
MACHADO JÚNIOR 

107.237.699-74 02/03/1998 85,00 45,00 20,00 12,50 7,50 72,00 78,50 

34 46200114 
ALISSON RODRIGUES 
ZACHARUK 

075.005.319-40 29/01/1997 80,00 40,00 20,00 12,50 7,50 76,00 78,00 

35 46200339 
PRISCILA FATIMA DE 
LIMA 

317.332.368-80 26/10/1983 82,50 45,00 20,00 12,50 5,00 72,00 77,25 

36 46201044 
NATALINA APARECIDA 
AMARIO CUNHA 

916.474.799-91 25/12/1971 82,50 40,00 20,00 12,50 10,00 72,00 77,25 

37 46201181 
JULIANA DOS SANTOS 
ARAÚJO 

051.838.759-36 11/07/1984 85,00 45,00 17,50 15,00 7,50 68,00 76,50 
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38 46201107 JULIANA PRIMO VAZ 066.310.809-83 16/02/1988 85,00 40,00 17,50 12,50 15,00 68,00 76,50 

39 46200521 
ROSILENE AMARAL DO 
ESPÍRITO SANTO 

088.327.289-07 07/02/1993 80,00 45,00 15,00 10,00 10,00 72,00 76,00 

40 46200528 
MARCIA CONCEIÇÂO 
SANTOS 

878.501.689-68 19/05/1971 80,00 45,00 20,00 10,00 5,00 72,00 76,00 

41 46201048 
CARLOS ROBERTO 
VENANCIO JUNIOR 

108.388.189-27 20/09/1996 82,50 45,00 17,50 10,00 10,00 68,00 75,25 

42 46200151 
APARECIDA LUCINEIDE 
FAKEITI 

649.076.279-04 26/10/1966 80,00 50,00 7,50 12,50 10,00 68,00 74,00 

43 46200336 
GIOVANA CASSIMIRO 
CORDEIRO 

076.684.099-98 11/12/1994 80,00 50,00 12,50 12,50 5,00 68,00 74,00 

44 46201012 TERESA DOS SANTOS 895.400.859-34 14/07/1971 80,00 45,00 17,50 12,50 5,00 68,00 74,00 

45 46200490 
AMANDA TEODORO 
DOS SANTOS 

064.535.329-99 26/05/1995 82,50 45,00 20,00 12,50 5,00 64,00 73,25 

46 46200314 
NUBIA CARLA SILVA 
LIMA 

056.189.509-01 23/08/1985 80,00 40,00 17,50 12,50 10,00 64,00 72,00 

47 46201425 
MARIA APARECIDA 
BATISTA MACHADO 

644.896.559-91 13/05/1970 80,00 45,00 20,00 12,50 2,50 60,00 70,00 

48 46200118 
NATHALIA CARVALHO 
DE SOUZA 

095.309.349-20 17/11/1995 80,00 45,00 17,50 12,50 5,00 56,00 68,00 

 
3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 
Arapongas, 09 de maio de 2018. 

 
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI                                                SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 

                                                                                      Secretário Municipal de Administração                                                                 Prefeito     
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 044/2018 � Processo Adm. N º 074/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS FISIOTERAPEUTAS, EM ATENDIMENTO A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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: 

AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.836.350/0001-02, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 266/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. R$
Valor Total 

R$ 

03 6 Unidade 
Halter emborrachado de 1 kg, em ferro fundido revestida com vinil pvc, camada 
impermeável, protegida contra oxidação e impacto, em cores diferentes para 
identificar o peso. 

RIG 9,22 55,32 

04 6 Unidade 
Halter emborrachado de 2 kg,em ferro fundido, revestida com vinil pvc, camada 
impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para 
identificar o peso. 

RIG 18,00 108,00 

05 3 Pares 
Halter emborrachado de 5 kg, em ferro fundido, revestida  com vinil pvc, 
camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes 
para identificar o peso. 

RIG 47,50 142,50 

06 15 Kits Kit faixa elástica latex com 3 níveis de resistência (leve, moderada e forte) Thera Band 68,90 1.033,50 

13 4 Unidade 
Divã baixo tablado para fisioterapia neurológica e reabilitação dimensão: 
186cm x 135cm x 44cm (c x l x a) Arktus 862,00 3.448,00 

24 100 Metros Eletrodo em silicone 5 cm x 1 mt Arktus 45,50 4.550,00 

28 6 Unidade 

Bolsa térmica com gel; com filme confeccionado em polietileno com camada de 
nylon laminado e gel confeccionado em polímero vinílico, tea, conservante e 
pigmento orgânico; utilizado para quente (termoterapia) ou frio (crioterapia), 
flexível, não toxica, pode ser aquecida no microondas ou na agua quente e 
resfriado no freezer ou na geladeira; peso: 415g; medida 25 x 14 cm 

RMC 23,40 140,40 

39 50 Unidade Fita adesiva crepe , rolo de 19 mm x 50 m Erimax 3,00 150,00 

55 50 Unidade 
Esparadrapo micropore 3m bege 50mm x 4,5m. Necessário que seja de boa 
qualidade para melhor aderência na pele. 3M 7,40 370,00 

61 1 Unidade 

Esteira elétrica ergométrica, com três regulagens de inclinação, velocidade 
ajustável de até 16km/h, painel de lcd, com monitoramento de distancia, tempo, 
caloria, pulso, velocidade, monitoramento cardíaco, programas pré-definidos de 
exercícios. Dimensões aproximadas: 165cm x 66cm x 127cm. 

Dream 2.495,00 2.495,00 

73 2 Unidade 

Mesa carrinho auxiliar com gavetas, utilizada para acomodar o material e os 
equipamentos durante o atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura 
de madeira mdf, 2 gavetas em mdf, sistema de rodigios, suporte para aparelhos 
de fisioterapia. Dimensões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,77m (c x l 
x a) peso aproximado de 20kg. 

Arktus 279,00 558,00 

TOTAL GERAL R$ 13.050,72 

C. E. CARVALHO � COMERCIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.864.422/0001-73, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
267/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

10 4 Unidade 
Bola feijão, material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva 
com 90x45cm de diâmetro Carci 103,90 415,60 

15 1 Unidade 

Andador de alumínio (dobrável) - fabricado em alumínio anodizado espelhado 
(não risca e permanece sempre brilhante), proporcionando deslocamento suave. 
As duas barras centrais em aço garantem maior segurança e resistência. Indicado 
para pessoas de 1,50m a 2,00m. Resite até 130kg. 7 níveis de regulagem de 
altura altura mínima: 81,5 cm altura máxima: 96cm peso: 2,805kg 

AG.Ind 142,50 142,50 

29 2 Unidade 
Rampa de alongamento, para alongamento de trícips sural. Estrutura de madeira, 
piso antiderrapante, dimensões aproximadas de 42cm x 36cm x 15cm Arktus 100,00 200,00 
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48 3 Unidade 

Oxímetro de pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal 
Oxímetro de pulso portátil com sensor adulto, infantil e neonatal. Oxímetro de 
pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal, com display gráfico e 
princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não 
dispersivo. Especificações técnicas mínimas: sensores reutilizáveis: y para 
pacientes pediátricos e neonatais (sensor adequado para peso entre 3 e 15kg e 
para 15 e 40kg); e sensor de dedo para pacientes adultos (para peso maior que 
40kg); curvas: pletismográfica e tendências; parâmetros: spo2, frequência 
cardíaca e tendência 24 hs com registro dos eventos (memória); spo2 : range: 0 -
100 %, resolução mínima: 1% e precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100 %); 
frequência cardíaca: range: 30 - 250 bpm, resolução: 1 bpm, precisão: 1 %; 
tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor; alça lateral 
para transporte; evolução audível de spo2, com variação do tom do bip de 
acordo com variação da saturação; alarmes: visual e sonoro, com possibilidade 
de ajuste tanto automatico quanto manual pelo operador para todos 
osparâmetros; alimentação: entrada 110/220, 60 hz e bateria interna recarregável 
com autonomia mínima de 2 hs; peso máximo com bateria: 3,5 kg (para uma 
autonomia mínima de 2 horas); acessórios inclusos (por aparelho): 02 sensores y 
originais, com cabo, para uso pediátrico e neonatal, conforme especificações 
supracitadas, 02 sensores de dedo originais, tipo clip, com cabo, para uso em 
pacientes adultos, conforme especificação supracitada. Manuais: 01 cópia do 
manual de operação (por aparelho). Certificado de atendimento a norma nbr iec 
601. Registro no ministério da saúde 

General 
Meditech 

2.024,00 6.072,00 

49 3 Unidade 

Cicloergometro horizontal - leve e de fácil manuseio; estrutura metálica; pedais 
com tiras de velcro para prender as mãos ou pés de maneira confortável e 
segura; regulador de carga; medidas : 0,46x0,41x0,28 ( lxpxh) Live Up 243,00 729,00 

62 1 Unidade 
Andador infantil, material de alumínio, regulável com ponteira de borracha 
antiderrapante, dobrável e articulável, com capacidade aproximada de 80kg AG.Ind 119,00 119,00 

72 2 Unidade 

Cama elástica-trampolim, sistema de rosca para melhor fixação e segurança, 
medidas aproximadas, altura 0,22m, diâmetro 1m, peso máximo suportado 
100kg, composição estrutura em aço carbono, acoplado em nylon preto, tela 
trampolim. 

Arktus 274,00 548,00 

TOTAL GERAL R$ 8.226,10 

CABULON & SANTOS LTDA � ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.708.226/0001-68, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
268/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

37 2 UNIDADE 

Cadeira estofada giratória sem braço. Assento e encosto: Confeccionado com 
compensado multilaminado de no mínimo 12 milímetros de espessura moldado 
anatomicamente. É estofado com espuma injetada de densidade  45kg/m³ 
flexível de alta resistência e por final revestido com tecido Courvin. A borda 
frontal do assento deverá ser curvada para melhor circulação sanguínea seguindo 
assim normas ergonômicas. Deverão nas bordas ser utilizados perfil de PVC 
extrusado tipo "S" de no mínimo 17mm para total proteção. Junção: Ligação 
entre o assento e o encosto deverá ser feita através de lâmina de metal. Cor: a cor 
será escolhida na cartela de cores do licitante vencedor. Medida do assento: 47 x 
42 (cm). Medida do encosto: 36 x 42 (cm). Obs.: Esta medida poderá variar 5% 
para mais ou menos. 

Primax 320,00 640,00 

40 1 UNIDADE 

Mesa com 03 gavetas- Mesa de escritório comum com gaveta: Tampo deverá ser 
curvo em formato ergonômico e cantos arredondados, deverá ser confeccionado 
em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura com acabamento nas 
duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), totalizando no mínimo 
1250mm de comprimento e no mínimo 750mm de profundidade. Bordas frontal, 
posterior e laterais deverá ser com perfil de proteção em PVC do tipo ergosoft 
180° ou material similar com a mesma resistência. Tanto as bordas laterais, 
posterior e frontal recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor 
do laminado melamínico. Painel frontal com medida de no mínimo 
1080x340mm, confeccionado em MDP ou MDF de no mínimo 15mm de 
espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado 
(BP), Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura 
de no mínimo 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt ou similar. Toda a Borda 
recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do 
laminado melamínico. Estrutura de sustentação deverá ser do tipo "I" ou similar 
que atenda a mesma resistência, constituída por 01 tubo horizontal superior e 02 
colunas verticais no tubo retangular com a medida de no minimo  20x30mm 
chapa 20 (0,90mm) de espessura, com um fechamento do lado externo em chapa 
24 (0,60mm), fixada ás colunas verticais por meio encaixe e fechamento interno 
fixado por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), formando calha para 
passagem de fiação. Base inferior em chapa 14 (1,90mm) estampada em formato 
curvo, apoio para sapatas em ferro chato 3/4 x 1/8 dobrado em "U" e soltado a 
base, ponteira 20x30mm interna no tubo horizontal superior e sapatas 
reguladoras 5/8 x 5/16 na da base Inferior. Fixação do tampo a estrutura feitas 
através de parafusos auto atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui 
tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento 
em tinta na cor alumínio (Epóxi), com camada protetora de verniz para melhor 
proteção da pintura e efeito de metalização. Pintura da estrutura metálica com 

Stivari 870,00 870,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2147     PÁG:12SEXTA-FEIRA 11/05/2018



tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura 
mínima de camada  de 40 mícrons. Medidas Aproximadas  (em milímetros): 
Largura - 1250 / Profundidade - 750 / Altura - 750. Gaveteiro Suspenso 03 
Gavetas puxador plástico: Corpo: Deverá ser constituído por laterais e frente das 
gavetas em MDP ou MDF com no mínimo 15mm de espessura, revestidos em 
ambos os lados em laminado melamínico texturizado (BP). Com frente de 
gavetas com bordas retas revestidas em fita de PVC de no mínimo 0,5mm. Todas 
as bordas recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade da cor do 
laminado melamínico e espessura do aglomerado. Travessas: deverão ser 
confeccionadas em MDP ou MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestido 
por material melamínico de baixa pressão (BP), com bordas revestidas em fita de 
PVC de no mínimo 0,5mm de espessura fixadas pelo sistema Hot Melt. Gavetas: 
Peça frontal em MDP ou MDF com espessura mínima de 15 mm, revestida em 
laminado melamínico texturizado (BP), e acabamento das bordas em fita PVC de 
0,5mm de espessura. Peças lateral e posterior em MDP ou MDF com espessura 
mínima de 15mm na cor branco gelo. Bordas revestidas em fita melamina 210g 
na cor branca. Fundo das gavetas confeccionado em HDF (high density 
fiberboard, ou seja, chapa de fibra de alta densidade) com no mínimo 2,8mm de 
espessura ou material similar. Gaveta com corrediça metálica com roldanas em 
nylon. Puxadores confeccionados em abs injetado com acabamento na cor 
aluminizado ou similar, furação de no mínimo 96mm. Fechadura frontal com 
travamento vertical simultâneo e chave escamoteável. Cor: a cor será escolhida 
na cartela de cores do licitante vencedor. Medidas Aproximadas (em milímetros): 
Largura - 375 / Profundidade - 390 / Altura - 340. Obs.: Esta medida poderá 
variar 5% para mais ou menos. 

43 20 UNIDADE 
Fronha para travesseiro adulto. Medidas: 70 x 50 cm em percal, mínimo 200 fios 
e na cor azul. Serigrafado com a logomarca da secretaria municipal de saúde. Vittaflex 10,66 213,20 

45 10 METROS Corda poliéster torcida 50 mm, cor a definir. Cordel 30,80 308,00 

46 2 UNIDADE 

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

Stivari 820,00 1.640,00 

47 6 UNIDADE 

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

Primax 184,00 1.104,00 

TOTAL GERAL R$ 4.775,20 

EMBRALON COMERCIAL EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.614.272/0001-75, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
269/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

01 2 Unidade 

Espaldar barra de ling 
Características: estrutura de madeira com 12 barras de apoio, barras de apoio de 
aproximadamente 45mm de diâmetro, com distância entre barras de 
aproximadamente 18 cm, furação para fixação na parede, capacidade suportada 
de aproximadamente 95kg. 

Arktus 716,00 1.432,00 

02 1 Unidade 

Suporte para halteres . 
O expositor de halteres para 11 pares. Ideal para guardar diversos halteres de 
diferentes tamanhos. Materia: ferro pintado. Garantia mínima: 12 meses Arktus 180,00 180,00 

12 10 Unidade Colchonete para ginástica 100 x 60c Rg colchões 50,15 501,50 

14 6 Unidade 
Rolo para posicionamento grande - em espuma, revestido em courvin, utilizado 
para apoio do corpo. Dimensões aproximadas  60cm x 25cm. Densidade da 
espuma: 28. 

Arktus 137,00 822,00 
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19 1 Unidade 

Bicicleta ergométrica vertical : display com informações de pulso, tempo, rpm, 
velocidade, 
distancia percorrida, calorias queimadas, potencia watt, thc(zona target de 
batimentos), 15
programas de exercícios, incluindo 1 manual, 2 de freqüência cardíaca, 1 
queima de gordura e 2
definidos pelo próprio usuário. Sensor de batimento cardíaco por pegada, mais 
preciso e maximiza
os resultados do seu treino. Quadro super resistente em alumínio. Confortável 
banco ergonômico
com fácil ajuste de distância entre banco e pedais. Sistema de ajuste de nível 
para chãos irregulares.
Pedais com sinta de segurança, mais firmeza nas pedaladas rodinhas no próprio 
equipamento para
facilidade no transporte. Pedaladas mais suaves equipamento eletromagnético 
com ajuste de carga
no painel squeeze com suporte para hidratação. Medidas: 104 x 57 x 134 cm ( c 
x l x a) peso: 52
kg garantia de 12 meses 

Mormai 3.000,00 3.000,00 

21 3 Unidade Cunha media em espuma para fisioterapia 50x50x30 cm Arktus 145,00 435,00 

22 2 Unidade 

Bicicleta ergométrica horizontal unissex com as seguintes especificações: 
indicada para condicionamento físico, treinamento/modelo: horizontal; peso 
suportado de até 100 kg;  display em lcd, monitoramento, distância, cronômetro, 
monitorização cardíaca, calorias, nível de carga e relógio :distância do banco: 
níveis de resistência: composição: aço carbono com guidão emborrachado; peso 
aproximado de 23kg. Dimensões aproximadas: 1,41m, 0,63m, 1,04m 

Dream 1.760,00 3.520,00 

42 10 Unidade 
Travesseiro em espuma com revestido em courvin, dimensão aproximadas: 60 x 
40 cm. Arktus 50,00 500,00 

58 4 Unidade 
Maca fixa em madeira, espuma densidade 28, revestido por courvim anticalor. 
Dimensões aproximadas: 80cm x 190cm x 83cm. Capacidade para ate 450kg. Zilmoveis 815,00 3.260,00 

TOTAL GERAL R$ 13.650,50 

HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.192.559/0001-
87, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 270/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

16 5 Unidade 

Escada dois degraus 
Com piso com borracha antiderrapante confeccionados em chapa de aço com 
pintura epóxi a pó com tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiras em pvc. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Levita 150,00 750,00 

23 5 Unidade 

Divã para exame clinico com as seguintes especificações: estrutura tubular de 
11/4 pintada; cabeceira reclinável; leito acolchoado de espuma e courvin 
lavável; acompanha suporte para lençol; dimensões aproximadas: 1,80 x 0,60 x 
0,80 (axlxp) 

Levita 650,00 3.250,00 

TOTAL GERAL R$ 4.000,00 

J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 84.972.926/0001-39, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 271/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$

07 4 Unidade 
Bola suíça: 55cm de diâmetro  para fisioterapia; antiderrapante; composição em 
pvc; atóxico; resiste até 200 kg de peso estático Arktus 54,95 219,80 

08 4 Unidade 
Bola suíça: 65cm de diâmetro, para fisioterapia. Anti burst; antiderrapante; 
composição em pvc; atóxico; resiste até 200 kg de peso estático. Arktus 75,80 303,20 

11 5 Unidade Bola cravo para massagem - 10cm Carci 40,64 203,20 

17 1 Unidade 

Cadeira de rodas: aço com pintura epoxy dobrável em x .assento e encosto em 
nylon reforçado garfos de nylon placa de regulagem com 6 furos para 
anteriorização, posteriorização e mudança de ângulo. Apoio para braços 
escamoteável apoio para pés fixo pneu traseiro inflável indicada para usuários 
até 100 kg opcionais: pneu traseiro inflável apoio para pés removível 
acabamento em aço cromado larguras do assento: 46 cm 

Cds 1.000,00 1.000,00 

20 4 Unidade 

Disco de equilíbrio flexível com bomba de ar, material vinílico pvc flexível, não 
tóxico, com superfície rugosa, suporta até 100kg. Dimensões e pesos 
aproximados: 35 cm x 6.0 cm (dxa) peso aproximado 1,7kg Carci 86,50 346,00 

30 1 Unidade 
Martelo de reflexo buck (martelo medidor): material de confecção: aço 
inoxidável. Ponteira: dupla de borracha. Tamanho: aproximadamente 20 cm. 
Registro anvisa 

Carci 60,00 60,00 

33 5 Unidade 

Tornozeleiras  1kg, confeccionada em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinílico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para 
atingir a carga necessária com fechamento em velcro Carci 37,00 185,00 

34 5 Unidade 

Tornozeleiras 2kg, confeccionado em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinílico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para 
atingir a carga necessária, fechamento com velcro. Carci 43,00 215,00 
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35 4 Pares 

Tornozeleiras 3kg, confeccionada em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinílico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para 
atingir a carga necessária com fechamento em velcro. Carci 47,50 190,00 

36 2 Unidade 

Tábua de equilíbrio para propriocepção, composta por madeira, tecido 
emborrachado, piso revestido de material antiderrapante, suporte até 100kg, 
dimensões e pesos aproximados, dimensões: 57.0 cm x 40.0 cm x 10.0 cm (c x l 
x a), peso aproximado de 4,0kg 

Arktus 107,00 214,00 

38 8 Unidade 

Mesa auxiliar em inox com rodízio, mesa auxiliar inox 40x40x80 com rodízios 
c/prateleira, com tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo de 1 
x 1.25mm com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40x0.40x0.80 com rodas. Ouro verde 327,00 2.616,00 

41 6 Unidade 

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

Hayamax 173,00 1.038,00 

59 1 Unidade 
Moldura para espelho de madeira com rodízios.  Dimensões aproximadas 
1,87cm x 60cm x 50cm. Carci 510,00 510,00 

60 3 Unidade 
Cunha média em espuma, revestida com courvin, dimensões  aproximadas: 
47cm x 30cm x 50cm. Arktus 156,50 469,50 

64 2 Unidade 

Óculos para laser com armação em nylon resistente e flexível, com lente de 
policarbonato e anti risco, proteção contra intensidade de luz, infravermelho e 
contra raios uva e uvb. Arktus 280,00 560,00 

65 1 Unidade 
Bola suíça 45 cm, fabricado em material látex, suporta até 200kg, bico reserva e 
sistema antiestouro, tendo 45cm de diâmetro. Arktus 53,20 53,20 

66 1 Unidade 
Bola suíça 85cm, fabricado em material látex, com sistema antiestouro, com 
bico reserva, suporta ate 200kg, com diâmetro de aproximadamente 85cm Arktus 86,00 86,00 

67 24 Unidade 
Faixa elástica resistência média, confeccionada em borracha, sistema de 
resistência progressiva, com 01 metro de comprimento Carci 23,90 573,60 

68 20 Unidade 
Faixa elástica resistência fraca, confeccionada em borracha, com sistema de 
resistência progressiva, com 01 metro de comprimento, resistência fraca Carci 18,99 379,80 

70 1 Unidade 

Balancim balanco de propriocepção, plataforma central fixada por correntes 
zincadas, piso revestido de material antiderrapante. Com as seguintes 
dimensões aproximadas externa total: 0,70 x 0,40 x 0,55cm, dimensões 
aproximadas da base interna: 0,40 x 0,20 cm, com peso aproximado de 4,8kg. 

Carci 347,00 347,00 

71 1 Unidade 

Tábua de propriocepção redonda, composto por madeira, tecido emborrachado, 
piso revestido de material antiderrapante, suporte aproximadamente 235 kg. 
Dimensões e pesos aproximados: dimensões 40,0 cm x 40,0 cm x 7,5 cm. Com 
peso aproximado de 1.500 kg 

Arktus 102,00 102,00 

TOTAL GERAL R$ 9.671,30 

RINAMED � COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
03.583.301/0001-83, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 272/2018.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$

09 2 Unidade 

Aparelho de estimulação elétrica transcutânea e estimulação muscular (tens/fes) 
alimentação : comutação automática 110/220 v~ (60 hz); equipamento de: 
classe ii com parte aplicada de tipo bf de segurança e proteção; canais de saída: 
4 canais independentes em amplitude; intensidade de corrente máxima por 
canal com carga resistiva de 1000 ohms (quando r=250hz e t=500useg);modo 
tens normal:/ 120 ma pico a pico por canal; modo fes sync: 120 ma pico a pico 
por canal.; faixa de freqüência de repetição de pulso (r) para tens e fes: variável 
de 0,5 a 250 hz modulação em trens de pulso - burst (somente p/ modo tens):7 
pulsos correspondentes a ciclo on de 25 m seg e ciclo off de 475 m seg ( 2 hz 
)on time (fes): variável de 1 a 60 segundos; off time (fes): variável de 1 a 60 
segundos; rise- tempo de subida do trem de pulso (fes): variável de 1 a 9 
segundos; decay- tempo de descida do trem de pulso (fes): variável de 1 a 9 
segundos; dimensões ( mm ): 265 x 275 x 115 (l x p x a);peso ( aprox. Sem 
acessórios ): 2,5 kg. Deve conter:1 manual de instruções; 8 eletrodos de 
borracha de silicone 50 x 50 mm;8 eletrodos de borracha de silicone 30 x 50 
mm;4 cabos de conexão ao paciente (laranja - canal 1, preto - canal 2, azul  
canal 3 e verde  canal 4) ;1 cabo de força destacável; 1 tubo de gel;01 bolsa 
para transporte 

Ibramed 1.044,00 2.088,00 

26 1 Unidade 

Aparelho de ultrassom 1 e 3 mhz. Com as seguintes especificações : garantia 
minima de 18 meses, registro na anvisa, tecnologia de operação micro 
controlada; tela com lcd, cabeçote com dupla face de alumínio, modo de 
emissão onda pulsada e contínua, repetição de pulso com 100hz, 48hz e 
modulação em 20 ou 50 de tempo on. Repetição de pulso com 100 hz, 48 ghz e 
16 hz e modulação 10,20 e 50 de tempo on, intensidade regulada e mesurada 
em w cm2 visualizadas através do painel digital, time saída, saída para terapia 
combinada, bivolt. 

Ibramed 1.500,00 1.500,00 
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31 5 Kg 

Gel condutivo, propriedades do produto: inodoro, ph neutro; composicao 
quimica: composto de carbomero, agua purificada; coloracao: incolor; pureza: 
isento de gordura e sujidade; embalagem: embalado em material que garanta a 
integridade do produto; rotulagem: apresentação do produto devera obedecer a 
legislação atual vigente; unidade de compra: galão 5 quilograma 

Carbogel 27,00 135,00 

32 1 Unidade 

Aparelho de eletroestimulação e acessórios :  eletroestimulador transcutâneo 
neuromuscular, de 4 canais independentes indicado para recurso analgésico, 
reforço muscular, estímulo circulatório e contraturas;  possua uma central de 
controle microprocessada;  apresente um display de cristal líquido (lcd), 
permitindo ao usuário visualizar todos os parâmetros programados;  com 
teclado de membrana com teclas independentes para a programação e controle 
de intensidade.  Tipos de correntes presentes: corrente tens;  corrente fes;  
corrente farádica;  corrente galvânica (convencional ou pulsada da 8khz);  
corrente russa; corrente intereferencial bipolar;  correntes diadinâmicas, difásica 
. Curto período, monofásica, ritmo sincopado. Tempo de aplicação (timer) de 
até 60 minutos; canais independentes de até 120 ma; sinais de saída por meio de 
correntes constante, de forma bipolar com compensação simétrica ou 
monopolar; frequências de uso: de galvânica à 8 khz;.largura de pulso de 20 s à 
galvânica; tempo de rampa de subida e rampa de descida de 0 a 5 s; tempo de 
sustentação de até 50 s; tempo de repouso de até 5 (cinco) vezes o tempo de 
sustentação; tipos de modulação: em frequência (wob); em amplitude; 
funcionamento no modo simultâneo, sequencial ou em grupos; alimentação 
elétrica com comutação automática 110/220vac; frequência de 60hz; peso  sem 
acessórios: entre 4 e 5 kg; dimensões do gabinete: largura: máximo de 400 mm; 
profundidade: máximo de 400 mm; altura: máximo de 200 mm. Deve incluir, 
no mínimo, os seguintes acessórios: 4 cabos de aplicação; 8 eletrodos de 
silicone; 8 esponjas vegetais; 8 eletrodos de alumínio; 8 cintas de velcro (para 
fixação dos eletrodos de alumínio); 1 kit com 8 garras de jacaré; 1 caneta para 
eletrodiagnóstico; 1 bisnaga de gel; manuais: fornecimento, no mínimo, de 1 
cópia em papel dos seguintes manuais: manual de operação, em português. 
Garantia:garantia total de peças e mão-de-obra por no mínimo 12 meses. 

Ibramed 2.300,00 2.300,00 

63 1 Unidade 

Aparelho laser e caneta infravermelho, com visor lcd, com timer, bivolt, laser 
terapêutico de baixa frequência, com as seguintes canetas: caneta laser de 
aproximado 660nm - caneta laser de ate 830 nm, caneta laser de ate 904nm, 
emissão de laser continuo ou pulsado, opção de até 10 frequências de 
modulação, com programas pre definidos de tratamento. 

Carci 5.050,00 5.050,00 

69 24 Unidade 
Faixa elástica resistência forte, confeccionada em borracha, com sistema de 
resistência progressiva, com 1 metro de comprimento, resistência forte Carci 33,50 804,00 

TOTAL GERAL R$ 11.877,00 

Valor Total: R$ 65.250,82 (sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta reais e oitenta e dois 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, 10 de maio de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

PORTARIA nº. 201/18, de 04 de maio 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. 539/18, 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 

71633/1 Patricia Viviani Lenharo 
Dziura 

C CMEI Helena 
Garanhani Escobal 

093/18, de 
01/03/18 

30/04/18 

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

Arapongas, 04 de maio 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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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 053/2017 � Processo Adm. N º 105/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REAGENTES PARA O LABORATÓRIO 
MUNICIPAL DE ARAPONGAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 461/2017, assinada em 27 de Julho de 2017 � BIOTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.534.069/0001-20.  

Item Qtd Und 
Descrição 

Marca 
Valor  

Unitário
Valor  
Total

01 1 Und 

Analisador de Bioquímica Automático- equipamento novo, 
sistema automático para bioquímica, aberto e de flexibilidade 
total, que possibilite o uso de reagentes químicos clínicos. 
Aparelho para dosagens de bioquímica multicanal do tipo 
ponto final, turbidimetria e cinética, com procedimentos 
automáticos de pipetagem de reagentes, padrões, calibradores, 
amostras, bandeja de reagentes refrigerada e sistema de 
lavagem de entre amostras para evitar carreamento. Permitir a 
utilização de tubos primários e microtubos para o caso de 
amostras pediátricas ou de menor volume. Deverão vir 
acompanhados do aparelho o mínimo de 1000 cubetas. 
Aparelho com capacidade de realização de, no mínimo, 200 
testes/hora. O aparelho deverá ser programável para cálculos 
de curva de calibração e fatores para realização de ensaios no 
próprio aparelho. Estação de lavagem composta, no mínimo, 
por compartimento para água destilada e para esgotos. 
Capacidade de trabalhar com bandeja de reagente em modo 
mono e birreagente. Função amostra de urgência. Sensor de 
nível de reagentes e amostras. Cubetas de reação autoclavaveis 
compatível ou vidro, sendo que, caso o equipamento ofertado 
seja com cubetas de plástico compatível com o equipamento, 
deverá ser enviado junto com o equipamento um jogo 
completo de cubetas de reação sobressalente. Repetição 
automática ou a pedido de amostras com resultados anormais. 
Diluição automática de amostras com resultados acima da 
linearidade. Controle de qualidade com regras de westgard e 
gráficos de levey-jennings. Acompanhado de computador com 
monitor, externo, ou pc embutido com software em português 
compatível com programas de interfaceamento laboratorial. 
Caso o equipamento não possua processador embutido, a 
contratada deverá fornecer o processador e o monitor 
compatíveis com o equipamento. Acompanha no-break 
senoidal ou compatível com o aparelho, com estabilizador de 
voltagem e demais componentes necessários à perfeita 
instalação e funcionamento do equipamento. O equipamento 
deve ter garantia de pelo menos 12 (doze) meses após a 
instalação e peças de reposição disponíveis no mercado por 
pelo menos 05 (cinco) anos. Capacidade de interfaceamento. 
Instalação e treinamento pela contratada. Alimentação: 110 ou 
220 volts e registro da ANVISA

Biotécnica  
Smart 200 
Analisador 
Bioquímica 
Automático 

R$56.000,00 R$56.000,00 

Ata de Registro de preços n. 462/2017, assinada em 27 de Julho de 2017 � CQC � TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 46.962.122/0003-21.  

Item Qtd Und 
Descrição 

Marca 
Valor  

Unitário 
Valor  
Total 

08 1 Und 

Analisador Hematológico Automático- 
Equipamento novo, análise de no mínimo de 
27 parâmetros; WBC, Lym#, Mon#, Neu#, 
Bas#, Eos#, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, 
Eos%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, 
MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, 
PDW, PCT.4, incluindo os parâmetros de 
pesquisas LIC#, LIC%, ALY#, ALY%. Com 
diferencial de 5 partes; que utiliza no mínimo 
as metodologias para contagem (impedância 
elétrica, espectrofotometria e citometria de 
fluxo). Capacidade mínima de 50 
amostras/hora. Tela? touch screen? Colorida 
de no mínimo 12? Utiliza no mínimo 03 três 

Horiba �  
Yumizen  

H500 � 10347320306 
Horiba 

 ABX SAS � 
França/França 

R$60.000,00 R$60.000,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2147     PÁG:18SEXTA-FEIRA 11/05/2018



reagentes pronto para uso (lisante, sabão e 
diluente). Volume máximo de aspiração de 
20?l para DIFF. Flags para amostras 
anormais.  Procedimentos de limpeza e 
calibração totalmente automatizados. 
Identificação alfanumérica, numérica ou 
sequencial de amostras. Possui entradas USB 
para teclado, mouse e impressora a laser. 
Capacidade mínima de armazenamento: 
10.000. Resultados com gráficos e alarmes 
de falhas de contagem. Rastreabilidade (troca 
de reagentes, controle de qualidade, 
calibração e manutenções).  Interfaceamento 
bidirecional (RS-232). Impressão com 
valores de referência do paciente e contagem 
manual do DIFF. Software de fácil operação 
com escolha de idiomas. Deve vir incluso 
com o equipamento: um controle de 
hematologia (alto, normal e baixo), um 
calibrador hematológico, um leitor de código 
de barras, uma impressora a laser, 1 nobreak 
e 1 kit de manutenção preventiva. 

09 30.000 Und 

Reagentes e soluções suficientes para a 
realização de 30.000 testes/ano (lisante, 
sabão e diluentes; 6 reagentes para limpeza 
concentrada e 6 controles para hematologia, 
com valores alto, baixo e normal), que se 
sejam compatíveis com o referido Analisador 
Hematológico Automático citado acima. 
Entrega programada dos referidos reagentes 
e soluções conforme a necessidade da 
demanda laboratorial, contendo o seguinte: 
47 (quarenta e sete) unidade DILUENT, 
50(cinquenta) unidade de WHITEDIFF, 
34(trinta e quatro) unidade de CLEANER, 06 
(seis) unidade de MINOCLAIR, 06 (seis) 
unidade de DIFFTROL, 02(duas) unidades 
de MINOCAL.

Diluent  
20L ABX �  

Cleaner ABX � 
 Minoclair 

 0,4L ABX �  
Difftrol  
Normal 

 High Low  
3x3ML �  
Minocal �  
Whitediff 

R$0,90 R$27.000,00 

TOTAL GERAL  R$87.000,00 

Ata de Registro de preços n. 463/2017, assinada em 27 de Julho de 2017 � INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS 
LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.415.600/0001-62.  

Item Qtd Unid Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 

02 60 Kits 

Kit para determinação de Glicose - determinação por reação 
enzimática, colorimétrica, cinética ou ponto final, líquido pronto, com 
volume máximo de reação de 2,0 ml; para determinação em soro, 
plasma. Volume total do kit no mínimo de 400ml. Entrega programada 
do reagente conforme a necessidade da demanda laboratorial.

Analisa R$54,50 R$3.270,00 

06 60 Kits 

Kit para Triglicerídeos - determinação por reação enzimática, 
colorimétrica, cinética ou ponto final, líquido pronto, com volume 
máximo de reação de 2,0 ml; para determinação em soro. Volume total 
do kit no mínimo de 200ml.Com padrão. Entrega programada do 
reagente conforme a necessidade da demanda laboratorial. 

Katal R$99,00 R$5.940,00 

TOTAL GERAL R$9.210,00 

Ata de Registro de preços n. 464/2017, assinada em 27 de Julho de 2017 � LABINBRAZ COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 73.008.682/0001-52.  

Item Qtd Unid Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

07 60 Kits 

Kit para HDL - determinação quantitativa e direta de HDL em amostra 
de soro e palsma (EDTA e heparina), líquido pronto, com volume 
máximo de reação de 2,0 ml; kit contendo dois reagentes: R1 eR2, 
volume total do kit no mínimo de 160ml. Entrega programada do 
reagente conforme a necessidade da demanda laboratorial. 

Wiener R$300,00 R$18.000,00 

Ata de Registro de preços n. 465/2017, assinada em 27 de Julho de 2017 � VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA � ME., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.021.151/0001-05. 

Item Qtd Unid Descrição Marca 
Valor 

 Unitário 
Valor Total 
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03 40 Kits 

Kit para Uréia - determinação por reação enzimático-colorimétrico 
em amostras de soro, plasma e urina, por reação de ponto final, 
com volume máximo de reação de 2,0 ml. Volume total do kit no 
mínimo de 500ml. Presença de padrão necessária. Entrega 
programada do reagente conforme a necessidade da demanda 
laboratorial. 

Doles  R$75,00 R$3.000,00 

04 40 Kits 

Kit para Creatinina - determinação por reação colorimétrica, 
cinética e ponto final em amostras de soro, plasma e urina, reação 
com picrato alcalino sem desproteinização; com volume máximo 
de reação de 2,0 ml. Volume total do kit no mínimo de 200ml. 
Presença de padrão necessária. Entrega programada do reagente 
conforme a necessidade da demanda laboratorial. 

Doles R$28,00 R$1.120,00 

05 60 Kits 

Kit para Colesterol - determinação por reação enzimática, 
colorimétrica, cinética ou ponto final, líquido pronto, com volume 
máximo de reação de 2,0 ml; para determinação em soro. Volume 
total do kit no mínimo de 200ml. Com padrão. Entrega 
programada do reagente conforme a necessidade da demanda 
laboratorial. 

Vida Biotecnologia R$47,00 R$2.820,00 

TOTAL GERAL R$6.940,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 11 de Maio 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 056/2017 � Processo Adm. N º 109/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 469/2017, assinada em 03 de Agosto de 2017 - A C � MATERIAIS MÉDICOS LTDA � EPP, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.138.620/0001-08.  

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total 

R$

06 500 Lata 

Alimento em pó, nutricionalmente completo, para nutrição 
enteral e/ou oral, à base de proteína isolada de soja, rico em 
isoflavonas. Normocalórico na diluição padrão, hipossódica, 
isenta de sacarose, lactose e glúten. Densidade calórica 1,01 
kcal/ml. Possui 14% de proteínas (73% proteína isolada soja e 
27% caseinato de cálcio), 56% de carboidratos (100% 
maltodextrina) e 30% de lipídeos (25% óleo de milho, 60% óleo 
de canola e 15% triglicerídeo de cadeia média). Apresentação, 
lata 800 g. 

Enteral Comp 43,00 21.500,00 

07 150 Lata 

Alimento nutricionalmente completo, isento de sacarose, lactose 
e glúten, com mistura de proteínas (caseinato de cálcio, proteína 
isolada do soro do leite e proteína isolada de soja). Pt 15% e 
38g/l, ch 55% e 137 g/lm, lip 30% e 33,5g/l,100% 
maltodextrina,37% caseinato de ca, 37% proteína isolada do soro 
do leite, 26% isolado protéico de soja: ác. Graxos saturados: 3%, 
ác. Graxos monoinsaturados: 9%, ác. Graxos poli-insaturados: 
18%. Apresentação, lata 800g.

Pleni S 
Nutricium 

42,00 6.300,00 

22 150 Lata 

Suplemento alimentar para complementar a dieta, melhorando o 
aporte nutricional em momentos de maior exigência. Composto 
por: 28 vitaminas e minerais quelatos, fibras prebióticas (FOS e 
Inulina) e proteína. Isento de açúcar e glúten.  LATA 400G 

Sustevit Vitafor 30,00 4.500,00 

36 150 Unid. 

Módulo de fibras solúveis à base de Frutooligossacarídeos 
(FOS), que pode ser adicionado a qualquer tipo de alimento ou 
bebida, não alterando a textura, a cor ou sabor dos alimentos. 
Lata 250 gramas "Não contém Glúten" "Produto a base de fruto-
oligossacarideos (FOS), uma fibra solúvel capaz de melhorar o 
funcionamento intestinal e promover o crescimento das bactérias 
"boas" do intestino. 

Fos Vita Vitafor 56,50 8.475,00 

37 150 Unid. 

Modulo de proteína de alto valor biológico, de ótima 
digestibilidade e versatilidade. Indicado para casos de 
desnutrição, tratamento pós cirúrgico, câncer e estresse 
metabólico. Baixa osmolaridade. Lata 240 A 250G. 

Whey Protein 
Vitafor 

69,50 10.425,00 

39 150 Frasco 
Fonte de triglicerídeos de cadeia média, com AGE  75 % de 
triglicerídeos de cadeia média e 25% de AGE (óleo de milho).

MCT Age 
Vitafor

33,50 5.025,00 

40 150 Unid. 

Triglicerídeos de caseia média. Indicado para pacientes que 
necessitem de um aporte calórico maior proveniente de lipídeos 
de fácil absorção, entre eles: dificuldade digestiva ou absortiva, 
distúrbios no transporte linfático, doenças que induzem à 
desnutrição, estresse metabólico e hipermetabolismo. 70% óleo 
de coco 30% óleo de milho. Apresentação, frasco 250 ml. 

TCM Bem Vital 
Nutricium 

34,50 5.175,00 

56 150 Lata 

Nutrição oral em pó especialmente formulada para diabéticos. 
Suplementa: cromo, ácido fólico, vitaminas a e c. Com fos. 
Indicada para pacientes portadores de diabetes tipo 1 e 2 e 
tolerância anormal à glicose. É formulado com o sistema de 
carboidratos de lenta absorção que ajuda no controle da glicemia. 
Isenta de sacarose, lactose e glúten. Sabor baunilha e limão. 
Densidade calórica: 0,93 kcal/ml. Apresentação, lata de 400g

Pleni D 
Nutricium 

54,00 8.100,00 

57 150 Lata 
Módulo de fibras, sem sabor. Sua formulação possui fibras 
solúveis e insolúveis, o que garante a melhoria do trânsito 
intestinal e regulação do mesmo. Apresentação, lata de 400g. 

Bem Vital 
Multifibras 
Nutricium 

55,00 8.250,00 

TOTAL GERAL R$ 77.750,00

Ata de Registro de preços n. 470/2017, assinada em 03 de Agosto de 2017 BRAVONUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS 
NUTRICIONAIS EIRELI � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.231.202/0001-38. 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$
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01 400 Lata 

Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para 
lactentes e crianças de primeira infância destinada a 
necessidades dietoterápicas específicas com proteína 
extensamente hidrolisada e com restrição de lactose. 
Fórmula infantil em pó, a base de 100% de proteína do 
soro de leite extensamente hidrolisada. Não contém 
glúten.  Densidade Calórica 66 kcal/100ml. Possui 11% 
de proteínas (100% extensamente hidrolisa do soro do 
leite), 41% de carboidratos, 48% de lipídios (tcm e 
lcpufas).   Apresentação, mínima lata de 400g. 

Pregomin 
Pepti/ Danone 

114,00 45.600,00 

04 300 Lata 

Fórmula infantil em pó, a base de proteína do soro de 
leite extensamente hidrolisada (85% peptídeos e 15% de 
aminoácidos livres), com lactose e adição de 0,8g/100ml 
de prebióticos e ácidos graxos de cadeia longa - lcpufas 
(dha - ácido docosahexaenóico e ara - ácido 
araquidônico). Densidade calórica 66 kcal/100ml. Possui 
10% de proteínas (85% peptídeos e 15% aminoácidos 
livres), 43% de carboidratos (40% lactose e 60% 
maltodextrina), 47% de lipídi os. Contém lc-pufas -
ácidos graxos de cadeia longa e prebióticos (0,8g/100ml 
- 90% gos e 10% fos).  Apresentação, lata 400g. 

Aptamil Pepti/ 
Danone 

63,90 19.170,00 

05 150 Unid 

Fórmula infantil para alergia a proteína do leite de vaca, 
hipoalergênica, com proteínas extensamente hidrolisadas 
de caseína, sendo 95% dos peptídeos menores que 3.000 
Dáltons. 
Perfil de carboidratos: 86% polímeros de glicose e 14% 
amido. 100% lipídios vegetais. DHA e ARA nos níveis e 
proporções recomendadas pela FAO/OMS. Lata de 
454g.

Aptamil Pepti/ 
Danone 

68,00 10.200,00 

10 200 Lata 

Dieta para uso oral ou enteral, polimérica, 
nutricionalmente completa, isenta de lactose, sacarose e 
glúten, acrescida do mix de 6 fibras (15g/l), com 60% 
fibras solúveis e 40% insolúveis. Permite diferentes 
diluições, com maior flexibilidade de densidade calórica. 
Na diluição padrão apresenta 1,04 kcal/ml. Possui 14% 
de proteína (75% proteína isolada de soja rica em 
isoflavonas e 25% de caseinato), 55% de carboidratos 
(100% maltodextrina) e 31% de lipídios (26% de óleo de 
milho, 59% de óleo de canola, 15% de triglicerídeo de 
cadeia média). Apresenta baixa osmolaridade (237 
mosm/l) e reduzido teor de sódio (40 mg/100 ml). 
Contém todas as vitaminas e sais minerais, além de 
colina, carnitina e taurina. Apresentação, lata 800g. 

Nutrison Soya 
MF/ Danone 

79,80 15.960,00 

15 300 Lata 

Fórmula infantil para lactentes desde o nascimento até os 
6 meses, à base de proteína isolada de soja, enriquecida 
com ferro e adicionada de l-metionina. Isenta de 
sacarose, lactose e proteínas lácteas. Densidade calórica 
66 kcal/100ml. Possui 10% de proteínas vegetais 
(proteína isolada de soja + metionina), 42% de 
carboidratos (100% maltodextrina), 48% de lipídios 
(100% de gordura vegetal - óleos de palma, girassol, 
canola e coco) e outros nutrientes como l-carnitina, 
colina, inositol e taurina. Apresentação, lata 400g. 

Aptamil Soja 1/ 
Danone 

34,30 10.290,00 

16 300 Lata 

Fórmula infantil de seguimento em pó, a base de 
proteína de soja. Contém ácidos graxos essenciais -
ácido linoleico e ácido alfa-linolênico. Atende a todas as 
recomendações da legislação brasileira. Indicações: 
alimentação de lactentes a partir dos 6 meses de vida, 
com intolerância à lactose e/ou necessidades 
dietoterápicas específicas com restrição de lactose 
(galactosemia) e/ou opção familiar e/ou tratamento de 
alergia ao leite de vaca (alv) ige mediada. Densidade 
calórica 68 kcal/100 ml. Possui 10% de proteínas (100% 
origem vegetal - proteína isolada de soja), < strong>48% 
de carboidratos (100% maltodextrina) e 42% de lipídios 

Aptamil Soja 2/ 
Danone 

34,20 10.260,00 
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(100% de gordura vegetal - óleos de palma, girassol, 
canola e coco).  Apresentação, lata 400g. 

18 300 Unid. 

Fórmula infantil a base de leite de vaca espessada com 
amido de arroz pré-gelatinizado, para lactentes de 0 a 12 
meses, densidade calórica 68Kcal/100ml, proteína 
lactoalbumina/caseína: 20/80%, carboidrato 34% 
maltodextrina, 25% amido de arroz, 41% lactose, 
enriquecida com vitaminas , minerais e oligoelementos, 
atendendo as recomendações da Codex Alimentarius - 
Apresentação, lata 400g. 

Aptamil AR/ 
Danone 

27,00 8.100,00 

21 200 Lata 

Complemento alimentar em pó com 25 vitaminas e 
minerais. Possui fibras (1,7g de fibra por porção nos 
sabores baunilha, morango e banana e 2,5g de fibra por 
porção no sabor chocolate -  inulina (30%) e 
frutooligassacarídeos - FOS (70%)), proteínas e 
nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais. Um 
copo* de 200 ml de Nutren® Active atende 45% das 
necessidades diárias de cálcio, fósforo, magnésio, cobre, 
zinco, vitaminas A, D, E, C, B1, B2, B12 e biotina.   
Indicado para complementar a nutrição contribuindo 
para uma alimentação saudável. 0g de Gordura Trans por 
porção.  Sem adição de açúcares nos sabores baunilha, 
banana e morango. Contém açúcares próprios dos 
ingredientes. Este não é um alimento baixo ou reduzido 
em valor energético.    Com 27% proteína, 66% 
carboidrato e 7% gordura (nos sabores Baunilha, 
Morango e Banana).                                 
No sabor Chocolate, 30% proteína, 60% carboidrato e 
10% gordura). Sabores: Banana, Chocolate, Morango e 
Artificial de Baunilha. Contém glúten.  Lata 400g 

Ensure/ Abbott 31,90 6.380,00 

23 150 Lata 

Pó para o preparo de bebida sabor baunilha, morango e 
chocolate com vitaminas e minerais. Não contém glúten. 
Possui: Baunilha (2,3g de proteínas e 34g de 
carboidrato) / Morango (2,4g de proteínas e 34g de 
carboidratos) / Chocolate (3g de proteínas e 31g de 
carboidratos) e 0g de gorduras. Apresentação, lata 450 
gramas

Sustain Energy/ 
Danone 

21,90 3.285,00 

24 150 Lata 

Complemento alimento em pó, enriquecido com 25 
vitaminas e minerais, contem maiores quantidades de 
importantes nutrientes como, Cálcio, proteína  ferro, 
potássio, zinco, Vitamina A, vitamina E. Leite em pó 
desnatado instantâneo ( leite em pó desnatado e 
emulsificante lecitina de soja ) , cacau, fosfato de 
magnésio, ascorbato de sódio, maltodextrina, sulfato 
ferroso, inositol, acetato de dl-alfa tocoferol, iodeto de 
potássio, sulfato de zinco, niacinamida, sulfato de 
manganês, vitamina K1, sulfato cúprico, pantotenato de 
cálcio, ácido fólico, cloreto de cromo, biotina, 
estabilizante carragena e aromatizante.. Não contém 
glúten. Contém lactose. Sabores: Banana, Morango, 
Chocolate, Baunilha. Apresentação, lata 400g.

Sustain Energy/ 
Danone 

29,10 4.365,00 

25 150 Lata 

Alimento para nutrição oral, nutricionalmente completo 
em pó. Permite 2 diluições, 1.0kcal/ml (normocalórica) e 
1.5kcal/ml (hipercalórica). Rico em vitaminas e 
minerais, com excelente perfil lipídico. Acrescido de um 
exclusivo mix de fibras solúveis. Isento de lactose e 
glúten. Indicado para pessoas em condições clínicas 
relacionadas à desnutrição ou risco nutricional e para 
recuperar ou manter o peso de adultos e idosos. 
Densidade calórica 1,0 - 1,5 kcal/ml.  20% de proteínas 
(65% proteína de soja e 35% caseinato), 50% de 
carboidratos (baunilha e cappuccino: xarope de glicose e 
sacarose / sem sabor: xarope de glicose e maltodextrina) 
e 30% de lipídios (41% &oacut e;leo de palma, 34% 
óleo de girassol, 25% óleo de canola). Apresentação, lata 
325g. 

Nutridrink 
Max/ Danone 

44,40 6.660,00 

28 150 Lata 
Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para 
lactentes e crianças de primeira infância destinada a 

Aptamil SL/ 
Danone

21,35 3.202,50 
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necessidades dietoterápicas específicas com restrição de 
lactose. Contém ácidos graxos de cadeia longa (lcpufas) 
- ácidos araquidônico (ara) e docosahexaenoico (dha) e 
nucleotídeos.   Densidade calórica 66 kcal/100 ml. 
Possui 8% de proteínas lácteas (100% caseína), 44% de 
carboidratos (100% maltodextrina), 48% de lipídios 
(100% de gordura vegetal - óleos de palma, canola, coco, 
girassol e fungos - mortierella alpina). Apresentação, lata 
de 400g. 

30 150 Unidade 

Fórmula infantil com ferro e colina (0 à 12 meses), 
isenta de lactose. Fonte protéica 20% proteína do soro e 
80% caseína. 100% lipídios vegetais e 100% polímeros 
de glicose. Densidade calórica 69 kcal/100 ml. 
Osmolalidade 172 mosm. Contém ARA e DHA na 
proporção de 2:1. Latas de 400g.

Aptamil SL/ 
Danone 

26,00 3.900,00 

31 300 Lata 

Alimento para nutrição oral ou enteral para crianças, em 
pó, nutricionalmente completo e rico em vitaminas e 
minerais. Permite preparo nas diluições 1,0kcal/ml, 
1,25kcal/ml e 1,5kcal/ml. Isento de lactose. Não contém 
glúten. Indicações: crianças em risco nutricional, 
desnutridas ou com desaceleração do crescimento; com 
doenças crônicas (ex. Fibrose cística, cardiopatias, 
doença celíaca, câncer, etc), anorexia, estomatite, 
restrição; hídrica, em pré ou pós-operatório. Possui 9% 
de proteínas (100% caseinato de cálcio), 50% de 
carboidratos (84% de maltodextrina e 16% sacarose) e 
41% de lipídeos (100% de óleos vegetais - óleos de 
palma, girassol e semente de colza). Sem sabor. 
Apresentação, lata de 400g.

Fortini/ Danone 76,10 22.830,00 

32 300 Unidade 

Nutrição completa e balanceada oral ou enteral para 
crianças de 1 a 10 anos. Suplementa: Cálcio, Ferro, 
Ácido Fólico. B6 e B12. Indicada para crianças seletivas 
e/ou inapetentes entre 1 e 10 anos de idade. Contem 12% 
Proteína (sendo 70% Caseinato de sódio, 16% 
Concentrado prot. Soro e 14% Proteína isolada de soja), 
53% de Carboidrato, 35% de Lipideo. Contém DHA e 
ARA, prebiótico e probiótico e 4% de FOS. Sabor 
Baunilha, Chocolate e Morango. Densidade calórica: 1 
kcal/ml. Apresentação, lata 400g.

Pediasure/ 
Abbott 

34,10 10.230,00 

33 500 Lata 

Nutrição completa e balanceada em pó para diluição em 
água. Normocalórica e normoproteica, rica em vitaminas 
e minerais. Contendo 15% de proteína (71% caseinato de 
ca, 20% isolado protéico de soja, 9% prot. Isolada leite), 
55% de carboidrato, e 30% de lipídeo(62% óleo de 
girassol de alto teor oléico, 28% óleo de soja, 10% óleo 
de canola). Com exclusiva combinação de 8% de fos e 
inulina para maior efeito benéfico na flora intestinal do 
paciente. Indicada para adultos e idosos seletivos e/ou 
inapetentes. Isento de lactose e glúten. Osmolaridade 
382 moms/l. Sabor baunilha, chocolate, banana e 
morango. Densidade calórica: 1 kcal/ml. Apresentação, 
lata 400g. 

Ensure/ Abbott 39,50 19.750,00 

38 150 Unidade 
Complemento alimentar a base de proteína isolada de 
soja, sem lactose. Adicionado de vitaminas e minerais. 
Apresentação, lata de 300gr.

Soy +/ Josapar 14,20 2.130,00 

42 100 Lata 

Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para 
lactentes e crianças de primeira infância para 
necessidades dietoterápicas específicas, nutricionalmente 
completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, 
frutose, galactose e ingredientes de origem animal. 
Contém 100% aminoácidos livres e sintéticos, 100% 
xarope de glicose, óleos vegetais e tcm. Adicionada de 
lcpufas (ara e dha) e nucleotídeos. Indicada para crianças 
de 0 a 36 meses de idade com alergias alimentares ou 
distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. Não 
contém glúten. Indicações:alergia alimentar (ao leite de 
vaca, à soja, a hidrolisados e a múltiplas proteínas), 
síndrome do intestino curto e outros distúrbios 
absortivos moderados a graves, gastroenteropatia 
eosinofílica, nutrição enteral precoce/mínima em terapia 
intensiva neonatal e pediátrica, transição de nutrição 
parenteral para enteral. Densidade calórica 67 kcal/100 
ml. Possui 11,2% de proteínas (100% aminoácidos livres 
e sintéticos), 43,1% de carboidratos (100% xarope de 
glicose) e 45,7% de lipídeos (óleos vegetais, tcm -

Neocate LCP/ 
Danone 

187,00 18.700,00 
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triglicerídeos de cadeia média, ara - ácido araquidônico e 
dha - ácido docosahexaenóico). Apresentação, lata 400g. 

43 300 Lata 

Fórmula elementar de aminoácidos, nutricionalmente 
completa, em pó, para crianças acima de um ano, com 
alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção 
de nutrientes. Fórmula com eficácia comprovada em 
estudos clínicos. Isenta de proteína láctea, lactose, 
galactose, sacarose, frutose e glúten. Uso via oral e/ou 
enteral. Densidade calórica 100kcal/100ml. Possui 10% 
de proteínas (100% aminoácidos livres), 58,5% de 
carboidratos (100% maltodextrina) e 31,5% de lipídeos 
(100% óleos vegetais, sendo 35% triglicerídeo de cadeia 
média). Apresentação, lata 400 g.

Neo Advance/ 
Danone 

186,90 56.070,00 

44 150 Unidade 

Fórmula elementar de aminoácidos, nutricionalmente 
completa, em pó, para crianças acima de seis meses, com 
alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção 
de nutrientes. Fórmula com eficácia comprovada em 
estudos clínicos. Isenta de proteína láctea, lactose, 
galactose, sacarose, frutose e glúten.Dieta elementar, à 
base de aminoácidos livres, óleos vegetais, polímeros de 
glicose, vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata 
400g.

Neocate LCP/ 
Danone 

199,00 29.850,00 

46 150 Lata 

Fórmula infantil em pó, para lactentes prematuros e 
recém-nascidos de baixo peso, com dha e ara - lcpufas 
(ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa), 
fundamentais para o desenvolvimento neuromotor e 
visual. Adicionada de combinação exclusiva de 
prebióticos (90% gos e 10% lcfos). Contém nucleotídeos 
e tcm (triglicérides de cadeia média). Densidade calórica 
80 kcal/100 ml. Possui 13% de proteínas (60% soro do 
leite e 40% caseína), 38% de carboidratos (82% de 
lactose e 18% de maltodextrina), 49% de lipídios (94% 
de gordura vegetal - óleos de palma, coco, colza, 
girassol, prímula e óleos estruturados e 6% de gordura 
animal - fosfolipídios de gema de ovo, óleo de pe ixe e 
gordura láctea), e outros nutrientes como l-carnitina, 
colina, inositol e taurina.  Apresentação, lata 400g. 

Aptamil Pre/ 
Danone 

54,00 8.100,00 

50 150 Unidade 

Fórmula infantil hipoalergênica à base de proteína do 
soro do leite parcialmente hidrolisada, com adição de 
prebióticos, ácidos graxos de cadeia longa - lcpufas (dha 
- ácido docosahexaenóico e ara - ácido araquidônico) e 
nucleotídeos. Isento de sacarose, frutose e glúten. 
Densidade calórica 65 kcal/100ml. Possui 9% de 
proteínas (100% proteína parcialmente hidrolisada de 
soro do leite), 44% de carboidratos (100% lactose), 47% 
de lipídios (97% de gordura vegetal e 3% de gordura 
animal). Contém lc-pufas - ácidos graxos de cadeia 
longa (47mg de dha e 82 mg de ara) e prebióticos 
(0,8g/100ml - 90% gos e 10% fos). Apresentação, lata 
400g. 

Aptamil HÁ/ 
Danone 

36,50 5.475,00 

51 150 Lata 

Fórmula infantil hipoalergênica, com redução de lactose 
(20%, 80% de malto dextrina facilitando a digestão dos 
carboidratos, parcialmente hidrolizada, com dha e ara. 
Apresentação, lata 400g

Aptamil 
Active/ Danone

32,90 4.935,00 

54 150 Lata 

Nutrição completa e especializada para recuperação e / 
ou manutenção do estado nutricional e de um adequado 
controle glicêmico. Isenta de glúten, colesterol e lactose. 
Fibras: 15g / litro.  Indicada para diabetes tipo 1 e 2, 
diabetes gestacional e intolerância à glicose. Amido de 
tapioca, óleo de girassol de alto teor oléico, proteína do 
soro de leite, caseinato de potássio obtido do leite, óleo 
de canola de baixo teor de erúcico, amido de batata, fibra 
de ervilha, inulina, citrato de sódio, lecitina de soja, 
fosfato de potássio, cloreto de magnésio, vitaminas 
(vitamina a, vitamina d, vitamina e, vitamina k, vitamina 
c, vitamina b1, vitamina b2, niacina, vitamina b6, ácido 
fólico, ácido pantotênico, vitamina b12, biotina, colina, 
taurina e carnitina) bitartarato de colina, cloreto de 
cálcio, carbonato de cálcio, minerais (ferro, cobre, zinco, 
cromo, molibdênio e iodo), l-carnitina, espessante goma 
acácia, aromatizante e edulcorante artificial acessulfame 
de potássio. Apresentação, lata 400g.

Glucerna/ 
Abbott 

52,90 7.935,00 

55 150 Emb 
Fórmula nutricionalmente completa adicionada de fibras. 
Indicações: nutrição enteral prolongada, neoplasias, 

Nutri Enteral 
1.5/ Nutrimed 

13,20 1.980,00 
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cardiopatias, doenças neurológicas, constipação e 
diarréia. Distribuição calórica: proteína mínima de 17%. 
Carboidratos mínino de 58%. Lipídios mínimo de 25% 
(12% óleo de girassol; óleo de canola; 9% tcm). Sabor: 
baunilha, chocolate, morango. Apresentação, embalagem 
200ml 

59 150 Lata 

Nutrição líquida normoproteica e hipercalórica 
suplementada com cálcio, fos 3,7g/237 ml. Nutrição para 
paciente renal em diálise que requerem dieta com níveis 
moderados de proteínas e alta densidade calórica. Com 
14% de proteína (75% caseinato de ca/na/mg, 25% 
isolado de proteína do leite), 43% de carboidrato (83% 
xarope de milho, 10% sacarose, 7% fruto-
oligossacarideo) e 43% de lipídeo (67% óleo de cártamo 
de alto teor oléico, 29% óleo canola, 4% lecitina). Isento 
de lactose e glúten. Sabor baunilha densidade calórica: 
2,0 kcal/ml. Apresentação, lata 237ml 

Dialycare/ 
Abbott 

12,99 1.948,50 

61 150 Lata 

Pó para o preparo de bebida sabor banana, aveia e mel 
com vitaminas e minerais. Contém fibras e colágeno, 
além de zero adição de açúcares. Não contém glúten. 
Densidade calórica 134 Kcal/40g (porção). Possui 8,1g 
de proteínas, 25g de carboidratos, 0g de gorduras. 
Apresentação, lata 450 gramas

Sustain Active/ 
Danone 

19,50 2.925,00 

62 200 Frasco 

Alimento para nutrição enteral, especialmente formulado 
para crianças. Nutricionalmente completo, 
normocalórico e normoprotéico, enriquecido com o 
exclusivo mix de carotenóides e com o exclusivo mf6, 
com 50% de fibras solúveis e 50% de fibras insolúveis. 
Baixa osmolaridade. Isento de sacarose, lactose e glúten. 
Contém proteína do soro do leite, proporcionando 
melhor tolerabilidade e melhor balanço protéico. 
Densidade calórica 1,0 kcal/ml. Possui 10% de proteínas 
(60% soro de leite e 40% caseína), 50% de carboidratos 
(100% maltodextrina) e 40% de lipídeos (86,9% de óleo 
de girassol, 10% de óleo de canola e 3,1% de óleo de 
peixe). Apresentação, frasco 200ml. 

Nutrini MF/ 
Danone 

29,05 5.810,00 

TOTAL GERAL R$ 346.041,00

Ata de Registro de preços n. 471/2017, assinada em 03 de Agosto de 2017 - CENTER NUTRI OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PARA SAÚDE LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 25.452.163/0001-36. 

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor  

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

52 700 Unid. 

Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica 
(1,5 Kcal/ml). Com distribuição calórica de 15% de proteína (caseinato e 
proteína isolada de soja), 50% de carboidrato (maltodextrina) e 35% de 
lipídio (óleo de canola, óleo de girassol de alto teor oléico e óleo de peixe 
com alto teor de ômega 3 EPA e DHA). Com adição de fibras solúveis e 
insolúveis e isenta de sacarose, lactose e glúten. Osmolaridade de 
325mOsm/l. Acondicionado em exclusivo sistema fechado: Easy Bag de 
1000ML. 

Fresubin 
Energy Fibre/

Fresenius 
Kabi 

30,70 21.490,00 

53 700 Unid. 

Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, 
normocalórica (1 kcal/ml). Com distribuição calórica de 15% de proteína 
(caseinato e proteína isolada de soja), 55% de carboidrato (maltodextrina) 
e 30% de lipídio (óleo de canola, óleo de girassol de alto teor oléico e óleo 
de peixe com alto teor de ômega 3 epa e dha). Com adição de fibras 
solúveis e insolúveis e isenta de sacarose, lactose e glúten. Osmolaridade 
de 285mosm/l. Acondicionado em exclusivo sistema fechado: easy bag de 
1000 ml. 

Fresubin 
Original 
Fibre/ 

Fresenius 
Kabi 

35,80 25.060,00 

TOTAL GERAL R$ 46.550,00 

Ata de Registro de preços n. 472/2017, assinada em 03 de Agosto de 2017 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES � 
EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.387.226/0001-51.  

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total 

R$ 

60 150 Emb. 

Fórmula líquida nutricionalmente completa, normocalórica, 
normoprotéica, normolipídica e com fibras. Isento de lactose. Não 
contém glúten., proteínas: 14% (100% caseinato de cálcio e sódio) 
carboidratos: 56% (100% maltodextrina), lipídeos: 30% (48% tcm, 
43% óleo de canola, 5% mono e diglicerídeos de ácidos graxos, 4% 

Isossource  
Soya  
Fiber  
Nestlé 

20,79 3.118,50 
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lecitina de soja). Apresentação, embalagem tetra park com 1000ml. 

63 300 Lata 

Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, à base de 
peptídeos, normocalórico¹ (na diluição padrão). Indicado para terapia 
nutricional precoce em pacientes pediátricos críticos de 1 a 10 anos de 
idade, com retarde de esvaziamento gástrico e riscos de 
broncoaspiração, dificuldade na absorção de proteína intacta associada 
a desconfortos gastrointestinais e pacientes em desmame de nutrição 
parenteral. ²?? Com 12% de proteínas (100% de proteína do soro do 
leite hidrolisada), 54% carboidratos (63,2% maltodextrina; 23,5% 
sacarose e 13,3% amido de batata) e 34% gorduras (59,9% TCM, 
19,5% óleo de canola; 14,7% óleo de girassol e 5,9% lecitina de soja). 
Sabor baunilha. Não contém glúten. Lata 400 G.

Peptamen  
JR Nestlé 

168,30 50.490,00 

TOTAL GERAL R$ 53.608,50 

Ata de Registro de preços n. 473/2017, assinada em 03 de Agosto de 2017 NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA � ME., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.500.770/0001-69. 

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total 

R$ 

08 150 Emb. 

Alimento liquido nutricionalmente completo para nutrição enteral, isento 
de lactose, sacarose e glúten, 1.2 kcal. Proteína 15%, carboidrato 55%, 
lip 30%, maltodextrina 100%, proteína isolada da soja 30%, proteína 
isolada do soro do leite 15%, caseinato de cálcio 55%. Apresentação, 
embalagem tetra park 1000ml. 

Trophic 
 Basic /  
Prodiet 

19,30 2.895,00 

11 150 Lata 

Alimento nutricionalmente completo, 1.0 cal/ml, isento de sacarose, 
lactose e glúten, com mistura de proteínas (caseinato de cálcio, proteína 
isolada do soro do leite e proteína isolada de soja). Para uso via oral ou 
sonda, 15 g/L, 65% FS e 35%, Polidextrose e Polissacarídeo de Soja, PT 
15% 60 CH 55% 220 g/400g, 100% Maltodextrina, 30% Caseinato de 
Ca, 55% Proteína Isolada de Soja,15% Proteína Isolada do Soro do Leite. 
Apresentação, lata 800g.

Trophic 
 Bio /  

Prodiet 
59,00 8.850,00 

12 150 Emb. 

Fórmula liquida nutricionalmente completo. Fonte de fibras solúveis e 
insolúveis com 1.2 cal/ml. Isento de sacarose, lactose e glúten -100% 
maltodextrina, 55% caseinato de ca, 30% proteína isolada de soja, 15% 
proteína isolada do soro do leite, 64% óleo de canola,34% óleo de milho, 
2% lecitina de soja, ác. Graxos saturados: 3%, ác. Graxos 
monoinsaturados: 14% ác. Graxos poli-insaturados: 13%. Apresentação, 
embalagem tetra park com 1000ml 

Trophic  
Fiber /  
Prodiet 

25,00 3.750,00 

27 300 Emb. 

Alimento liquido nutricionalmente completo com alto teor protéico e 
calórico, para nutrição enteral, isento de lactose, sacarose e glúten, 1.5 
kcal. Proteína 18%, carboidrato 52%, lip 30%, maltodextrina 100%, 
proteína isolada da soja 24%, proteína isolada do soro do leite 27%, 
caseinato de cálcio 49%, tcm 21%, óleo de milho 11%, lecetina de soja 
2%, óleo de canola 66%. Apresentação, embalagem tetra park 1000ml

Trophic  
Ep/  

Prodiet 
25,50 7.650,00 

58 150 Emb. 

Suplemento oral completo, especialmente desenvolvido para indivíduos 
submetidos à diálise. Acrescido de fibras alimentares. Isento de sacarose, 
lactose e glúten. Densidade calórica mínima de 1,5kcal/ml. Distribuição 
calórica: proteína mínima de 18%, carboidrato mínimo de 54%, lipídios 
mínimo de 28%. Sabor: baunilha. Apresentação, embalagem tetra park 
200ml 

HDMAX  
Prodiet 

16,00 2.400,00 

64 150 Unid. 

Fórmula infantil com proteína de arroz hidrolizada, enriquecida com 
minerais, vitaminas, nucleotídeos, aminoácidos livre e peptídeos. Isento 
de lactose, sacarore e frutose. Isento de ácido fítico e fitoestrogenos. 
Isento de glúten. Contendo age na proporção de 10:1 de ácido linoleico, 
alfalinoleico. Embalagem: lata com 400g. 

Novamil  
Rice /  
Biolab 

88,50 13.275,00 

TOTAL GERAL R$ 38.820,00 

Ata de Registro de preços n. 474/2017, assinada em 03 de Agosto de 2017 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 03.612.312/0005-78.  

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor  

Total R$ 
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41 300 Lata 

Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de 
primeira infância para necessidades dietoterápicas específicas, 
nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, 
frutose, galactose e ingredientes de origem animal. Contém 100% 
aminoácidos livres e sintéticos, 100% xarope de glicose, óleos vegetais e 
tcm. Adicionada de lcpufas (ara e dha) e nucleotídeos. Indicada para 
crianças de 0 a 36 meses de idade com alergias alimentares ou distúrbios da 
digestão e absorção de nutrientes. Não contém glúten. Indicações: alergia 
alimentar (ao leite de vaca, à soja, a hidrolisados e a múltiplas proteínas), 
síndrome do intestino curto e outros distúrbios absortivos moderados a 
graves, gastroenteropatia eosinofílica, nutrição enteral precoce/mínima em 
terapia intensiva neonatal e pediátrica, transição de nutrição parenteral para 
enteral. Densidade calórica 67 kcal/100 ml. Possui 11,2% de proteínas 
(100% aminoácidos livres e sintéticos), 43,1% de carboidratos (100% 
xarope de glicose) e 45,7% de lipídeos (óleos vegetais, tcm - triglicerídeos 
de cadeia média, ara - ácido araquidônico e dha - ácido docosahexaenóico). 
Apresentação, lata 400g. 

Neocate 
LCP 

185,00 55.500,00 

Ata de Registro de preços n. 475/2017, assinada em 03 de Agosto de 2017 SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 
� ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.640.161/0001-33.  

Item Qtd Unid. Descrição Marca 
Valor  

Unitário 
 R$ 

Valor Total 
R$ 

02 150 Lata 

Fórmula infantil à base de proteínas do soro do leite extensamente 
hidrolisadas, com triglicérides de cadeia média, DHA, ARA e sem 
adição de lactose. Indicado para lactentes e crianças até 12 meses 
com alergia às proteínas intactas do leite de vaca e soja com 
comprometimento do trato gastrintestinal e com restrição a lactose? 
Com 11% de proteína (100% proteínas do soro do leite 
extensamente hidrolisadas), 44% de carboidratos (89% 
maltodextrina e 11% amido de batata) e 45% de gordura (41% 
TCM, 20% óleo de canola;20% oleína de palma; 13% óleo de 
girassol; 4% óleo de girassol de alto teor oléico; 1% óleo de peixe e 
1% óleo de M. alpina rico em ARA). Sem sabor. Lactose 0g/100 
ml. Não contém glúten. Lata de 400 g.

Alfaré /  
Nestlé 

107,80 16.170,00 

03 150 Lata 

Fórmula infantil à base de proteínas do soro do leite extensamente 
hidrolisadas com lactose.  Indicado para lactentes e crianças de até 
12 meses com alergia às proteínas intactas do leite de vaca e soja 
sem comprometimento do trato gastrintestinal e sem restrição à 
lactose4. Com 10% de proteína (100% proteínas do soro do leite 
extensamente hidrolisadas), 44% de carboidrato (51% 
maltodextrina e 49% lactose) e 46% de gordura (44% óleo de 
palma, 20% óleo de canola, 19% óleo de coco, 10% óleo de 
girassol, 6% ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com 
ácido cítrico, 1% óleo de M. alpina rico em ARA e 1% óleo de C. 
cohnii rico em DHA). Sem sabor. Não contém glúten. lata 450g" 

Althéra /  
Nestlé 

64,30 9.645,00 

09 150 Und 

Alimento nutricionalmente completo para Nutrição Enteral ou 
Oral, normocalórico1 (1.2 kcal/mL). Com 14% de proteína (100% 
proteína isolada de soja), 56% de carboidrato (100% 
maltodextrina) e 30% de gordura (47% TCM, 44% óleo de canola, 
5% mono e diglicerídeos de ácidos graxos e 4% lecitina de soja). 
Osmolalidade 360 mOsm/kg de água. Sabor artificial de baunilha. 
Não contém glúten. tetra park 1000ml. 

Isosource  
Soya /  
Nestlé 

20,88 3.132,00 

13 150 Und 

Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral ou oral, 
normocalórico1 (1.2 kcal/mL). Com14% de proteína (100% 
proteína isolada de soja), 55% de carboidrato (100% 
maltodextrina) e 31% de gordura (49% óleo de canola, 44% TCM, 
4% mono e diglicerideos de ácidos graxos e 3% lecitina de soja). 
Com 17g/L de fibras (55% fibra de soja, 28% goma guar 
parcialmente hidrolisada e 17% inulina). Osmolalidade 320 
mOsm/kg de água. Sabor artificial de baunilha. Não contém glúten. 
Tetra park 1000ml. 

Isosource  
Soya  

Fiber /  
Nestlé 

20,80 3.120,00 
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14 300 Lata 

Fórmula infantil com proteína isolada de soja enriquecida de 0 -12 
meses, com metionina, densidade calórica 70kcal/100ml, isenta de 
lactose e sacarose, com óleos vegetais e lc puffas � ara e dha na 
proporção de 2:1, que atenda as necessidades de vitaminas , 
minerais e oligoelementos para os lactente, conforme as 
recomendações da codex. Apresentação, lata 400g 

Nan 
 Soy / 
 Nestlé 

34,30 10.290,00 

17 500 Und 

Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja. Eficaz para o 
tratamento nutricional da alergia ao leite de vaca. Sem adição de 
sacarose, -Proteínas: 100% Proteínas isolada de soja, enriquecida 
com L-metionina, tornando-a uma proteína de alto valor biológico. 
Gorduras: 100% Gordura origem vegetal (oleína de palma, óleo de 
soja, óleo de coco, óleo de girassol) carboidratos: 100% 
Maltodextrina - Apresentação, lata 400g. 

Nan  
Soy /  
Nestlé 

34,30 17.150,00 

19 300 Und 

Leite em pó desnatado, lactose, óleos vegetais, maltodextrina, 
carbonato de cálcio, vitamina C, taurina, cloreto de colina, sulfatos 
ferroso e de zinco, vitamina E,nicotinamida, vitamina A, sulfato de 
cobre, d-pantotenatod de cálcio, ácido fólico, sulfato de manganês, 
vitamina A, B12; B-caroteno, d-biotina, vitaminas D, B1, B6; 
Apresentação, lata 400g. 

Ninho  
Fases 1+ /  

Nestlé 
11,17 3.351,00 

20 300 Und 

Fórmula na redução dos episódios de regurgitação, ssada 
caseiramente. Reduz a exposição do esôfago a conteúdo ácidos, 
Lactose, leite de vaca desnatado*, amido, oleína de palma, soro de 
leite desmineralizado*, óleo de canola, óleo de palmiste, óleo de 
milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, 
pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, 
vitamina D, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, ácido 
pantotênico, vitamina B12, biotina), taurina, sais minerais (iodeto 
de potássio, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de zinco) 
LATA 400g.

Nan Ar / 
 Nestlé 

12,38 3.714,00 

26 150 Lata 

Alimento pronto para o consumo sabor chocolate com ingestão 
controlada de açúcares. Desenvolvido pensando nas necessidades 
do paciente idoso. ², ³. Rico em cálcio, ferro, fósforo, zinco, cobre, 
selênio, Vitaminas A D, E, C, b6, b1 e K, ácio pantotênico e ácido 
fólico. Contém por porção (200ml): 16g de proteína, 480mg de 
cálcio, 4,8 µg de vitamina D e 1,6g de fibras. Sabor Chocolate. 
Não contém glúten. Lata de 370g. 

Nutren  
 Senior /  
Nestlé 

41,90 6.285,00 

29 150 Und 

Fórmula Infantil isenta de lactose, a base do leite de vaca, óleos 
vegetais e maltodextrina (única fonte de carboidrato); Enriquecido 
com vitaminas, nucleotideos, minerais, ferro e outros 
oligoelementos. Apresentação, lata 400g. 

Nan S. L. /  
Nestlé 

21,40 3.210,00 

34 300 Lata 

Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral, 
normocalórico1 (1,0 kcal/mL na diluição padrão), indicado para 
crianças de 1 a 10 anos de idade, sem problemas de absorção e que 
necessitam de nutrição especializada para recuperação e 
manutenção do estado nutricional: inadequação alimentar 
associada ou não a diversas situações clínicas, déficit de 
crescimento e baixo peso, desnutrição, intolerância a lactose. Com 
12% proteína (52% proteína do soro do leite e 48% caseinato de 
potássio obtido do leite de vaca), 53% carboidrato (35% sacarose, 
32,5% maltodextrina e 32,5% xarope de milho) e 35% gordura 
(42% óleo de girassol, 26% óleo de canola, 20% TCM, 7% óleo de 
milho e 5% lecitina de soja). Sabor baunilha. Lactose 0g/100mL. 
Não contém glúten. Lata 400G. 

Nutren  
Júnior /  
Nestlé 

44,90 13.470,00 

35 150 Lata 

Nutrição completa e balanceada para manutenção e / ou 
recuperação do estado nutricional. Isenta de glúten, colesterol e 
lactose. Distribuição calórica: proteínas: 15% (52% proteína do 
soro do leite, 48% caseinato de potássio obtido do leite de vaca), 
carboidratos: 50% (82% maltodextrina, 18% sacarose), gorduras: 
35% (62% óleo de girassol, 32% óleo de canola, 6% lecitina de 
soja) osmolalidade: 350mosm/kg de água. Lata 400g.

Nutren 1.0  
Nestlé 

45,24 6.786,00 

45 150 Lata 

Fórmula infantil constituída 100% de aminoácidos livres com tcm,?-
palmitatos, dha e ara, sem adição de lactose para lactentes e crianças de 
primeira infância com alergia a múltiplos alimentos ou alergia a hidrolisados 
protéicos com comprometimento do trato gastrointestinal 6-8. Com 10% de 
proteínas (100% aminoácidos livres)45% de carboidrato (88% xarope de 
milho, 10% amido de batata, 2% maltodextrina)45% de gorduras (26% tcm, 
23% óleo de girassol de alto teor oléico, 21% óleo de canola, 17% óleo de 
girassol, 11% oleína de palma, 1% óleo de c. Cohnii rico em dha, 1% óleo de 
m. Alpina rico em ara). LACTOSE 0g/100ml.sem sabor. Não contém glúten. 
Lata 400g. 

Alfamino  
Nestlé 

156,60 23.490,00 
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47 150 Und 

Formula infantil adequada para o crescimento e desenvolvimento 
do lactente. Relação proteína do soro/caseína de 70/30, 
proporcionando melhor digestibilidade. Perfil de aminoácidos 
adequado para o recém-nascido de baixo peso evitando distúrbios 
metabólicos. Nutrientes de fácil absorção (TCM, maltodextrina), 
contribuindo para o ganho de peso do lactente. Adicionado de LC 
PUFAS. Apresentação, lata 400g. 

Pre Nan /  
Nestlé 

25,70 3.855,00 

48 150 Lata 

Fórmula infantil para lactentes prematuros ou de muito baixo peso, 
densidade calórica 81kcal/100ml, com 40% de lactose e 60% de 
polímeros de glicose, sem sacarose, com lc puffas ( dha e ara ), 
lipídeos 100% vegetal, com 40% de tcm, atendendo as 
necessidades do lactente conforme as recomendações do codex. 
Apresentação, lata 400g.

Pre Nan /  
Nestlé 

25,70 3.855,00 

49 150 Und 

Fórmula infantil hipoalergênica devido à hidrólise parcial das 
proteínas do soro de leite, por ação da tripsina; é acrescida de óleos 
vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais, 
ferro e outros oligoelementos. Alimentação de lactentes no 
primeiro ano de vida, para prevenção da alergia alimentar, quando 
for necessário recorrer à alimentação com mamadeira. 
Reconstituição normal de NAN HA é de uma medida rasa de pó 
(4,4g) para cada 30ml de água morna, previamente fervida, 
correspondendo a uma diluição a 13,1% (13,1g de pó em 90ml de 
água). Proteína hidrolisada de soro de leite*, lactose, 
maltodextrina, oleína de palma, óleo de coco, óleo de canola, sais 
minerais (citrato de cálcio, ácido fosfórico, cloreto de cálcio, 
citrato de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, sulfato 
ferroso, sulfato de zinco, ácido hidroclorídrico, sulfato de cobre, 
iodeto de potássio, citrato de potássio, sulfato de manganês, 
selenato de sódio), óleo de girassol, vitaminas (vitamina C, niacina, 
vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B2, 
vitamina B6, vitamina B1, ácido fólico, vitamina K, biotina, 
vitamina D, vitamina B12), óleo de peixe**, ácido graxo 
araquidônico, birtartarato de colina, nucleotídeos, taurina, L-
arginina, inositol, L-histidina, L-carnitina. Não Contém Glúten. 
Apresentação, lata 400g. 

Nan Ha / 
Nestlé 

21,30 3.195,00 

TOTAL GERAL R$ 130.718,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 10 de Maio 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 057/2017 � Processo Adm. N º 111/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA PARA SINALIZAÇÃO, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO � SESTRAN. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 483/2017, assinada em 07 de Agosto de 2017 - MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 
� EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.889.115/0001-28.  

Itens Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

01 750 BALDE 
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor branca, 
acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 litros cada. 
Especificação - NBR 11862 da ABNT. 

Manort  139,00 104.250,00 

02 200 BALDE 
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor 
vermelha, acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 
litros cada. 

Manort 165,00 33.000,00 

03 750 BALDE 
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor 
amarela, acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 litros
cada. Especificação - NBR 11862 da ABNT. 

Manort 146,00 109.500,00 

04 50 BALDE 
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor preta, 
acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 litros cada. Manort 155,00 7.750,00 

05 50 BALDE 
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor azul, 
acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 litros cada. 
especificação - NBR 11862 da ABNT. 

Manort 169,00 8.450,00 

06 375 LATA Solvente para tinta de Demarcação viária lata 18lt. Qualisol 99,00 37.125,00 

07 250 BALDE 
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor branca, 
acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 litros cada. 
Especificação - NBR 11862 da ABNT. 

Manort 139,00 34.750,00 

08 250 BALDE 
Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, cor 
amarela, acondicionada em baldes cilíndrico metálico de 18 litros
cada. Especificação - NBR 11862 da ABNT. 

Manort 146,00 36.500,00 

09 125 LATA Solvente para tinta de Demarcação viária lata 18lt. Qualisol 99,00 12.375,00 

TOTAL GERAL R$ 383.700,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 10 de Maio de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Prefeitura do Município de Arapongas 

 

Estado do Paraná 

 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO  
 

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 - (PMA) 
 

A comissão de licitação designada pela Portaria N.º 002/2018, 
constituída pelos Senhores Israel Biason Filho, Presidente, Ricardo 
Kanehiro Koike, Luiz Carlos Garanhani, Renam Rodrigues Manoel, 
membros, e Josiane Cristina C. Pagan, apoio, comunica aos 
interessados na execução dos serviços, objeto da Tomada de Preços n.º 
006/2018, ou seja: Contratação de empresa especializada para reforma 
da Unidade Básica de Saúde Guadalupe, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde, que após a análise e verificação da documentação, 
decidiu: 

Proponentes Situação 
CONSTRUTORA TANABI LTDA � ME Habilitado 
SERRANO, PAGLIA E CIA LTDA Inabilitado 
CONSTRUPAIS CONSTRUTORA LTDA - ME Inabilitado 
VC SOUZA � CONSTRUÇÃO ME Inabilitado 
MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP Habilitado 

 
Na forma disposta no artigo 109 da lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, para a interposição de recursos administrativos, 
contra esta decisão. Para efeitos do disposto no § 5º do citado artigo, 
encontra-se o referido processo com vista franqueada aos interessados. 
 
                                                                  Arapongas, 11 de Maio de 2018. 
 
                                       Israel Biason Filho 
                                           Presidente 
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ARAPONGAS  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 
 

LEI Nº 4.682, DE 10 DE MAIO DE 2018 
 

Dispõe sobre a alteração dos requisitos 
mínimos exigidos para o ingresso no 
Emprego Público de Agente Comunitário de 
Saúde, previstos na Lei Municipal nº. 
3.653/2009 e dá outras providências.  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO 

MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º - Ficam alterados os requisitos mínimos para o ingresso no emprego Público de Agente 

Comunitário de Saúde, que integram o Anexo II da Lei Municipal nº. 3.653, de 10 de setembro de 2009, passando a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

ANEXO II 
 DOS REQUISITOS: 
   

EMPREGO PÚBLICO REQUISITOS 

  
 

AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE 

- residir, preferencialmente, na área da comunidade em que atuar, desde a data 
da publicação do edital do concurso / processo seletivo público; 
- ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga 
horária mínima de 40h (quarenta horas); e, 
- ter concluído o Ensino Médio. 

 

Art. 2º - Fica inserido o parágrafo único no artigo 6º, da Lei Municipal nº. 3.653, de 10 de setembro 
de 2009, com a seguinte redação: 

 
�Art. 6º.  
[...] 
Parágrafo Único: Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito de nível de 

escolaridade previsto no Anexo II desta Lei nº 3.653/2009, poderá ser admitida a contratação de candidato com 
ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos.� 

 
Art. 3º - Fica revogado o §3º do artigo 7º, inserido pela Lei Municipal 4.306, de 21 de outubro de 

2014, na Lei Municipal nº. 3.653, de 10 de setembro de 2009. 
 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Arapongas, 10 de maio de 2018. 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI 

Secretário Municipal de Administração 
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ARAPONGAS  
 

 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 

LEI Nº 4.683, DE 10 DE MAIO DE 2018 
         

Dispõe sobre alterações na Lei Municipal n° 4.305, 
de 21 de outubro de 2014 - Emprego Público de 
Agente de Combate às Endemias. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO 

MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º - Ficam alterados os requisitos mínimos para o ingresso no emprego público de Agente de 

Combate às Endemias, que integra o Anexo I da Lei nº 4.305, de 21 de outubro de 2014, passando a vigorar com 
a seguinte redação: 
 

ANEXO I 
 

Emprego Público Requisitos 

 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

- ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, 
com carga horária mínima de 40h (quarenta horas); e, 
- ter concluído o ensino médio. 

 
Art. 2º - Fica inserido o parágrafo único no artigo 2º, da Lei Municipal nº. 4.305, de 21 de outubro 

de 2014, com a seguinte redação: 
 
�Art. 2º.  
[...] 
Parágrafo Único: Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito de nível de 

escolaridade previsto no Anexo I desta Lei nº 4.305/2014, poderá ser admitida a contratação de candidato com 
ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos.� 

 
Art. 3º - Fica revogado o parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal nº. 4.305, de 21 de outubro 

de 2014. 
 
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Arapongas, 10 de maio de 2018. 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI 

Secretário Municipal de Administração 
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ARAPONGAS  
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 

LEI Nº. 4.684, DE 10 DE MAIO DE 2018 
 

Dispõe sobre a ampliação do número de vagas 
do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com 
carga horária semanal de 30h, que integra o 
Anexo I-A, da Lei nº 4.453, de 25 de janeiro de 
2016 e dá outras providências. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO 

MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º. Ficam ampliadas em mais 100 (cem), o número de vagas do cargo de Auxiliar de Serviços 

Gerais (30h), do Grupo Profissional Básico 1 � GPB1, que integra o Anexo I-A, da Lei Municipal nº 4.453 de 25 
de janeiro de 2016, passando a vigorar: 
    

  CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL NÍVEL INICIAL 

Auxiliar de Serviços Gerais 400 30h 2 

 
Art. 2º. Os servidores ocupantes do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com jornada semanal de 

trabalho de 40 (quarenta) horas, poderão optar expressamente por jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) 
horas, percebendo vencimentos proporcionais à respectiva jornada de trabalho. 

 
Parágrafo Único. A opção indicada no caput deste artigo deverá ser expressamente realizada 

junto à Diretoria de Recursos Humanos, no prazo de 30 (trinta) dias. 
 
Art. 3º. Fica revogado o artigo 4º da Lei Municipal nº. 4.593, de 20 de setembro de 2017, 

voltando a vigorar a redação original dada pela Lei Municipal 4.453, de 25 de janeiro de 2016. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Arapongas, 10 de maio de 2018. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
 

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI 
Secretário Municipal de Administração 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

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

DECRETO nº. 320/18, de 10 de Maio de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 07127, de 15 de Março de 2018; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 
19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de 
Previdência), a IVANILDE MARIA PEREIRA RIBEIRO, matrícula 64858-02, inscrita 
no Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 235.790.309-06, ocupante do cargo de 
Auxiliar Administrativo, Classe A, Nível 30, do Grupo Profissional Médio, lotado na 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 1.713,22 (Um mil, 
setecentos e treze reais e vinte e dois centavos) mensais, e anuais de R$ 20.558,64 (Vinte 
mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), já acrescidos de 20% 
(Vinte por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade com as 
Leis números 1.612/89, 2.147/92 e 4.451/16 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado 
no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de 
Políticas de Previdência Social, correspondentes a 33 anos, 06 meses e 09 dias de 
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da 
Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, 
combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

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

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

       Arapongas, 10 de Maio de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
PREFEITO 

ALVARO VERONEZ FILHO 
DIRETOR-PRESIDENTE
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IPPASA



PROCON � ARAPONGAS 

Edital de Intimação nº 01/2018 

O Coordenador Executivo do Procon-Arapongas, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o respectivo 

Processo Administrativo nº 007/2018, INTIMA a SOUZA CONSTRUÇÕES à efetuar o pagamento do valor 

de R$ 1.006,00 (Hum mil e seis reais) a titulo de multa, proveniente de Decisão Administrativa expedida por 

este órgão ou ainda apresentar recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias à contar da presente, sob pena 

de inscrição em divida ativa e execução judicial. 

Arapongas, 10 de maio de 2018. 

PAULO SÉRGIO CAMPAROTO 

Coordenador Executivo 
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