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DECRETO Nº 208/18, DE 20 DE MARÇO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o art. 5º da Lei nº
4.047/12, de 21 de novembro de 2012 e a C.I. nº 005/18,
de 19 de março de 2018, da Sede Administrativa dos
Conselhos Municipais,

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar, DAYSE GUIMARÃES DE OLIVEIRA
e ANA PAULA MOREIRA MARCHI, como
representantes titular e suplente, respectivamente, do
Conselho de Ministros e Padres do Município, para
compor o CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
SEGURANÇA PÚBLICA – COMUTS, em substituição
aos designados através do Decreto nº 872/17, de 25 de
outubro de 2017.

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

Arapongas, 20 de março de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 209/18, DE 20 DE MARÇO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, e considerando o
disposto no art. 20 e parágrafos da Lei Municipal nº
4.022, de 13 de setembro de 2012 e o contido na C.I. n°
006/2018 de 19 de março de 2018, da Sede Administrativa
dos Conselhos Municipais,

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar, DAYSE GUIMARÃES DE OLIVEIRA
e ANA PAULA MOREIRA MARCHI, como
representantes titular e suplente, respectivamente, do
Conselho de Ministros e Padres do Município, para
compor o CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS -
COMAD, em substituição aos designados através do
Decreto nº 873/17, de 25 de outubro de 2017.

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

Arapongas, 20 de março de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 217/18, DE 22 DE MARÇO DE 2018

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO DO GRUPO GESTOR
DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS –
CEU, DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS/PR.

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

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

Art. 2º.  O Regimento a que alude o artigo anterior, passa
a ser integrante deste Decreto, na forma de seu anexo.

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

Arapongas, 22 de março de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

REGIMENTO DO GRUPO GESTOR DO
CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS –

CEU,
DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS/PARANÁ

CAPÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO, FINS E OBJETIVOS DO
CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU

Art. 1o. O CENTRO DE ARTES E ESPORTES
UNIFICADOS - CEU - é um equipamento público estatal,

instalado em áreas de vulnerabilidade social, que integra
atividades socioculturais, socioassistenciais, recreativas,
esportivas, de formação e de qualificação.

Art. 2º. Idealizado em conjunto pelos Ministérios da
Cultura, Esporte, Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, Justiça e do Trabalho e Emprego e viabilizado
com transferência de recursos da União ao município ou
Distrito Federal, o CEU integra em um mesmo espaço
físico programas e ações setoriais, com o objetivo de
ampliar o acesso aos serviços públicos, promover o
desenvolvimento econômico e social, a cidadania e a
garantia de direitos em áreas de vulnerabilidade social.

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

CAPÍTULO II
DA NATUREZA DO EQUIPAMENTO

Art. 4º. O CEU é composto de espaços que têm como
objetivo potencializar a intersetorialidade das políticas
públicas implementadas no município, com vistas ao
desenvolvimento de ações articuladas de natureza
cultural, recreativa, socioeducativa, esportiva,
socioassistencial, tecnológica e de qualificação
profissional.

Art. 5º. A PRAÇA CEU DAS ARTES é mantido pela
Prefeitura Municipal de ARAPONGAS, e reger-se-á por
este Regimento e pelos dispositivos legais ou
regulamentares que lhe forem aplicados.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO
DO EQUIPAMENTO

Art. 6º. A responsabilidade pela gestão e manutenção
do CEU é do poder público local, que deverá garantir
recursos humanos e financeiros para o pleno
funcionamento do espaço, fazendo cumprir seus
objetivos e respeitando sua natureza e finalidade.
§ 1º Para o pleno uso e funcionamento do CEU deverá
ser providenciada equipe mínima para atuar em cada
espaço, conforme o quadro do Anexo I deste Regimento
Interno, que poderá ser revisto a qualquer tempo, desde
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que aprovado em assembleia do Grupo Gestor registrada
em Ata.
§ 2º O poder executivo local incluirá uma ação específica
para o CEU no orçamento municipal, visando garantir
recursos para a gestão, manutenção, equipe,
desenvolvimento de serviços e atividades no CEU.

Art. 7º. A gestão do CEU será feita de forma
compartilhada, por meio da constituição de Grupo Gestor
Tripartite - por lei, decreto ou portaria - com poder
deliberativo e mandato bianual.
§ 1º O Grupo Gestor será composto paritariamente por
membros da sociedade civil organizada, comunidade do
entorno do CEU e poder público do município.
§ 2º O Grupo Gestor será instituído e regido por Estatuto
próprio, instituído por lei, decreto ou portaria do poder
executivo local.
§ 3º O Grupo Gestor deverá aprovar o Regimento Interno
do CEU antes de sua publicação, sendo que qualquer
alteração posterior deve ser discutida e aprovada em
assembleia.
§ 4º O Grupo Gestor deverá deliberar sobre as decisões,
as atividades, o funcionamento e a gestão da Praça,
definindo disposições que deverão ser registradas em
atas das reuniões e assembleias realizadas.

Art. 8º. O poder executivo local deverá designar um
Coordenador Geral para o CEU, responsável pela
administração dos espaços que o compõem, incluindo a
articulação intersetorial entre assistência social, cultura
e esporte, bem como a gestão da equipe, a coordenação
logística-operacional, o planejamento, o monitoramento
e a avaliação de todas as atividades e serviços
oferecidos no espaço.
§ 1º O Coordenador Geral do CEU poderá ter vínculo
com qualquer secretaria ou órgão municipal envolvido
na gestão, atividades e serviços oferecidos no CEU,
devendo atuar em parceria com o coordenador do CRAS
e demais coordenadores setoriais (Esporte, Atividades/
Salas Multiuso, Biblioteca).
§ 2º O Coordenador Geral do CEU deverá ser membro do
Grupo Gestor no segmento poder público, juntamente
com outros coordenadores e/ou servidores públicos
vinculados a secretarias ou órgãos públicos setoriais
locais envolvidos com a gestão, as atividades e serviços
oferecidos no CEU.
§ 3º O Coordenador Geral do CEU deverá submeter ao
Grupo Gestor decisões estruturantes sobre o
funcionamento e a gestão da Praça, que deverão ser
registradas em atas das reuniões e assembleias
realizadas.
§ 4º O Coordenador Geral do CEU deverá tomar as
providencias necessárias para que o Regimento Interno
e as deliberações do Grupo Gestor sobre a gestão e o
funcionamento do CEU sejam cumpridas e
operacionalizadas.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO

Art. 9º. O CEU funcionará:
I. De segunda à sexta, das 6:00 h às 00:00 h;
II. Aos sábados, das 6:00 h às 00:00 h;

III. Aos domingos, das 6:00 h às 00:00 h.

§ 1º Os dias e horários de funcionamento do CEU devem
ser condizentes com a disponibilidade da população em
utilizar o equipamento, incluindo a população de
trabalhadores e estudantes, que terão mais facilidade
para frequentar o equipamento em horários noturnos e
nos finais de semana.
§ 2º Nos dias e horários de funcionamento do CEU deve
ser disponibilizada água potável aos usuários e acesso
aos sanitários de uso comum e/ou adaptados para
deficientes.

Art. 10. Qualquer cidadão pode ter acesso e circular
pelo CEU durante seu horário de funcionamento,
respeitando a natureza dos espaços e equipamentos e
as atividades realizadas.

CAPÍTULO V
DA TRANSPARÊNCIA E DA DIVULGAÇÃO DE
INFORMAÇÕES

Art. 11. As informações sobre a gestão do CEU,
atividades e serviços oferecidos, recursos
orçamentários, quadro de funcionários, documento de
constituição do Grupo Gestor e atas de reuniões
deliberativas e assembleias realizadas pelo Grupo Gestor
ficarão disponíveis na internet e nas dependências do
CEU para consulta pública.

Art. 12. A programação do CEU, com informações sobre
eventos, cursos, serviços e atividades a serem
realizadas, deve ser amplamente divulgada para a
comunidade local, ficando afixada em locais de fácil
visualização dentro do CEU e no site ou blogue do
município e/ou do CEU, se houver.

CAPÍTULO VI
DAS ATIVIDADES

Art. 13. As atividades do CEU serão abertas ao público
e gratuitas.
§ 1º Poderá haver mecanismos como lista de inscrição,
lista de espera ou sorteio para selecionar os participantes
que integrarão as atividades, caso haja mais interessados
que a quantidade de vagas ofertadas.
§ 2º Poderá haver venda de alimentos e produtos no
CEU em caso de eventos como feiras, shows e festas,
sendo vetada a cobrança de entrada em tais eventos.
§ 3º Poderá haver mecanismos para arrecadação de
recursos para custeio de atividades a serem realizadas
no próprio CEU, como comercialização de produtos,
realização de festas e bazares ou contribuições
voluntárias, sendo vetada a cobrança de entrada em
qualquer hipótese.

CAPÍTULO VII
DA NATUREZA E DO USO DOS ESPAÇOS

Art. 14. Os espaços do CEU são de acesso público e de
uso comunitário, destinados a atividades específicas,
de acordo com sua natureza:

I) Cineteatro: Espaço destinado à exibição de
filmes, ensaios e apresentações teatrais e musicais, bem
como para a realização de encontros, reuniões, cursos
de capacitação e oficinas. Dentre as ações e atividades
previstas incluem-se a exibição dos acervos do
Laboratório Multimídia, Biblioteca, cineclubes e outras
produções locais;
II) Biblioteca: Espaço destinado ao atendimento,
por meio do seu acervo, áreas e
serviços, dos diferentes interesses de leitura e
informação da comunidade, colaborando para ampliar o
acesso à informação, à leitura e à cultura;
III) Laboratório Multimídia (Telecentro): Espaço
para promoção da inclusão digital, realizada por meio de
cursos e treinamentos com uso de computador e
internet, bem como com o uso livre em horários em que
não esteja destinado a atividades de formação. Dentre
as ações e atividades previstas incluem-se a leitura de
documentos digitais e em outros formatos, a criação de
ambientes virtuais de comunicação e a universalização
de coleções que compõem o patrimônio cultural local;
IV) Salas Multiusos: Espaços destinados à
realização de encontros, reuniões, oficinas, cursos de
capacitação, ensaios e apresentações teatrais e
musicais;
V) CRAS: Espaço da unidade pública estatal
descentralizada da política de assistência social que
oferece serviços socioassistenciais da Proteção Social
Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
que deverão ser realizados de forma integrada ao
funcionamento dos demais espaços que compõem à
Praça.
VI)  Quadra poliesportiva: Espaço destinado à aula
e à prática esportiva, bem como ao uso livre em horários
que não estejam sendo realizadas atividades
programadas;
VII) Pista de skate: Espaço destinado à prática de
skate, patinação e práticas esportivas afins;
VIII) Pista de caminhada: Espaço destinado à
caminhada e práticas de atletismo;
IX)  Parquinho: Espaço destinado à recreação
infantil;
X) Áreas externas de uso comum: Espaços
destinados à convivência dos usuários do CEU; e
XI)  Banheiros: sanitários de uso comum e/ou
adaptados para deficientes, que deverão permanecer
abertos nos dias e horários de funcionamento da Praça.

Art. 15. Os espaços do CEU poderão comportar ações e
atividades complementares, além das atividades
específicas de acordo com suas naturezas, desde que
integradas aos demais espaços e às políticas públicas a
eles direcionadas.

Art. 16. É vedada a ocupação permanente de qualquer
espaço do CEU por atividades regulares de órgãos ou
secretarias municipais, instituições públicas ou
privadas.

Art. 17. É vedada a ocupação permanente de qualquer
espaço do CEU com atividades, eventos, cultos
religiosos, ou qualquer uso regular que limite ou iniba o
acesso e a utilização dos espaços pela ampla diversidade



CONSIDERANDO a previsão contida no inciso VI do
art. 87 da Constituição do Estado do Paraná, que
consagra: Art. 87. Compete privativamente ao
Governador (...): VI - dispor, mediante decreto, sobre a
organização e o funcionamento da administração
estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem
criação ou extinção de órgãos públicos; (Redação dada
pela Emenda Constitucional 39 de 12/12/2017).

CONSIDERANDO a previsão contida no inciso VI do
art. 67 da Lei Orgânica do Município de Arapongas, que
consagra: Art. 67. Compete privativamente ao Prefeito,
além de outras atribuições previstas nesta Lei Orgânica:
VII - dispor sobre a organização e o funcionamento da
administração municipal, na forma da lei;

CONSIDERANDO a previsão contida no § 1º e § 6º do
art. 62 da Lei Municipal nº. 4.451, de 25 de janeiro de
2016, que consagra: “Art. 62. Compete ao Município
disciplinar os assuntos que dizem respeito a jornadas,
horários e regimes de trabalho do servidor. § 1.º O Plano
de Classificação de Cargos, Carreira e Remuneração dos
Servidores do Quadro Geral da Administração Direta do
Poder Executivo do Município de Arapongas – PCCR
determinará a jornada semanal de trabalho, respeitadas
as atribuições pertinentes a cada cargo, a duração máxima
de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho e os limites
mínimo e máximo de, respectivamente, 6 (seis) horas
diárias, com intervalo de, pelo menos, 15 (quinze) minutos
e de 8 (oito) horas diárias, com intervalo de, pelo menos,
1 (uma) hora, a critério do titular de cada pasta. (...) § 6.º
Compete ao Prefeito do Município antecipar ou prorrogar
o período de trabalho, quando necessário”;

CONSIDERANDO a previsão contida no Decreto
Federal nº. 1.590, de 10 de agosto de 1995, com redação
alterada pelo Decreto nº. 4.836, de 9.9.2003, também
analisado sob o prisma do princípio da simetria.

CONSIDERANDO o princípio constitucional da
eficiência e da economicidade, consagrados nos art. 37
e art. 70, ambos da Constituição da República;

CONSIDERANDO a possibilidade de aumentar o horário
de atendimento aos munícipes, sobretudo na área de
saúde, de forma a melhor atender a demanda nesta área,
conforme prevê o art. 196 e seguintes da Constituição
da República;

CONSIDERANDO a necessidade da combinação das
jornadas de trabalho dos profissionais das equipes e os
horários e dias de funcionamento devem ser organizados
de modo que garantam amplamente acesso, o vínculo
entre as pessoas e profissionais, a continuidade,
coordenação e do cuidado.

CONSIDERANDO, por exemplo, a Portaria 336 de 19 de
fevereiro de 2002 (CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi e
CAPSad) e a 260, de 21 de fevereiro de 2014, ambas do
Ministério da Saúde, que dispõem sobre os horários e
turnos de atendimento recomendados, de modo a
ampliar o acesso à saúde.
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de grupos, faixas etárias, coletivos e entidades existentes
na comunidade e bairros do entorno.

Art. 18. O CEU é uma praça pública que não deverá ser
cercada, gradeada ou ter seu acesso limitado por barreiras
físicas.

CAPÍTULO VIII
DOS USUÁRIOS

Art. 19. Os usuários do CEU, ou público a ser atendido
pelo CEU, compreendem prioritariamente a comunidade
local.

Art. 20. São direitos dos usuários do CEU:
I) Acesso ao equipamento em seus horários de
funcionamento;
II) Acesso à informação sobre gestão do
equipamento; e,
III) Participação nas atividades programadas.

Art. 21. São deveres dos usuários do CEU:
I) Zelar, juntamente com Grupo Gestor, pelo uso
apropriado do equipamento; e,
II) Acompanhar a administração do Grupo Gestor,
manifestando demandas da comunidade, apoiando a
realização de atividades programadas e propondo novas
atividades.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22.  Os casos omissos neste Regimento serão
deliberados pelo Grupo Gestor mediante reuniões ou
assembleias, e promulgados por portarias, comunicados
ou instruções complementares, quando necessário.

Art. 23. Este Regimento, devidamente aprovado pelo
Grupo Gestor, entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 218/18, DE 22 DE MARÇO DE 2018

Cria e Institui o Regime de Turnos e Escalas e dispõe
sobre os Horários de Expediente nos Locais Nominados,
no âmbito do Município de Arapongas e dá outras
providências.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de atribuição que lhe confere o inciso
VI do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Arapongas
e § 1º do art. 62 da Lei Municipal nº. 4.451, de 25 de
janeiro de 2016,

CONSIDERANDO a previsão contida no inciso VI do
art. 84 da Constituição da República, sobretudo a partir
da Emenda Constitucional nº. 32/2001 que consagra:
“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da
República: (...) VI - dispor, mediante decreto, sobre:  a)
organização e funcionamento da administração federal,
quando não implicar aumento de despesa nem criação
ou extinção de órgãos públicos”, observando-se o
princípio da simetria;

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica criado e instituído o regime de turnos em
período igual ao de doze horas ininterruptas, em função
de atendimento ao público, e autorizado o cumprimento
de jornada de trabalho de seis horas diárias e carga
horária de trinta horas semanais, observado o intervalo
de, no mínimo, 15 (quinze) minutos, aos servidores
lotados nos seguintes locais:
I -  CISAM – Centro Integrado de Saúde da Mulher;
II – Centro de Especialidades Jaime de Lima;
III – CAPS II, CAPSad;
IV – Departamento de Epidemiologia;
V – Centro de Especialidades Odontológicas – CEO
Parágrafo único. Nos locais indicados no caput deste
artigo, a jornada diária terá início às 06h00min. ou às
07h00min., e término às 18h00min. ou às 19h00min.,
respectivamente, a critério da Secretaria de Saúde,
subdividindo-se em dois turnos de 06h cada.

Art. 2º - Fica criado e instituído o regime de turnos em
período igual ao de dezoito horas ininterruptas, em
função de atendimento ao público, e autorizado o
cumprimento de jornada de trabalho de seis horas diárias
e carga horária de trinta horas semanais, observado o
intervalo de, no mínimo, 15 (quinze) minutos, aos
servidores lotados nos seguintes locais:
I -  Pronto de Atendimento 18 horas Osvaldo Filla Junior
(Flamingos);
II - Pronto Atendimento 18 Horas Antonio J. Marques
(Palmares)
III - Pronto Atendimento 18 Horas Luiz Beffa (Petrópolis)

Parágrafo único. Nos locais indicados no caput deste
artigo, a jornada terá horário de início às 06h00min e
horário de término às 00h00min, subdividindo-se em três
turnos de 06h cada.

Art. 3º - Fica expressamente vedada a realização de horas
extras nos locais indicados neste Decreto.

Art. 4º - O regime de turnos instituído por este Decreto
vincula-se aos locais de trabalho, aplicando-se
exclusivamente aos servidores apenas e tão somente
neles lotados e enquanto perdurar a lotação, não
alterando a jornada legal prevista para o cargo
respectivo, conforme Lei Municipal nº. 4.453, de 25 de
janeiro de 2016.

Art. 5º - O intervalo de 15 (quinze) minutos previsto no
art. 1º e art. 2º deste Decreto deve ser gozado a partir da
primeira hora trabalhada e antes da última.

Art. 6º - Este Decreto não se aplica aos empregados
públicos, que são regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 22 de março de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO N° 150/2018

CONTRATANTE: Município de Arapongas, Estado do
Paraná, com sede à Rua Garças, inscrito no CGC/MF n°
76.958.966/0001-06, neste ato representado pelo (a)
Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu
mandato e funções, SÉRGIO ONOFRE DA SILVA,
portador da Cédula de Identidade RG n° 3.438.984-5/
SSP-PR e do CPF/MF n° 477.980.099-49, e
CONTRATADA: IGUAÇU CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 73.202.962/0001-05.
OBJETO: contratação de empresa especializada para
construção de três complexos de infraestrutura urbana
em cumprimento ao convênio n.° 478/2017 - junto ao
Serviço Social Autônomo Paranacidade - SEDU/PR.
VALOR: R$ 418.459,03 (quatrocentos e dezoito mil,
quatrocentos e cinquenta e nove reais e três centavos).
As despesas com a execução do objeto deste Contrato
correrão a conta 27812002.1.036/4.4.90.51.02.99-Fontede
Recurso 000-456 e 278120002.1.036/4.4.90.51.02.99-Fonte
de Recurso 868-614.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias contados a partir do
10° (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de
Empreitada e de acordo com o estabelecido no
cronograma físico-financeiro.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 dias.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 15 de março
de 2018.
FORO: Comarca de Arapongas, Estado do Paraná.

EXTRATO DE CONTRATO N° 151/2018

CONTRATANTE: Município de Arapongas, Estado do
Paraná, com sede à Rua Garças, inscrito no CGC/MF n°
76.958.966/0001-06, neste ato representado pelo (a)
Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu
mandato e funções, SÉRGIO ONOFRE DA SILVA,
portador da Cédula de Identidade RG n° 3.438.984-5/
SSP-PR e do CPF/MF n° 477.980.099-49, e
CONTRATADA: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES
EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP.,
CNPJ nº 22.838.943/0001-20.
OBJETO: contratação de empresa especializada para
construção de três complexos de infraestrutura urbana
em cumprimento ao convênio n.° 478/2017 - junto ao
Serviço Social Autônomo Paranacidade - SEDU/PR.
VALOR: R$ 765.168,66 (setecentos e sessenta e cinco
mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e seis
centavos). As despesas com a execução do objeto deste
Contrato correrão a conta 27812002.1.036/4.4.90.51.02.99-
Fontede Recurso 000-456 e 278120002.1.036/
4.4.90.51.02.99-Fonte de Recurso 868-614.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias contados a partir do
10° (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de
Empreitada e de acordo com o estabelecido no
cronograma físico-financeiro.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 dias.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 15 de março
de 2018.
FORO: Comarca de Arapongas, Estado do Paraná.

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 01/2018

Partes: Prefeitura Municipal de Arapongas/PR e Broeitti
e Mendonça Ltda. - ME (Damásio Educacional Unidade
Arapongas/PR.
DO OBJETO: O presente termo visa propiciar descontos
nos cursos oferecidos pela instituição aos servidores
públicos, empregados públicos e aos dependentes
destes, bem como demais pessoas que possuem vínculo
funcional com o Município.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

ELAINE B. MENDONÇA
Gestora da Unidade Proponente

LEI Nº. 4.660, DE 21 DE MARÇO DE 2018

Dispõe alteração do § 1.º do artigo 62, da Lei Municipal
n° 4.451, de 25 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o
regime jurídico dos servidores públicos do Município
de Arapongas, suas autarquias e fundações públicas e
dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º.  O § 1.º, do artigo 62, da Lei Municipal 4.451, de
25 de janeiro de 2016, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“O Plano de Classificação de Cargos, Carreira e
Remuneração dos Servidores do Quadro Geral da
Administração Direta do Poder Executivo do Município
de Arapongas – PCCR, determinará a jornada semanal
de trabalho, respeitadas as atribuições pertinentes a cada
cargo, a duração máxima de 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho e os limites mínimo e máximo de,
respectivamente, 6 (seis) horas diárias, com intervalo
de, pelo menos, 15 (quinze) minutos e de 8 (oito) horas
diárias, com intervalo de, pelo menos, 30 (trinta) minutos,
a critério do titular de cada pasta.”

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

Arapongas, 21 de março de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº. 4.661, DE 21 DE MARÇO DE 2018

“Institui a ‘Semana de Doação de Orgãos no Município
de Arapongas e dá outras providências”.

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

Art. 1°. Fica instituída no âmbito do Município de
Arapongas, a “Semana Municipal de Incentivo à Doação
de Orgãos” a ser realizada anualmente, na última semana
do mês de Setembro, dando ênfase especial ao dia 27 –
Dia Nacional da Doação de Órgãos.
Art. 2°. A data ora instituída passará a constar do
Calendário Oficial de Eventos do Município e da Câmara
de Vereadores.
Art. 3°. São objetivos da Semana Municipal de incentivo
à Doação de Órgãos:
I – estimular as atividades de promoção e apoio à
Doação de Órgãos, tecidos e partes do corpo humano
para fins de transplantes;
II – sensibilizar e conscientizar a população sobre a
importância da Doação de Órgãos;
III – promover a orientação da sociedade através da
realização de palestras educativas, simpósios,
divulgação de mídia, boletins informativos e outras
formas de publicidade no sentido de incentivar a Doação
de Órgãos;
IV – promover atividades recreativas junto às entidades,
associações e hospitais, no sentindo de divulgar os
benefícios resultantes da Doação de Órgãos ou
realização de transplante.
Parágrafo único. Poderão ser firmadas parcerias com
entidades privadas para a realização da semana a que se
refere essa Lei.
Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Arapongas, 21 de março de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 017/2018 � Processo Adm. N º 028/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BARRA DE CEREAL E SUPLEMENTO HIDROELETROLÍTICO PARA OS 
ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES E EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO ANO DE 2018, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 
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: 

COMÉRCIO DE DOCES I. L. LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.239.572/0001-41, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
123/2018. 

LOTE 02 � BARRA DE CEREAL 

Item Qtd Und Descrição Valor unitário R$ Valor total R$ 

01 10.000 Und Barra de cereal 25gr � RITTER 1,10 11.000,00 

  
L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
124/2018.

LOTE 01 - FRUTAS 

Item Qtd Und Descrição Valor unitário R$ Valor total R$ 

01 1.000 KG 
Banana de primeira qualidade, isento de partes pútridas, 
embalagem plástica transparente. � CEASA 2,50 2.500,00 

02 1.000 KG 

Maçã nacional - as maçãs devem ser de cor viva, firmes e 
pesadas em relação ao tamanho. A casca deve ser lisa, sem 
depressões ou machucados. Tamanho médio de primeira 
qualidade. � CEASA

6,50 6.500,00 

TOTAL DO LOTE 01 R$ 9.000,00 

LOTE 03 - SUPLEMENTO 

Item Qtd Und Descrição Valor unitário R$ Valor total R$ 

01 100 PCT 
Suplemento hidroeletrolitico em pó para atletas, pacote de 02 
kg (diversos sabores) � GATORADE 

26,00 2.600,00 

TOTAL DO LOTE 03 R$ 2.600,00 

TOTAL GERAL R$ 11.600,00 

Valor Total: R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais).
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.  
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades 
da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 21 de março 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 010/2018 � Processo Adm. N º 018/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO FORNECIDOS PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, 
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL � SESAN. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme registrado a seguir, com 
especificação do item e seu preço unitário final: 

L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 156/2018. 

Item Qtd. Unid. Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 11.625 KITS 

Cesta básica para atender famílias em situação de vulnerabilidade social 
contendo: 

- 01 pacote de açúcar cristal de primeira qualidade, contendo no mínimo 
99,3% de carboidrato por porção - embalagem de 5 kg contendo 
informação nutricional. Validade mínima de 24 meses a partir da data de 
entrega, nome e a marca do produto, data de fabricação e validade e 
número de lote. - DOCESUCAR

- 01 pacote de arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, polido, sem 
glúten - embalagem de 5kg em polietileno, atóxica, transparente, 
resistente, com o nome e marca do produto, data de fabricação e validade, 
número de lote e tabela de informação nutricional. Validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega. � NORTE SUL

- 01 pacote de biscoito salgado tipo cream cracker, embalagem de 400 g, 
contendo o nome e a marca do produto, data de fabricação e validade, 
número de lote e tabela de informação nutricional. O produto deve ser 
crocante, sem sabor de ranço e com odor característico. Validade mínima 
de 12 meses a partir da data de entrega. - PRODASA  

- 01 unidade de extrato de tomate, concentrado, preparado com frutos 
maduros, sem pele e sementes, isentos de fermentação, massa mole, 
vermelha, sem conservadores e validade mínima de 12 meses a partir da 
data de entrega, lata de 340 g, contendo tabela de informação nutricional, 
data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de lote. 
Deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. - 
BONARE

- 01 pacote de farinha de milho tipo biju, de 1 ª qualidade. Não deverá 
apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. 
Embalagem de 500 g, intacta, de polietileno transparente bem vedado, 
contendo tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, 
nome e marca do produto e número de lote. - SINHÁ

- 01 pacote de farinha de trigo especial, embalagem de 01 kg, enriquecida 
com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e materiais 
estranhos. A embalagem deverá conter tabela de informação nutricional, 
data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número do lote. 
- VITORIOSA

- 01 pacote de feijão carioca tipo 1, novo, com 90 a 98% de grãos inteiros, 
limpos e secos, embalagem de 01 kg contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, número de lote, nome e marca 
do produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. - 
SOBERANO

- 01 pacote de fubá de milho desgerminado, extrafino, mimoso, 
enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 01 kg, contendo 
tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e 
marca do produto e número de lote. Validade mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega. - NUTRINOVO 

- 01 pacote de macarrão espaguete nº 08, semolado, com ovos, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de odores, 
sabores e materiais estranhos. Embalagem de 01 kg, resistente e 
termossoldada, contendo tabela de informação nutricional, data de 
fabricação e validade, nome e marca do produto e número de lote. - 
GALO

- 01 unidade de óleo de soja, refinado, embalagem de 900 ml, tipo pet, 
contendo tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, 
nome e marca do produto e número de lote. - COAMO  

- 01 pacote de sal refinado e iodado, embalagem de 01 kg contendo tabela 
de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do 
produto e número de lote. - GARÇA 

R$55,10 R$640.537,50 
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02 3.875 KITS 

Cesta básica para atender famílias em situação de vulnerabilidade social 
contendo: 

- 01 pacote de açúcar cristal de primeira qualidade, contendo no mínimo 
99,3% de carboidrato por porção - embalagem de 5 kg contendo 
informação nutricional. Validade mínima de 24 meses a partir da data de 
entrega, nome e a marca do produto, data de fabricação e validade e 
número de lote. - DOCESUCAR

- 01 pacote de arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, polido, sem 
glúten - embalagem de 5kg em polietileno, atóxica, transparente, 
resistente, com o nome e marca do produto, data de fabricação e validade, 
número de lote e tabela de informação nutricional. Validade mínima de 12 
meses a partir da data de entrega. � NORTE SUL

- 01 pacote de biscoito salgado tipo cream cracker, embalagem de 400 g, 
contendo o nome e a marca do produto, data de fabricação e validade, 
número de lote e tabela de informação nutricional. O produto deve ser 
crocante, sem sabor de ranço e com odor característico. Validade mínima 
de 12 meses a partir da data de entrega. - PRODASA  

- 01 unidade de extrato de tomate, concentrado, preparado com frutos 
maduros, sem pele e sementes, isentos de fermentação, massa mole, 
vermelha, sem conservadores e validade mínima de 12 meses a partir da 
data de entrega, lata de 340 g, contendo tabela de informação nutricional, 
data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número de lote. 
Deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. - 
BONARE

- 01 pacote de farinha de milho tipo biju, de 1 ª qualidade. Não deverá 
apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. 
Embalagem de 500 g, intacta, de polietileno transparente bem vedado, 
contendo tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, 
nome e marca do produto e número de lote. - SINHÁ

- 01 pacote de farinha de trigo especial, embalagem de 01 kg, enriquecida 
com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e materiais 
estranhos. A embalagem deverá conter tabela de informação nutricional, 
data de fabricação e validade, nome e marca do produto e número do lote. 
- VITORIOSA

- 01 pacote de feijão carioca tipo 1, novo, com 90 a 98% de grãos inteiros, 
limpos e secos, embalagem de 01 kg contendo tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e validade, número de lote, nome e marca 
do produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. - 
SOBERANO

- 01 pacote de fubá de milho desgerminado, extrafino, mimoso, 
enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 01 kg, contendo 
tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e 
marca do produto e número de lote. Validade mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega. - NUTRINOVO 

- 01 pacote de macarrão espaguete nº 08, semolado, com ovos, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de odores, 
sabores e materiais estranhos. Embalagem de 01 kg, resistente e 
termossoldada, contendo tabela de informação nutricional, data de 
fabricação e validade, nome e marca do produto e número de lote. - 
GALO

- 01 unidade de óleo de soja, refinado, embalagem de 900 ml, tipo pet, 
contendo tabela de informação nutricional, data de fabricação e validade, 
nome e marca do produto e número de lote. - COAMO  

- 01 pacote de sal refinado e iodado, embalagem de 01 kg contendo tabela 
de informação nutricional, data de fabricação e validade, nome e marca do 
produto e número de lote. - GARÇA 

R$55,10 R$213.512,50 

TOTAL GERAL R$ 854.050,00 

Valor Total: R$ 854.050,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil e cinquenta reais). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser utilizado/contratado pela 
Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.  
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 22 de março de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Extrato de Termo Aditivo 
Prefeitura Municipal de Arapongas 

Secretaria Municipal de Administração 

Processo Administrativo: n° 106/2017. 

Contrato: nº. 476/2017 � 3º Termo Aditivo. 

Pregão: nº. 054/2017. 

Partes: Município de Arapongas e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., CNPJ n° 61.074.175/0001-38 neste ato, representado por

Francisco Edinaldo Moreira de Souza, CPF nº 126.840.598-10. 

Objeto contratação de empresa especializada no ramo de seguro de automóveis pertencentes à secretaria de saúde (ambulâncias), em 

atendimento a Gerência de Patrimônio - GEPAT. 

Objeto do Termo Aditivo: com fundamento nos arts. 58, I e 65, I, �b� e § 1º da Lei n.º 8.666/93, para o fim de acrescer o veículo abaixo ao 

contrato: 

Veículo Placa Ano Renavan Preço Unitário 

(Prêmio) R$ 

RENAULT/Master BBU-7910 2017/2018 01139127222 2.353,98 

A alteração contratual acarretará um acréscimo ao valor do contrato de R$ 2.353,98 (dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e 

oito centavos), correspondente a aproximadamente 9,99% do valor inicial atualizado, passando o valor total do contrato de 27.241,51 (vinte e 

sete mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos) para R$ 29.595,49 (vinte e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais 

e quarenta e nove centavos). Data e assinaturas. 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
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107433/1 ALEXANDRO ZANELLI DA SILVA ��23�� -."/#-."4� 15/04/2018 

111287/1 ANA ROSA SILVERIO VALE �356�789� -."4#-."(� 24/03/2018 

61387/1 ANDRE MAURICIO OMURO ��23�� -."4#-."(� 19/03/2018 

61387/2 ANDRE MAURICIO OMURO ��23�� -."4#-."(� 19/03/2018 

113646/1 APARECIDA DE CASSIA MAROSTICA PAVEZI ��23�� -."/#-."4� 05/03/2018 

77186/1 CARMEM LUCIA DE ASSIS DE LUCENA DO CARMO ��23�� -."/#-."4� 05/03/2018 

108707/3 CLEUSA MARIA ORTIZ ��23�� -."4#-."(� 07/03/2018 

73040/1 CONCEICAO APARECIDA CARUSO ZANIN ��23�� -."/#-."4� 01/03/2018 

91413/1 DENISE HELENA BORO �356�789� -."4#-."(� 15/03/2018 

107069/1 DEVANSIR ROSA DE SOUZA ��23�� -."/#-."4� 08/03/2018 

76015/1 EDMARCIA DORIVAL DA ROCHA ��23�� -."4#-."(� 05/03/2018 

61115/1 EDUARDO ANDRE AHYUB ��23�� -."4#-."(� 12/03/2018 

74357/1 ELAINE AIRES GASPARINO ��23�� -."/#-."4� 15/03/2018 

64084/1 JAIR RIBEIRO DA COSTA �������� -."/#-."4� 12/03/2018 

78832/1 LEANDRO JUN FUJII ��23�� -."4#-."(� 16/02/2018 

107379/1 LEANDRO NORIAKI GOMES NIHEI ��23�� -."4#-."(� 19/03/2018 

110426/1 LETICIA SILVA RACHOEL ��23�� -."/#-."4� 12/03/2018 

63274/2 LUCI APARECIDA CARAPELLI VIDAL ��23�� -."/#-."4� 01/03/2018 

79430/1 LUCIANE DAL POZZO ������ -."4#-."(� 02/04/2018 

116055/2 LUCIMARA LOPES DELFINO 69:��);9�<5<�)�=� -."4#-."(� 01/04/2018 

78638/1 LUIZ FIGUEIRA GONCALVES ���<=�:� -."4#-."(� 02/04/2018 

105104/2 LUIZ JOSE DA ROCHA ��23�� -."/#-."4� 19/03/2018 

74543/1 LURDES OSTAPECHEN ��23�� -."/#-."4� 05/03/2018 

76210/1 MARA LUCIA DOS SANTOS ��23�� -."/#-."4� 06/03/2018 

100595/1 MARIA APARECIDA B BATISTA ��23�� -."/#-."4� 01/03/2018 

107220/1 MARIA CELIA DOS SANTOS DE SOUZA ��23�� -."/#-."4� 05/03/2018 

82422/2 MARIA CRISTINA MIGLIORINI DA SILVA ��23�� -."/#-."4� 05/03/2018 

51721/1 MARIA FIRMINA CHIREA BONUGLI ��23�� -."4#-."(� 28/02/2018 

102369/1 MARIA HELENA DA SILVA VENDRAMETTO ��23�� -."4#-."(� 01/03/2018 

43540/1 MAURA FORCATO DE OLIVEIRA ��23�� -."/#-."4� 05/03/2018 

109738/1 PAULO ROBERTO COELHO MARQUES ��23�� -."/#-."4� 05/03/2018 

87041/2 PRISCILA MANTOVANI MALAQUIAS �356�789� -."4#-."(� 12/03/2018 

78948/1 RICARDO MONTANHEIRO A DA SILVA ��23�� -."/#-."4� 16/02/2018 

33006/1 ROBERTO ORTIZ ��23�� -."/#-."4� 01/04/2018 

115134/1 ROBSON AURIMAR BISPO ��935=� -."/#-."4� 02/04/2018 

45241/1 ROMEU CUNHA BESSA ��23�� -.",#-."/� 01/03/2018 

31615/1 ROSANA CRISTINA MOLINARI ��23�� -."/#-."4� 01/03/2018 

113085/1 ROSELI FATIMA DOS REIS ��23�� -."/#-."4� 05/03/2018 

107883/1 ROSIMEIRE DALLA POLLA NICOLAU ��23�� -.",#-."/� 09/04/2018 

87947/2 RUTH RAMALHO DE OLIVEIRA ������ -."/#-."4� 05/03/2018 
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102393/1 SELMA CRISTINA DA COSTA SANTANA RODRIGUES ��23�� -."/#-."4� 05/03/2018 

72400/1 SERGIO ANTONIO BORGES DE SIQUEIRA �������� -."/#-."4� 05/03/2018 

115576/1 TAMIRES APARECIDA CANONICO ��23�� -."/#-."4� 30/03/2018 

109258/1 TANIA MARIA CARMELO ROSSETI ��23�� -."/#-."4� 26/02/2018 

94609/3 TERESA CRISTINA MOREIRA PREDOLIN ����3� -."/#-."4� 02/04/2018 

80195/1 VIVIA CRISTIAN LOPES �356�789� -."4#-."(� 10/03/2018 

74349/1 WILSON CALIXTO DA SILVA �������� -."/#-."4� 05/03/2018 

109681/1 ZENILDA DA SILVA ��23�� -."/#-."4� 06/03/2018 
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71102/1 ALEXANDRO FERNANDES DA CRUZ ���<=�:� -."/#-."4� 11/04/2018 

86118/1 ANDERSON CARNEIRO ���<=�:� -.",#-."/� 26/02/2018 

1197366/1 ANDRE ROBERTO DA CUNHA NABAO ��?@:� -."4#-."(� 02/04/2018 

78476/1 AUGUSTO MARQUES FILHO ���<=�:� -."4#-."(� 01/04/2018 

94625/1 BRAYAN TAGLIARI DEMARCHI ����3� -."/#-."4� 02/04/2018 

86010/2 CAROLINE PRISCILA C.  MONZANI MAGALHAES ������ -."/#-."4� 05/03/2018 

94781/1 CAROLINE SACCHETTO DORTAS ��935=� -."4#-."(� 05/04/2018 

86738/3 CLAUDIO FIRMINO FILHO �������� -."4#-."(� 09/04/2018 

83160/2 CLEUSA LONARDONI SANCHES ��23�� -."4#-."(� 01/03/2018 

110280/1 DEJANE ALVES MARTINS ��23�� -."4#-."(� 26/03/2018 

96113/1 EDINEIA CARVALHO DOS SANTOS ���<=�:� -."/#-."4� 01/03/2018 

73547/2 EDISON ZUZA FIGUEIREDO 69:<=9)��@:<�=:9� -."4#-."(� 02/04/2018 

77372/1 ELIANE CRISTINA INACIO CASTILHO ��23�� -."/#-."4� 26/03/2018 

96245/1 FERNANDO LUIZ ZANELLI MARTELOZO ���<=�:� -."/#-."4� 11/03/2018 

21741/1 FLORISVALDO APARECIDO SEMEAO A�B@:�<��3���=�?�@<9� -."4#-."(� 01/04/2018 

111996/1 GALERIANA ROSSI �=9C5� -."/#-."4� 26/03/2018 

76775/1 GILDO FERNANDES DE FREITAS ��23�� -."/#-."4� 05/03/2018 

112046/1 GISLAINE MOURA LIMA COVRE ��23�� -.",#-."/� 05/03/2018 

82406/2 GIVANILDO BERBET ALVES ��23�� -."4#-."(� 01/03/2018 

93386/1 GIZIELE REGINA RUIZ MENDES ������ -."/#-."4� 02/04/2018 

78433/1 IRINEU VOLPATTO �������� -."/#-."4� 12/03/2018 

78131/1 JAIR ANTONELLO ���<=�:� -."4#-."(� 10/04/2018 

50032/1 JOAO BATISTA DA COSTA �������� -."4#-."(� 01/03/2018 

1197466/1 JORGE LUIZ PORFIRIO ������ -."4#-."(� 12/03/2018 

84646/2 JOSSEIR ANTONIO ZANIN ����3� -."4#-."(� 01/03/2018 

72087/1 LAERTE FERNANDES ���9=<�� -."4#-."(� 02/04/2018 

1197448 LEANDRO CORDEIRO DE LIMA A�B@:�<��39��=�?�@<9� -."4#-."(� 09/04/2018 

111872/1 LETICIA TERUMI SUZUKI ������ -."/#-."4� 19/03/2018 

113255/1 LUCIANO JOSE ALVES ��23�� -."/#-."4� 12/03/2018 

72109/1 LUCIMAR CANDIDO ��23�� -."4#-."(� 22/02/2018 

1197447/1 LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA FREIRE ��935=� -."4#-."(� 16/04/2018 

67571/1 LUIZ FANTIN ��?@:� -."-#-."$� 12/03/2018 

109550/2 MAICON DEPIERI ��23�� -."4#-."(� 01/03/2018 

72141/1 MANOEL GONCALVES DE ARAUJO ���<=�:� -."4#-."(� 28/02/2018 

73962/1 MARIA LUCIA GOMES ��<=�:� -."4#-."(� 02/04/2018 

74594/1 MEIRE DE FÁTIMA PESENTI ��23�� -."/#-."4� 13/03/2018 

115703/1 MICHAEL GOMES XAVIER ���<=�:� -."/#-."4� 02/04/2018 
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103659/2 MICHELE CRISTINA MATIOLLI ��23�� -."/#-."4� 20/04/2018 

89273/1 MOARA FERNANDA GONÇALVES AMARAL ������ -."4#-."(� 02/04/2018 

81116/3 NOELZA GOUVEA ����:� -."4#-."(� 09/04/2018 

82040/3 PAULO SERGIO CAMPAROTO �=969:� -."4#-."(� 01/04/2018 

102571/1 PRISCILA ANDRESSA C. DA COSTA NIHEI ��23�� -.",#-."/� 01/03/2018 

84743/2 RENATA FERREIRA PANCIER CHAMORRO ��23�� -."4#-."(� 20/03/2018 

77801/1 RONALDO APARECIDO RUY ���<=�:� -."4#-."(� 10/04/2018 

42960/1 ROSA FELIPE DOS SANTOS BALAQUI A�B@:�<��39��=�?�@<9� -."/#-."4� 09/04/2018 

75990/1 ROSANA PAUSIC KERN ����3� -."/#-."4� 05/03/2018 

102296/4 ROSELI DA LUZ CHINAIDER ��23�� -."4#-."(� 26/03/2018 

78174/1 ROSILDA NOGUEIRA ����3� -."4#-."(� 16/04/2018 

95036/2 STEPHANIE TARDIOLI FARAH ����3� -."4#-."(� 09/04/2018 

69485/2 SUELI LINARES A�B@:�<��39��=�?�@<9� -."/#-."4� 09/04/2018 

115118/1 TATIANE GALDINO DA SILVA TOMAZ ��?@:� -."/#-."4� 02/04/2018 

95753/1 TIAGO LOCATELI ��23�� -."/#-."4� 01/03/2018 

84530/2 VANESSA CRISTIANE PEDROSO ��23�� -."4#-."(� 01/03/2018 

1197452/1 VANESSA ROSA ��23�� -."4#-."(� 01/03/2018 

46949/1 VANETE OSTI LUDESCHER ������ -."/#-."4� 12/03/2018 

109266/1 VERONICA FERREIRA ORTIZ CORREA DA SILVA ��23�� -."4#-."(� 05/03/2018 

95060/1 WANESSA CAVALARO ������ -."4#-."(� 02/04/2018 

16705/1 WILSON HENRIQUE NOGUEIRA ���<=�:� -."4#-."(� 26/03/2018 

86479/1 WINDER LUIZ DE LIMA ���<=�:� -."/#-."4� 12/03/2018 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS - CODAR 
CNPJ/MF. Nº 75.402.636/0001-69 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA  

 
 Ficam convocados os acionistas da Companhia de Desenvolvimento de 
Arapongas � CODAR, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar 
às 9h30min, do dia 12 de abril de 2018, na sede social, na Rua Garças nº 750 � 
Centro, em Arapongas - Paraná, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: 
 

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2017; 

2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício financeiro e a 
distribuição de dividendos; 

3. Eleger os membros do Conselho Fiscal; 
4. Outros assuntos de interesse social. 

 
 

Arapongas, 15 de março de 2018. 
 
 
 

Sergio Onofre da Silva 
Presidente do Conselho de Administração 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS � CODAR 

EXTRATO DE CONTRATO  
 

Pregão Presencial nº 001/2018 � PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018-DL. 
 

OBJETO: Aquisição de Tintas e Materiais para Pintura Predial, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA: Microempresa - ME 
e Empresa de Pequeno Porte � EPP, conforme quantidades estimadas e especificações constantes no Termo de 
Referência (Anexo I) do Edital, atendendo as necessidades da Companhia. REGISTRO DE PREÇO - Forma de fornecimento: 
ENTREGAS PARCELADAS de acordo com a necessidade da Companhia - Com critério de julgamento de MENOR PREÇO 
POR ITEM. Cumprida as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório em epígrafe, pela 
Pregoeira designada pela Portaria nº 002/2018, foi homologado pela Autoridade competente conforme registrado a 
seguir, com especificação dos itens e seu preço unitário final: 
 

PARTES: Companhia de Desenvolvimento de Arapongas- CODAR, sociedade de economia mista, com personalidade de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.402.636/0001-69, Inscrição Estadual nº 628.01136-28, estabelecida na Rua 
Garças nº 725 � Centro, nesta cidade de Arapongas � Paraná - CEP 86.701-250 e a Empresa SULIAN ALANA SOARES - ME, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.028.806/0001-16, NIRE Nº 4110750865-0 - estabelecida à Av. Tancredo Neves Nº 300 � Ap. 
02 - Centro, na cidade de Jandaia do Sul Estado do Paraná � CEP 86.900-000. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTDE 

PREÇO 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1. Tinta Acrílica Fosco Cor Branca Neve ou Gelo � Linha 
Premium � Norma ABNT NBR 11702 ou ABRAFATI � Marca: 
HYDRONORTH 

Lata de 18 litros 80 R$         125,00 R$    10.000,00 

2. Tinta Acrílica Fosco Cor Amarelo � Linha Premium � Norma 
ABNT NBR 11702 ou ABRAFATI � Marca: DACAR 

 

Lata de 18 litros 30 R$         180,00 R$      5.400,00 

 

3. Tinta Acrílica Fosco Cor Azul � Linha Premium � Norma 
ABNT NBR 11702 ou ABRAFATI � Marca: DACAR 

Lata de 18 litros 30 R$         180,00 R$      5.400,00 

4. Aguarrás - 5 litros - Marca: HYDRONORTH Galão 30 R$           40,00 R$      1.200,00 

5. Tinta Esmalte Sintético Brilho � Cor Branco � Linha 
Premium � Norma ABNT NBR 11702 ou ABRAFATI �  
Marca: DACAR 

Galão 3,6 litros 80 R$           56,00 R$      4.480,00 

6. Fita Crepe 48x50 - Marca: ADERE Unidade 250 R$              7,00 R$      1.750,00 

7. Lixa Massa P180 230U 0883 225x275 - Marca: 3M. Unidade 200 R$              0,60 R$         120,00 

8. Lixa Ferro P100 221T 2025 225x275 - Marca: 3M Unidade 100 R$              2,00 R$         200,00 

9. Massa Corrida 15KG - Marca: HYDRONORTH Refil 200 R$           15,00 R$      3.000,00 

10. Textura Desenho Base 25 KG - Marca: GRAFITEX Balde 80 R$           47,00 R$      3.760,00 

11. Verniz Marítimo BRI Incolor - Marca: ALESSI Galão 3,6 litros 80 R$           64,00 R$      5.120,00 

12. Gesso Pó 1KG - Estuque - Marca: JUNTALIDER Unidade 80 R$              2,80 R$         224,00 

13. Bobina de Papel - Marca: KAMBÉ Rolo de 80 
metros 

10 R$         100,00 R$      1.000,00 

TOTAL: .................................................................................................................................................................. R$ 41.654,00 

 

Valor Total de R$ 41.654,00 (Quarenta e um mil seiscentos e cinquenta e quatro reais). 
 

OBSERVAÇÃO: As quantidades e os valores registrados tratam-se de estimativa de uso para o prazo não superior a 12 
(doze) meses, podendo ou NÃO ser utilizado/contratado pela Companhia. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do instrumento contratual. 
ASSINATURA DO CONTRATO: 20/03/2018.  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2115     PÁG:16SEXTA-FEIRA 23/03/2018


		executiva@arapongas.pr.gov.br
	Rua Garças, 750 - Centro
	Prefeitura Municipal de Arapongas




