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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - PR
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO Nº 112/2018

Objeto: Aquisição e instalação e equipamentos de
alarme/segurança para a nova sede do PROCON,
conforme especificações e anexos constantes no
respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 09h15min do dia 12 de novembro de 2018
e abertos a partir das 09h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 29 de outubro de 2018.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

DECRETO Nº 797/18, DE 25 DE OUTUBRO DE
2018

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 142-AB, com área de 24.200,00 m²,
situado na Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município
e Comarca, de propriedade de ANTONIO LUCIO NONIS,
matriculado sob nº 31.489, do 2º Serviço Registral desta
Comarca de Arapongas – Paraná, em 06 (seis) novos
Lotes, sob nºs: lote nº 142-AB, com área de 1.101,74 m²,
lote nº 142-AB/A, com área de 1.253,86 m², lote nº 142-
AB/B, com área de 1.480,06 m², lote nº 142-AB/C, com
área de 14.264,89 m², lote nº 142-AB/D, com área de
1.493,02 m² e lote nº 142-AB/E, com área de 4.606,43 m²,
em conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 027240/2018.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 25 de outubro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 798/18, DE 25 DE OUTUBRO DE
2018

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos das Leis sob nºs
3.589 e 3.590, de 05 de janeiro de 2009, a UNIFICAÇÃO
das Datas de terras situadas na quadra 04, no Jardim
Portal das Flores, neste Município e Comarca de
Arapongas – Paraná, de propriedade de MUNICÍPIO
DE ARAPONGAS, assim descritos:

- Data sob nº 14, com área de 388,0554 m², conforme
matrícula sob nº 10.493, e Data sob nº 15, com área de
453,0489 m², conforme matrícula sob nº 10.494, todas do
2º Serviço Registral desta Comarca, em um único Lote
sob nº 14/15, com área total de 841,1043 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo 020346/2018.

Art. 2º - Fica Revogado o Decreto sob nº 588/18, de 08
de agosto de 2018, em todos os seus termos.

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

Arapongas, 25 de outubro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº. 802/18, DE 26 DE OUTUBRO DE
2018

 SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando a solicitação nº 376/
18, de 22/10/18, da SESTRAN;

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 01 de novembro de 2018, o servidor
Tiago André de Oliveira, matrícula nº 88994/1, ocupante
do cargo efetivo de Guarda Municipal, lotado na

Secretaria de Segurança Pública e Trânsito – SESTRAN,
para exercer em comissão, a Função Gratificada de
Inspetor de Área – símbolo FGE
, de conformidade com Lei nº. 3.251/2005, combinado
com a Lei nº 3.896/11, ficando exonerado da nomeação
procedida pelo Decreto nº 936/17, de 13/11/17.

Arapongas, 26 de outubro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 803/18, DE 26 DE OUTUBRO DE
2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando a solicitação nº 376/
18, de 22/10/18, da SESTRAN;

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 01 de novembro de 2018, o servidor
Antonio Umbelino da Silva Neto, matrícula nº 96334/1,
ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal, lotado
na Secretaria de Segurança Pública e Trânsito –
SESTRAN, para exercer em comissão, a Função
Gratificada de Supervisor – símbolo FGD, de
conformidade com Lei nº. 3.251/2005, combinado com a
Lei nº 3.896/11, ficando exonerado da nomeação
procedida pelo Decreto nº 936/17, de 13/11/17.

Arapongas, 26 de outubro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 804/18, DE 26 DE OUTUBRO DE
2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o contido na petição
protocolada sob o nº. 28041, de 25/10/2018;



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2265     PÁG:02TERÇA-FEIRA 30/10/2018

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 15 de outubro de
2018, ELIANE CABRAL DOS SANTOS TEODORO,
matrícula nº 1197588/1, do cargo de Professor de
Educação Infantil, de provimento efetivo, para o qual
foi nomeada através do Decreto nº 043/18, de 01/02/18.

Arapongas, 26 de outubro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 805/18, DE 29 DE OUTUBRO DE
2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o contido na petição
protocolada sob o nº. 28093, de 26/10/2018;

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 26 de outubro de
2018, EDILENE DOS SANTOS SILVA, matrícula nº 98043/
2, do cargo de Professor, de provimento efetivo, para o
qual foi nomeada através do Decreto nº 365/13, de 01/
04/13.

Arapongas, 29 de outubro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018

Partes: Município de Arapongas/PR e o Banco Pan S.A
DO OBJETO: Autoriza a concessão de empréstimo
consignado aos servidores públicos estatutários, ativos
inativos, aposentados e pensionistas do Município de
Arapongas-PR, com consignação em folha de
pagamento, via (consignet).

Arapongas, 26 de outubro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

TIAGO SILVA CAMARGO
Gerente Executivo de Operações

PORTARIA Nº. 431/18, DE 25 DE OUTUBRO 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. 1081/2018, de 23/10/2018, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que Gisele Luzia Macedo Borges,
ocupante do cargo de Professor, Classe A, Nível 05, de
provimento efetivo, sob matrícula 91456/1, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, foi designada para
prestar serviços em Jornada Suplementar – 20 (vinte)
horas, na Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas, a
partir de 16 de outubro 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, 25 de outubro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

PAULO VALÉRIO
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº. 432/18, DE 25 DE OUTUBRO 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. 1080/2018,
da EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 25 de outubro a 31 de
dezembro de 2018, Verônica da Silva Poliseli Venâncio,
matrícula nº 71765/1, ocupante do cargo de Professor,
Classe C, Nível 06, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, para prestar serviço em Jornada Suplementar,
na Escola Municipal Antônio Moraes de Barros, onde a
remuneração será proporcional ao número de 12 (doze)
horas estendidas e calculadas com base no vencimento
do nível inicial da classe em que se encontra
posicionada, 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).

Arapongas, 25 de outubro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

PAULO VALÉRIO
Secretário Municipal de Educação

AVISO DE DECISÃO SOBRE A PROVA DE
CONCEITO

CONCORRÊNCIA 009/2018

A Presidente da Comissão Especial de Licitação n° 198/
2018 torna público, para conhecimento dos interessados,
que foram analisadas as exigências constantes do Item
17 do Edital em epígrafe “PROVA DE CONCEITO”
apresentada pela empresa PALMAS
ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
Decidiu-se pela sua APROVAÇÃO por ter atendido e
cumprido todas as exigências editalícias.
Diante ao exposto, abre-se o prazo de 05(cinco) dias
úteis para a manifestação e interposição recursal,
conforme o contido no Artigo 109 da Lei Federal 8.666/
93.

Arapongas, 30 de Outubro de 2018.

MICHELE DE OLIVEIRA RIBEIRO
Presidente da Comissão
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Estado do Paraná 

PROCESSO SELETIVO DE EMPREGO PÚBLICO

EDITAL nº 054/18, de 26 de outubro de 2018.

A Prefeitura do Município de Arapongas convoca candidatos aprovados em 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, com vigência até 13/11/18 e considerando o contido: 

 - nas CI�s nºs 981/2018 e 1010/2018, de solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, com deferimento do Sr. Secretário Municipal de 

Administração em 26/10/18, tendo em vista rescisões contratuais das Enfermeiras - PSF, Aparecida Maria de Araújo Santos e Juliana Gouvea de Carvalho 
Depieri; 

TORNA PÚBLICO: 

Art. 1º - FICAM CONVOCADOS(AS) os(as) candidatos(as), constantes do ANEXO deste, para comparecerem na Diretoria de 

Recursos Humanos desta Prefeitura, situada na Rua das Garças, 750 (esquina com a Rua Flamingos); no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da 

publicação deste, no horário das 09h às 11h e das 13h às 17h, para serem encaminhados(as) aos exames médicos pré-admissionais e demais 
formalidades legais, nos termos previstos no item 12 e subitens do citado Edital nº 052/16. 

Art. 2º - O agendamento para realização do exame médico ocorrerá durante o prazo para comparecimento, previsto no art. 1º deste 
Edital. 

Art. 3º - A admissão dos candidatos considerados aptos na avaliação médica, ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, 
contados da data de emissão do laudo médico, após análise e validação da documentação apresentada. 

Art. 4º - Será considerado inabilitado no Processo Seletivo Público, os candidatos convocados e/ou reconvocados que não 
comparecerem no prazo mencionado. 

               

Art. 5º - O candidato, que convocado, recusar a assumir o emprego, poderá ser transportado para o final da lista de classificação, 
desde que requeira esta opção, por escrito, em formulário próprio, a ser obtido na Diretoria de Recursos Humanos no endereço acima, o qual poderá ser 

reconvocado por uma única vez e, não assumindo o emprego em questão, perderá seu direito à admissão neste processo seletivo público. 

Art. 6º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

Arapongas, 26 de outubro de 2018. 

                        VALDECIR ANTONIO SCARCELLI                                                   SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
                         Secretário Municipal de Administração                                                                                        Prefeito                                    

ANEXO  
EDITAL nº. 054/18, de 26 de outubro de 2018. 

 EMPREGO: ENFERMEIRO - PSF  
INSCRIÇÃO Nº.                                NOME CLASSIFICAÇÃO

46200263 JESSIKA FERREIRA SANCHES 16 

46200513 LOIANNE SHARLISE NORVILA 17 
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