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DECRETO Nº 661/18, DE 05 DE SETEMBRO DE
2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o processo
protocolado sob nº 17957/2018

DECRETA:
Art. 1º - Fica Revogado o Decreto sob nº 536/08, de 01
de setembro de 2008 (referente ao
DESMEMBRAMENTO da Data de terras sob nº 9 da
Quadra nº 16, com área de 500,00 m², situada na Vila
Nova, neste Município e Comarca, de propriedade de
JOÃO JOSÉ DOS ANJOS E OUTRO, conforme matrícula
sob nº 4752 do 2º Serviço Registral de Arapongas Pr.),
em todos os seus termos.

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

Arapongas, 05 de setembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 174/2018.
Pregão: nº. 102/2018.
Contratos: n. º 493/2018, 494/2018, 495/2018 e 496/2018.
Partes: Município de Arapongas e A. PAZINATO
MARINGÁ, CNPJ nº 04.352.905/0001-81 (contrato 493/
2018 – R$ 18.631,00) - CAROL DISTRIBUIDORA –
EIRELI, CNPJ nº 07.654.231/0001-68 (contrato 494/2018
– R$ 461,97) - PERAS & ROSSI LTDA, CNPJ nº
04.563.324/0001-99 (contrato 495/2018 – R$ 12.277,00) -
PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
– ME., CNPJ nº 85.515.542/0001-50 (contrato 496/2018 –
R$ 1.809,00).
Objeto: aquisição de mobiliários e equipamentos, através
da deliberação 062/16 - CEDCA/PR-SCFV, em
atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social
- SEMAS.

Valor: R$ 33.178,97 (trinta e três mil, cento e setenta e
oito reais e noventa e sete centavos).
Prazo de Vigência: será até 29/11/2018 com início a partir
da data de sua assinatura.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 013/2018.
Contratos: nº. 150/2018, 151/2018 e 338/2018 - 1º Termo
Aditivo.
Concorrência: nº. 002/2018.
Partes: Município de Arapongas e IGUAÇU
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº
73.202.962/0001-05 (contrato 150/2018) – LINEAR
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP., CNPJ nº 22.838.943/0001-
20 (contratos 151/2018 e 338/2018).
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.
Objeto do Termo Aditivo: com base nos processos
administrativos n.º 17543, 17544 e 17763, acordam as
partes, nos termos do artigo 57, § 1º, inciso II da Lei
Federal n°. 8.666/93, em prorrogar o prazo de execução
do contrato por 30 (trinta) dias, a partir de 26/07/2018.
Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 178/2018.
Contrato: nº. 445/2018 - 1º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 036/2018.
Partes: Município de Arapongas e CODAR –
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
ARAPONGAS, CNPJ nº 75.402.636/0001-69, neste ato,
representado por David Oliveira Ribeiro, CPF nº
143.934.009-49.
Objeto: contratação da CODAR - Companhia de
Desenvolvimento Urbano de Arapongas, para serviços
de obras de drenagem pluvial da rua Furriel - Vila
Industrial, em atendimento a Secretaria de Obras,
Transporte e Desenvolvimento Urbano - SEODUR.

Objeto do Termo Aditivo: acréscimo de quantitativo de
itens planilhados e não planilhados, conforme processo
administrativo n.º 23211 de 31/08/2018. Em consequência
do acréscimo de quantitativo, haverá um aumento no
valor do contrato de R$ 4.468,20 (quatro mil, quatrocentos
e sessenta e oito reais e vinte centavos), sendo R$
3.090,36 (três mil, noventa reais e trinta e seis centavos)
referente a itens planilhados e R$ 1.377,84 (um mil,
trezentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro
centavos) referente a itens não planilhados. Com as
alterações contratuais o valor total do contrato passará
para R$ 34.210,02 (trinta e quatro mil, duzentos e dez
reais e dois centavos) Data e assinaturas.



ERRATA  

Prefeitura Municipal de Arapongas 
Secretaria de Administração 

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE 
DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 012/2017 

Ante o erro de digitação na análise da documentação de habilitação, 
publicado no Diário Oficial do Município de Arapongas no dia 
10/09/2018. 

Onde se lê: 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

G. A. MARCON 
MARTINS 

29.142.187/0001-
40 

RUA 
JABOTINGUERA, 

1756, CENTRO, 
JURANDA � PR. 

HABILITADO 

leia-se: 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

G. A. MARCON 
MARTINS 

29.142.187/0001-
40 

RUA 
JABOTINGUERA, 

1756, CENTRO, 
JURANDA � PR. 

HABILITADO 

LCSABAINI 
CLINICA 

MÉDICA LTDA 

31.010.318/0001-
87 

AV. MADRE 
LEONIA MILITO, 
APT 1901, BAELA 

SUIÇA, 
LONDRINA-PR 

HABILITADO 
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SESTRANIPPASA
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNA PARA PREENCHIMENTO DE VAGA À 
SENIOR DA GUARDA MUNICIPAL DE ARAPONGAS 

A Comissão de Promoção da Guarda Municipal de Arapongas - PR, 

nomeada pela Portaria nº 368/18, de 24 Agosto de 2.018, publicada em Diário Oficial em 28 de 

Agosto de 2.018, faz saber, que será realizado o procedimento Interno de Promoção, destinado 

ao preenchimento de 01 (uma) vaga a classe �GM Sênior�, mediante concorrência interna, 

onde serão analisados as pontuações de títulos, tempo de serviço e conceito, conforme Estatuto 

da Guarda Municipal de Arapongas,  regulamentado pela Lei 3.896/2011, de 19 de Agosto de 

2011, artigos: 172 (alterado pela Lei 3.979/2012 de 10 de Abril de 2012) e artigos seguintes. 

1. DISPOSIÇÃOES PRELIMINARES 

1.1 A Concorrência se destina ao preenchimento de 01 (uma) vaga à Sênior e obedecerá aos 

critérios, requisitos e exigências estabelecidos no Estatuto da Guarda Municipal de 

Arapongas, regulamentado pela Lei 3.896/2011, de 19 de Agosto de 2011, artigos: 172 

(alterado pela Lei 3.979/2012 de 10 de Abril de 2012) e artigos seguintes. 

2. DOS TÍTULOS 

2.1 Com exceção da formação escolar que é caráter perpétuo, serão aceitos os cursos 

concluídos após a data da última promoção do candidato, até a data de 30 de Setembro 

de 2018; 

2.2 Os candidatos que já participaram de outra concorrência para preenchimento de vaga à 

classe Gm Sênior, porém que não foram promovidos, poderão solicitar que os cursos 

homologados na ocasião, sejam validados para o novo pleito.  

3. DA CARGA HORÁRIA 

3.1 A pontuação dos cursos apresentados será de acordo com a carga horária, conforme o 

estabelecido no art. 180, I, do Estatuto da Guarda Municipal de Arapongas, Lei 

3.896/2011, de 19 de Agosto de 2011; 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito 

Guarda Municipal
Comissão de Promoção da Guarda Municipal de Arapongas



3.2 A carga horária máxima permitida para homologação dos cursos será de 12 (doze) horas 

diárias; 

3.3 Os cursos com mais de 1 (um) dia de duração, terão a totalidade de sua carga horária, 

dividida pelos dias correspondentes, não podendo ultrapassar a carga horária 

estabelecida no item anterior; 

3.4 Cursos que extrapolarem a carga horária, não serão computados para efeito desta 

concorrência. 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS CERTIFICADOS 

4.1 Para ser validado e ter sua pontuação computada, os cursos deverão ser homologados 

pela Comissão de Promoção, que fará constar em certificado próprio, a lista dos cursos 

homologados; 

4.2 Os certificados deverão acompanhar a ementa do curso, caso contrário, não serão 

homologados; 

4.3 Para a homologação, a Comissão de Promoção avaliará se a ementa do curso é 

pertinente, ou seja, se tem aplicabilidade para o desenvolvimento e desempenho do 

cargo de Guarda Municipal;  

4.4 Cursos repetidos, ou seja, mesmo curso, ementa, carga horária e Instituição; será 

computada a pontuação de apenas de 01 (um) dos cursos; 

4.5 Cursos com nomes e Instituições distintas, porém com ementas em mais de 80% 

(oitenta por cento) iguais, será computada a pontuação de apenas de 01 (um) dos cursos;  

4.6 Cursos com nomes iguais, porém com ementas distintas, serão todos computados, desde 

que homologados pela Comissão de Promoção;   

4.7 Para homologar seus cursos o candidato deverá preencher um requerimento e uma 

declaração de certificados autênticos, que será disponibilizado em data posterior. 

4.8 O candidato deverá trazer seu requerimento e declaração, preenchidos em arquivo 

digital (pen drive ou cartão de memória), na data de apresentação dos certificados. 

4.9 O candidato deverá, no dia 27 de Setembro de 2018, entrar em contato telefônico ou 

comparecer perante a Comissão de Promoção, das 08h30min às 11h00min e das 

13h00min às 17h00min, para agendar a apresentação dos seus certificados. 

4.10 Os cursos deverão ser apresentados nos dias 01 (primeiro) e 02 (dois) de 

Outubro de 2018, conforme agendamento anteriormente realizado. 

4.11 Os candidatos que não agendarem a apresentação dos certificados, poderão 

comparecer perante a Comissão de Promoção, nos dias 01 (primeiro) e 02 (dois) de 

outubro das 08h30min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, porém, serão 
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atendidos assim que houver disponibilidade, ou seja, a preferência é de quem agendou 

seu horário.  

5. DA CERTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS CURSOS 

5.1 Em data a ser posteriormente informada, será disponibilizado aos candidatos uma 

declaração individual contendo os cursos que foram ou não homologado, bem como, a 

pontuação total e a classificação na concorrência. 

5.2 Em data a ser posteriormente informada, será publicada em Diário Oficial, a Portaria 

constando a classificação de todos os concorrentes.

  

6.  DOS RECURSOS 

6.1 Os Recursos deverão ser interpostos de acordo com o estabelecido nos artigos 203 e 

seguintes da Lei 4.451/2016 de 25/01/2016, que dispõem sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos do Município de Arapongas. 

6.2 Decorrido o prazo do recurso, será publicada em Diário Oficial, a publicação do 

decreto, promovendo a Sênior o primeiro classificado na concorrência. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 7.1 Casos omissos, serão deliberados pela Comissão de Promoção da Guarda Municipal de 

Arapongas. 

Arapongas, 10 de setembro de 2018. 

                                     __________________________________ 

                    César Vinícius Kogut    
                                          Presidente da Comissão de Promoção      

________________________________             ________________________________ 

 Paulo Sérgio Argati                                          Michele de Oliveira Ribeiro    
Membro da Comissão de Promoção                         Membro da Comissão de Promoção
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