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DECRETO Nº. 173/19, DE 18 DE MARÇO DE 2019

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

Considerando que, a empresa Ânfora – Industria e
Comércio de Móveis LTDA., inscrita no CNPJ sob nº
06.117.258/0001-59, cumpriu os encargos da Lei nº. 1.688,
de 01 de fevereiro de 1990 e alterações contidas na Lei
nº. 3.146, de 09 de setembro de 2004, 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 nº 199/198-6,
com área de 4.918,05 m², neste Município e Comarca,
com as divisas e confrontações constantes na matrícula
nº. 24.529, do 2º Ofício de Registro de Imóveis, desta
cidade e Comarca de Arapongas, doado por meio da Lei
Municipal nº. 1.688, de 01 de fevereiro de 1990 e
alterações contidas na Lei Municipal nº. 3.146, de 09 de
setembro de 2004, à ÂNFORA – INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.117.258/
0001-59, estabelecida nesta cidade à Rua Jurutau, nº
2045, Parque Industrial II, nesta cidade, cuja apuração
dos cumprimentos dos requisitos deu-se através do
processo administrativo nº. 17.856/2015.

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 4.737, de 18 de março de 2019.

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

Arapongas, 18 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR TUDINO
Secretário Mun. da Indústria, Comércio e Turismo

DECRETO Nº 175/19, DE 19 DE MARÇO DE 2019

Regulamenta dispositivos da Lei Municipal nº 3.896, de
19 de agosto de 2011, que dispõe sobre o Estatuto e
Plano de Classificação de Cargo, Carreira e Remuneração
da Guarda Municipal do Município de Arapongas, e dá
outras providências.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando a Lei Municipal nº
3.896, de 19 de agosto de 2011;

D E C R E T A:
Capítulo I
Das prescrições dos uniformes

Art. 1º. O presente Regulamento contém as prescrições
sobre os Uniformes da Guarda Municipal de Arapongas,
com suas peças complementares, insígnias e medalhas,
regulando sua posse, composição, uso e descrição
geral.

Art. 2º. O uso dos uniformes prescritos neste
Regulamento é privilégio exclusivo dos integrantes da
Guarda Municipal de Arapongas. As cores básicas e
suas variações de tonalidade e saturação são privativas
da Corporação sendo vedado o seu uso por qualquer
outra instituição pública ou privada no âmbito do
município.

Art. 3º. O uso correto e o zelo com os uniformes sob a
sua posse e de seus subordinados é obrigação de todo
Guarda Municipal. A correta e garbosa apresentação
individual é uma demonstração de amor corporativo e
fator correspondente na formação da imagem pública
da Guarda Municipal. A correção e o garbo são
indicados também pelo polimento de peças metálicas e
calçados, asseio e higiene das peças de tecido.

Art. 4º. É vedado alterar as características dos uniformes
ou sobrepor aos mesmos, peças, equipamentos,
insígnias ou distintivos de qualquer natureza, não
previsto neste Regulamento ou em ato do
Superintendente.

Art. 5º. É vedado ao Guarda Municipal uniformizado e/
ou em serviço o uso de quaisquer tipos de adereços
extravagantes como, brincos, óculos, cabelos e
maquiagens de cores chamativas.

§ 1º. O uso do brinco, permitido apenas para guardas
municipais femininas, deve ser discreto, não sendo
permitido o uso de múltiplos brincos e nem de brincos
pendentes.

§ 2º. Não será permitido o uso de cores de cabelo
extravagantes, assim como rosa, vermelho vivo, azul etc.

§ 3º. Somente serão permitidos óculos de sol com as
lentes e armação em tonalidades escuras, sendo vedado
o uso de cores extravagantes, assim como, dourado,
espelhado, azul, etc.

§ 4º. É obrigatório o uso da rede de cabelo para mulheres
em todos os uniformes, na cor preta ou ainda na cor do
cabelo, salvo no patrulhamento com motocicletas.

Art. 6º. É expressamente proibido, por qualquer guarda
municipal, o uso de peças de uniformes junto com trajes
que não estejam prescritos neste regulamento.
Art. 7º. Os Guardas Municipais que comparecerem
uniformizados a uma mesma solenidade ou atos sociais
e de serviço, devem fazê-lo em um mesmo uniforme,
usando inclusive as mesmas peças complementares e
equipamentos, salvo em situações especiais, a critério
do escalão superior.

Parágrafo único. É expressamente proibido utilizar
uniformes antigos da guarda municipal que não estejam
de acordo com o uniforme recebido mais recentemente.

Art. 8º. A designação de uniforme para solenidade interna
é de competência do Comando da Guarda Municipal.

Art. 9º. Caberá ao Comando Geral da Corporação, através
dos órgãos de sua administração, dentro dos limites
territoriais de sua responsabilidade, bem como de todos
os Guardas Municipais, exercerem ação fiscalizadora
junto a estabelecimentos de ensino, instituições,
organizações e empresas que usam uniformes, de modo
a não permitir que esses possam ser confundidos com
os previstos nesse Regulamento.

Art. 10. A quantidade de brevês de cursos de qualificação
e especialização, a ser colocado nos uniformes será no
máximo de três, sendo no uniforme orgânico e
especializado. Os distintivos bordados ou
emborrachados devem ser fixados acima do bolso do
lado direito.
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§ 1º. Os distintivos de missões de paz e cursos realizados
no exterior são dispostos de forma inversa ao caput
deste artigo.

§ 2º. Os distintivos de cursos obrigatórios para a carreira
Guarda Municipal serão colocados abaixo da Biriba, no
bolso do lado direito, no uniforme orgânico e
especializado e no uniforme de Gala, metalizados e
fixados com tarraxas acima do bolso do lado direito.

§ 3º. As barretas metálicas e as medalhas serão colocadas
acima do bolso do lado esquerdo, nos uniformes de
Gala, obedecendo à disposição prevista neste
regulamento; não serão usadas nos demais uniformes.

§ 4º. Quaisquer distintivos, brasões, manicacas, brevês
e similares só poderão ser fixados no uniforme mediante
solicitação por meio de C.I e com a devida autorização
prévia do Superintendente.

§ 5º. É proibido o uso de quaisquer distintivos,
manicacas, brevês e similares na capa do colete balístico
tradicional.

Art. 11. O Superintendente, supervisores, gerentes e
inspetores serão identificados por meio de “luvas” nos
ombros de acordo com o grau hierárquico específico.
Sendo que:
I - Superintendente: Luvas com estrela;
II – Gerente GM/Supervisores: Luvas com 03 (três)
barretas;
III – Inspetores: Luvas com 02 (duas) barretas;

Art. 12. A identificação do Guarda Municipal será feita
com o nome na tarjeta de identificação colocada no velcro
do bolso do lado direito nos uniformes orgânicos e
especializados, e com o nome bordado de cor cinza em
tecido de cor preta, ou ainda de acordo com o que a
instituição fornecer.

§1º. A tarjeta de identificação (biriba) deverá constar
apenas o termo “Guarda Municipal” na parte superior, e
na inferior, o nome institucional do referido guarda,
seguido pelo tipo sanguíneo do GM.

§2º. Nos casos dos guardas municipais que ocupam
cargos em comissão, a tarjeta de identificação deverá
constar o cargo ocupado seguido da abreviação “GM”
na parte superior e na parte inferior o nome institucional
do guarda, seguido do seu tipo sanguíneo.

§3º. Nos uniformes de gala, a tarjeta de identificação
deverá ser em material acrílico, de fundo preto e letras
brancas.

§4. Aos grupos táticos, e somente a estes, fica
facultativa a utilização de biribas emborrachadas nos
mesmo padrões de cores.

Art. 13. Para os fins deste Regulamento, estendem-se
aos Comandos as prescrições referentes aos mesmos.

Art. 14. Os uniformes básicos de Gala, orgânico,
especializado, de educação física e dos alunos do Curso
de Formação de Guardas Municipais serão fornecidos
pela Guarda Municipal, de acordo com o quadro de
distribuição da Diretoria de Apoio Logístico (Almoxarife).

Parágrafo Único. A Guarda Municipal não fornecerá,
obrigatoriamente, distintivos, brasões, insígnias, braçais
e similares, podendo o GM que requerer o uso, dentro
das especificações de cada grupamento, adquirir com
recursos próprios.
I – O uso de braçais será devidamente condicionado à
prévia autorização do Superintendente.

Art. 15. Para efeito deste Regulamento é adotado o
seguinte conceito básico, para esclarecimentos de termo:
Curso: É toda atividade de ensino que habilite o Guarda
Municipal para o exercício da segurança pública e suas
ramificações e funções previstas nos Quadros
Organizacionais das Unidades da Corporação, e que
atendam às seguintes exigências:
- Possuir carga horária acima de 40 (quarenta) horas/
aula para cursos EAD (à distancia);
- Possuir carga horária acima de 08 (oito) horas/aula
para cursos ligados à área de segurança presenciais.
- Desenvolvimento calcado em Currículos e Planos de
Matérias, devidamente aprovados pela - Comissão de
elevação da Corporação;
- Os cursos deverão ser devidamente comprovados por
meio da via original do certificado.

Capítulo II
Da classificação e composição dos uniformes

Art. 16. Os uniformes da Guarda Municipal de Arapongas
estão classificados em uniformes de Gala; Uniformes de
policiamento especializado; Uniformes de educação
física e desporto; Uniformes especiais de unidade de
ensino e; Uniformes orgânicos. Segue a descrição e
classificação dos referidos uniformes:

- Uniforme 1 - de Gala: é aquele usado nas solenidades e
eventos sociais de grandes formalidades: recepções de
gala, solenidades oficiais, reuniões ou cerimônias em
que se exija traje a rigor para civis ou qualquer evento
de determinação do comando;

- Uniforme 2 - de policiamento especializado: é aquele
usado nos trabalhos que, pela natureza de sua atividade,
exige a utilização de uniformes diferenciados (GAT/
CANIL/MOTOS – AMBIENTAL – TRÂNSITO);

- Uniforme 3 - de educação física e desporto: é aquele
usado nas atividades físicas e eventos desportivos em
geral que envolvam o corpo da Guarda ou com
autorização especifica do comando. Não sendo em
hipótese alguma permitido o seu uso em eventos
desportivos ou de cunho particular sem previa
autorização;

- Uniforme 4 - Especial de curso de formação: é aquele
usado pelos alunos GMs que freqüentam a escola de
formação de Guardas Municipais;

- Uniforme 5 - Orgânico: é o uniforme “padrão” da guarda
municipal, usado no dia a dia pelas equipes de rádio
patrulhamento, administrativo e policiamento preventivo
em geral. O uso deste uniforme estende-se também ao
Comando da guarda municipal, salvo exceções, e a
gerentes e todos aqueles GMs que trabalharem interna
ou externamente.

Seção I
Dos Uniformes de Gala

Art. 17. A posse, composição e uso dos uniformes de
GALA da GMA seguem a seguinte sequência:

I – Uniforme 1 – De Gala

a) POSSE: todos os GMs, masculinos e femininos.

b) COMPOSIÇÃO:
a - Camisa azul claro de mangas longas;
b - Blazer azul escuro;
c - Calça azul escuro para (masculino) ou saia
obrigatoriamente até os joelhos, azul escuro para o
(feminino);
d - Cinto social preto (masculino). Não é necessário para
feminino;
e - Sapato social preto (masculino) e sapato salto meio
alto com ponta fina (feminino);
f - Meia social preta (masculino) e meia calça fio 40 fina
(feminino);
g - Quepe azul escuro com brasão da Guarda Municipal
modelo masculino/feminino;
h - Gravata vertical azul escuro (masculino) e (feminino);
j – tarjeta de identificação (biriba) em acrílico.

Seção II
Dos Uniformes de Policiamento Especializado

Art. 18. A posse, composição e uso dos uniformes de
policiamento especializado da GMA seguem a seguinte
seqüência:

§. 1º. Uniforme 2 A (policiamento especializado
repressivo)

I - POSSE: Obrigatória para comandante do grupamento
e integrantes, masculinos e femininos.

II - COMPOSIÇÃO:
a - Boina preta;
b - Camiseta meia manga preta;
c - Camisa azul negro com manga comprida ou mangas
dobradas (obrigatoriamenteacima da altura dos
cotovelos) meia manga (gandola) ou, de acordo com a
necessidade (desde que todos do grupamento estejam
no mesmo padrão); ou ainda camisa modelo “combat
shirt”, nos mesmos padrões de cores.
d - Calça azul negro modelo safari (Rip stop) para
masculino e feminino (com o uso de bombacha);
e - Cinto nylon azul;
f- Meias pretas;
g - Coturnos pretos modelo “cano longo”;
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h - Biriba de identificação constando o tipo sanguíneo,
de cor preta com letras em bordado cinza ou
emborrachada (desde que todos do grupamento utilizem
iguais);

III - PEÇAS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS:
a – Capa de colete modular (salvo em período de
estágio);
b – Cinto de guarnição;
c – Coldre (de perna, cintura ou acoplado ao colete);
d – Apito;
e – Algema, chave e porta algemas;
f – Bastão retrátil;
g – Porta Carregador;
h – Lanterna.
I – Belt Keeper

§. 2º. Uniforme 2 B (Policiamento Especializado com
Motos)

I - POSSE: Obrigatória para Comandante do grupamento
e integrantes, masculinos e femininos.

II - COMPOSIÇÃO:
a -Boina preta;
b - Camiseta meia manga preta;
c - Camisa azul negro com manga comprida ou mangas
dobradas (obrigatoriamente acima da altura dos
cotovelos) meia manga (gandola) ou, de acordo com a
necessidade (desde que todos do grupamento estejam
no mesmo padrão);
d - Calça azul negro (com o uso de bombacha);
e - Cinto nylon azul negro;
f - Meias pretas;
g - Botas de motociclista preta, ou coturno;
h - Capacete de motociclista quando estiver em
deslocamento.
I - Biriba de identificação constando o tipo sanguíneo,
de cor preta com letras em bordado cinza ou
emborrachada (desde que todos do grupamento utilizem
iguais);

III – PEÇAS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS:
a – Capa de colete modular (salvo em período de
estágio);
b – Cinto de guarnição;
c – Coldre (de perna, cintura ou acoplado ao colete);
d – Apito;
e – Algema, chaves e porta algemas;
f – Bastão retrátil;
g – Porta Carregador;
h – joelheiras e cotoveleiras;
i – Luvas (não obrigatório)
j – Lanterna
l – Belt Keeper

§ 3º. Uniforme 2 C (Patrulhamento Especializado
Ambiental/Rural)

I - POSSE: Exclusiva de uso do Grupamento de Defesa
Ambiental, masculinos e femininos.

II - COMPOSIÇÃO:

a - Boné azul escuro ou chapéu Safari azul negro, de
acordo com o disponibilizado pela instituição.
b - Camiseta meia manga azul;
c - Camisa azul com manga comprida ou mangas dobradas
(obrigatoriamente acima da altura dos cotovelos) meia
manga (gandola) ou, de acordo com a necessidade
(desde que todos do grupamento estejam no mesmo
padrão).
d - Calça azul safari;
e - Cinto nylon azul;
f - Coturnos pretos;

III - PEÇAS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS:
a – Capa de colete balístico tradicional;
b – Cinto de guarnição;
c – Coldre (de cintura);
d – Apito;
e – Algema, chaves e porta algemas;
f – Bastão retrátil ou tonfa;
g – Porta Carregador;
h – Lanterna.
I – Belt Keeper

Seção III
Dos uniformes de Educação Física e Desporto

Art. 19. A posse, uso e composição dos uniformes de
educação física e desporto da GMA seguem a seguinte
seqüência:

§1º. Uniforme 3 A (atividades de educação física e
desporto)

I - POSSE: Obrigatória para TODOS os Guardas
Municipais, masculinos e femininos.

II - COMPOSIÇÃO:
a - Camiseta regata branca para masculino e feminino;
b - Calção em nylon azul escuro (masculino) e Short
azul escuro (feminino);
c - Short térmico de elanca na cor preta/azul (opcional);
d - Tênis preto;
e - Meias brancas;
f - Brasão oficial da GMA no lado esquerdo do peito;
g - Identificação do GM com nome bordado e tipo
sanguíneo bordados na cor preta no lado direito do peito.

§2º. Uniforme 3 B - (atividade física e desporto/agasalho)

I - POSSE: Obrigatório para Guardas Municipais,
masculinos e femininos, no exercício de atividade de
educação física e desporto (quando determinado).

II - COMPOSIÇÃO:
a - Blusão de malha/tactel azul negro com mangas
compridas azuis, Brasão oficial da GMA no lado
esquerdo do peito;
b -Camiseta meia manga azul, Brasão oficial da GMA no
lado esquerdo do peito;
Calça de malha/tactel azul negro.

Seção IV
Dos uniformes de Unidade de Ensino

Art. 20. A classificação, posse e composição dos
uniformes de unidade de ensino da GMA seguem a
seguinte seqüência:

Parágrafo Único. Uniforme 4 A – (Uniforme de unidade
de ensino)

I - POSSE: Obrigatório para Alunos da Escola de Guardas
Municipais, masculinos e femininos.

II - COMPOSIÇÃO:
a - Boné preto;
b – Camiseta meia manga branca lisa (sem estampas);
c – Calça jeans azul (sem detalhes);
d - Tênis (de cor predominantemente preta);
e - Meias brancas

Seção V
Dos uniformes Orgânicos

Art. 21. A classificação, posse e composição dos
uniformes ostensivos da GMA seguem a seguinte
seqüência:

§1º. Uniforme 5 A – Uniforme Orgânico

I - POSSE: todos os guardas municipais, masculinos e
femininos.

II – COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA:
a - Boina azul negro (ou boné, de acordo com o fornecido
pela instituição);
b - Camiseta meia manga azul;
c -Camisa azul com mangas compridas;
d - Calça azul negro;
e - Cinto nylon azul;
f - Coturnos pretos.

III - PEÇAS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS:
a – Capa de colete balístico tradicional;
b – Cinto de guarnição;
c – Coldre (de cintura);
d – Apito;
e – Algema, chaves e porta algemas;
f – Bastão retrátil ou tonfa;
g – Porta Carregador;
h – Lanterna;
I – Belt Keeper.

§2º. Uniforme 5 B – Uniforme Orgânico Verão

I - POSSE: todos os guardas municipais, masculinos e
femininos.

II – COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA:
a - Boina azul negro (ou boné, de acordo com o fornecido
e determinado pela instituição);
b - Camiseta meia manga azul (Camiseta Polo, Gola
Careca ou Combat Shirt, de acordo com o fornecido e
determinado pela instituição);
c - Calça azul negro;
d - Cinto nylon azul;
e - Coturnos pretos;
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III - PEÇAS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS:
a – Capa de colete balístico tradicional;
b – Cinto de guarnição;
c – Coldre (de cintura);
d – Apito;
e – Algema, chaves e porta algemas;
f – Bastão retrátil ou tonfa;
g – Porta Carregador;
h – Lanterna.
I – Belt Keeper

IV – O uniforme 5B será utilizado, mediante determinação
em edital interno, no período de verão ou ainda por
determinação da Gerência da Guarda Municipal. Nos
períodos de utilização, este será obrigatório para todo o
efetivo que utiliza o uniforme orgânico 5 A.

§3º. A Cobertura (Boina, Boné ou Chapéu) é parte
integrante de todos os uniformes da guarda municipal,
sendo um símbolo do trabalho das instituições de
segurança pública e é OBRIGATÓRIA a utilização
durante o turno de trabalho. A dispensa do uso da
cobertura só se dará nos casos em que o agente estiver
no interior de uma edificação que possua cobertura.

I – No interior das Viaturas, a dispensa do uso da boina
se dará desde que seja consensual entre a equipe, sendo
que em caso de contra senso, prevalecerá o uso da
mesma.

§ 4º. Nas utilizações da camisa (gandola), quando
dobrada, o GMdeverá manter a dobra acima da linha
dos cotovelos, obrigatoriamente.

Capítulo III
Das Insígnias e Medalhas

Art. 22. As insígnias se destinam aos Guardas Municipais
que, por alcançarem determinado tempo de serviços,
fazem jus a tal condecoração. E sua classificação se dará
da seguinte forma:

I – Insígnia de ouro – destinada aos guardas que
alcançarem a marca de 30 anos de serviços prestados.

II – Insígnia de prata – destinada aos guardas que
alcançarem a marca de 20 anos de serviços prestados.

III – Insígnia de bronze – destinada aos guardas que
alcançarem a marca de 10 anos de serviços prestados.

Parágrafo único - As insígnias são de uso obrigatório e
devem ser fixadas na gola do uniforme 5 A (Orgânico).

Art. 23. As medalhas se destinam aos Guardas
Municipais que, por algum dos motivos descritos nesse
estatuto, fazem jus a tal premiação. A descrição e
condições de obtenção das medalhas se darão da
seguinte forma:

I – Medalha Azul Marinho – concedida ao guarda
municipal que, em seu tempo total de serviço (do
ingresso à aposentadoria) tenha demonstrado

comprometimento com o trabalho, dedicação, espírito
de corpo e companheirismo com subordinados, pares e
superiores.

II – Medalha de Bravura – concedida ao guarda
municipal que, em serviço ou fora dele, agir com coragem,
bravura, determinação e responsabilidade em prol da
segurança pública.

III – Menção Honrosa – concedida ao guarda municipal
que realizar sozinho ou coletivamente, serviço de grande
relevância institucional e social, mostrando apreço e
comprometimento com a profissão e com a sociedade
araponguense.

§ 1º. Asmedalhas deverão ser fixadas apenas nos
uniformes de gala, acima do bolso direito dos referidos
uniformes.

§ 2º.A menção honrosa deverá ser fixada no cento do
bolso esquerdo dos uniformes orgânicos e
especializados;

§ 3º.As medalhas e menção honrosa serão devidamente
avaliadas e determinadas suas designações pelo
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito;

§ 4º.As medalhas, menções honrosas, disposições,
medidas, e estética serão regulamentadas por meio de
decreto do Secretário Municipal de Segurança Pública e
Trânsito.

Art. 24 - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Arapongas, 19 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

PAULO SÉRGIO ARGATI
Secretário Mun. de Segurança Pública e Trânsito

DECRETO Nº. 198/19, DE 26 DE MARÇO DE 2019

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

Considerando, os herdeiros necessários de Miroslau
Honesko, após o cumprimento dos encargos da Lei
Municipal nº. 1.646, de 30 de outubro de 1989, 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 1/2-
B, da quadra 14, com área de 1.123,46 m², situado na Vila
Industrial, neste Município e Comarca, com as divisas e
confrontações constantes na matrícula nº. 5.494, do 1º
Ofício de Registro de Imóveis, desta cidade e Comarca
de Arapongas, doado por meio da Lei Municipal nº.

1.646, de 30 de outubro de 1989, aos herdeiros
necessários de MIROSLAU HONESKO, Vitor Hugo
Nicastro Honesko, Vinícius Nicastro Honesko e
Fernando Luis Nicastro Honesko na proporção de
33,33% para cada um, cuja apuração dos cumprimentos
dos requisitos deu-se através do processo
administrativo nº. 3528/2017.

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 4.741, de 26 de março de 2019.

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

Arapongas, 26 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR TUDINO
Secretário Mun. da Indústria, Comércio e Turismo

DECRETO Nº 211/19, DE 03 DE ABRIL DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando a Lei Municipal nº
4.644, de 13 de dezembro de 2017 e o Art. 8º do Decreto
nº 186/19, de 22 de março de 2019, que dispõem sobre o
Conselho de Inspeção Sanitária no Município de
Arapongas;

R E S O L V E:
Art. 1º. Nomear, JULIANE MADALOSSO RUIZ NUNES,
para exercer a função de Secretária Executiva do
Conselho de Inspeção Sanitária no Município de
Arapongas.

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

Arapongas, 03 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUIZ CARLOS VISSOCI
Secretário Mun. De Agricultura,

Serviços Públicos e Meio Ambiente

DECRETO Nº 219/19, DE 04 DE ABRIL DE 2019

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 011/19,
de 01 de abril de 2019, da Sede Administrativa dos
Conselhos Municipais,
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R E S O L V E:
Art. 1º - Designar, FELIPPO AUGUSTO DE OLIVEIRA e
RICARDO DIAS BOTELHO, como representantes titular
e suplente, respectivamente, da Ordem dos Advogados
do Brasil, 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, 04 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 220/19, DE 04 DE ABRIL DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o disposto nos §§ 1º
e 2º do art. 15 da Lei Municipal nº 4.121, de 28 de junho
de 2013 e a C.I. nº 010/19, de 01 de abril de 2019, da Sede
Administrativa dos Conselhos Municipais,

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar, CLEBER AKIRA HORI, como
representante suplente do Sindicato Rural de
Arapongas, para compor o CONSELHO MUNICIPAL
DO TRABALHO - CMT, em substituição ao designado
através do Decreto nº 452/18, de 25 de junho de 2018.

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

Arapongas, 04 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 221/19, DE 04 DE ABRIL DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o disposto na Lei
Municipal nº 4.047, de 21 de novembro de 2012; e o
Ofício nº 002/19, de 01 de abril de 2019, do Conselho
Municipal Sobre Drogas,

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar, RICHARDSON DE PAULA
NASCIMENTO, para exercer a função de Suplente do
Secretário Executivo do Conselho Municipal Sobre
Drogas - COMAD, em substituição ao anteriormente
designado.

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

Arapongas, 04 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº. 4.737, DE 18 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre autorização para a lavratura da Escritura
Definitiva pelo Município de Arapongas à empresa
Ânfora – Industria e Comércio de Móveis LTDA., do
lote de terras nº199/198-6, com área de 4.918,05 m²,
matrícula nº. 24.529, do 2º Serviço Registral de
Arapongas, situado na Gleba Patrimônio Arapongas,
em cumprimento ao Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta nos autos de Inquérito Civil
nº. MPPR-0008.10.000078-8, firmado junto ao Ministério
Público do Estado do Paraná e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal,
nos termos do §1º, do art. 2º, da Lei nº 3.536, de 18 de
agosto de 2008, e em cumprimento ao Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta nos autos
de Inquérito Civil nº. MPPR-0008.10.000078-8, firmado
junto ao Ministério Público do Estado do Paraná,
escriturar bem como liberar, definitivamente, o lote de
nº199/198-6, com área de 4.918,05 m², neste Município e
Comarca, com as divisas e confrontações constantes
na matrícula nº. 24.529, do 2º Ofício de Registro de
Imóveis, desta cidade e Comarca de Arapongas, doado
por meio da Lei Municipal nº. Lei Municipal nº. 1.688, de
01 de fevereiro de 1990 e alterações contidas na Lei
Municipal nº. 3.146, de 09 de setembro de 2004, à
empresa ÂNFORA – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA., cuja apuração dos cumprimentos dos
requisitos deu-se através do processo administrativo
nº. 17856/2015.
 Art. 2º. 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. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 18 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR TUDINO
Secretário Mun. da Indústria, Comércio e Turismo

LEI Nº 4.741, DE 26 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre autorização para a lavratura da Escritura
Definitiva pelo Município de Arapongas aos herdeiros
necessários de Miroslau Honesko, do lote de terras nº
1/2-B, da quadra 14, com área de 1.123,46 m², situado na
Vila Industrial, neste Município de Arapongas, em
cumprimento ao Termo de Compromisso de Ajustamento
de Conduta nos autos de Inquérito Civil nº. MPPR-
0008.10.000078-8, firmado junto ao Ministério Público
do Estado do Paraná e dá outras providências.

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

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal,
nos termos do §1º, do art. 2º, da Lei nº 3.536, de 18 de
agosto de 2008, e em cumprimento ao Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta nos autos
de Inquérito Civil nº. MPPR-0008.10.000078-8, firmado
junto ao Ministério Público do Estado do Paraná,
escriturar bem como liberar, definitivamente, o lote de
terras nº 1/2-B, da quadra 14, com área de 1.123,46 m²,
situado na Vila Industrial, neste Município e Comarca,
com as divisas e confrontações constantes na matrícula
nº. 5.494, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, desta
cidade e Comarca de Arapongas, doado por meio da Lei
Municipal nº. 1.646, de 30 de outubro de 1989, aos
herdeiros necessários de MIROSLAU HONESKO, Vitor
Hugo Nicastro Honesko, Vinícius Nicastro Honesko e
Fernando Luis Nicastro Honesko na proporção de
33,33% para cada um, cuja apuração dos cumprimentos
dos requisitos deu-se através do processo
administrativo nº. 3528/2017.

Art. 2º. 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. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 26 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR TUDINO
Secretário Mun. da Indústria, Comércio e Turismo

PORTARIA Nº. 161/19, DE 04 DE ABRIL DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:
- O contido na Lei Municipal nº 4.644/17, regulamentada
pelo Decreto nº 631/18, de 30 de agosto de 2018, que
dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal de
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Produtos de Origem Animal de Arapongas (SIM-
Arapongas);
- O contido na C.I. nº 103, de 02/04/19, da SEASPMA;

R E S O L V E:
Art.  1º - DESIGNAR, o servidor Luís Marcelo Farinha
Nunes, matricula nº 73547/2, ocupante do cargo de
Médico Veterinário Sanitarista, de provimento efetivo,
lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente, para desempenhar as
atividades de inspeção e de fiscalização de produtos de
origem animal.

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

Arapongas, 04 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N.º 163/19, DE 05 DE ABRIL DE 2019

MOACIR PALUDETTO JUNIOR, Secretário Municipal
de Saúde de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com o Art.
243, da Lei nº. 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
praticadas pelos servidores S. A. D. S. e V. A. F., descritas
no Processo administrativo nº. 13.535/2018, tipificadas,
em tese, nos Arts. 215, incisos I, III, IV, V “a” e XI, e 229,
inciso VI, todos da Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria nº. 080/19.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 05 de abril de 2019.

MOACIR PALUDETTO JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N.º 164/19, DE 05 DE ABRIL DE 2019

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI, Secretário
Municipal de Administração de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o Art. 243, da Lei nº. 4.451/16, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
praticadas pelo servidor J. R. M., apontadas no Processo
Administrativo nº 27717/2018, tipificadas, em tese, no
Art. 215, incisos I, IV, IX, XI e XIII, Art. 216, incisos XV
e Art. 229, inciso V, todos da Lei nº. 4.451/16, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria nº. 080/19.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 05 de abril de 2019.

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N.º 165/19, DE 05 DE ABRIL DE 2019

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI, Secretário
Municipal de Administração de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o Art. 243, da Lei nº. 4.451/16, que

dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
apontadas na Comunicação Interna nº. 080/2018,
tipificadas, em tese, no Art. 215, incisos II e VII, Art. 216,
incisos II e XVI e Art. 229, incisos I e X, todos da Lei nº.
4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Arapongas, bem como no art.
312 do Código Penal Brasileiro.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria nº. 080/19.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 05 de abril de 2019.

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N.º 166/19, DE 05 DE ABRIL DE 2019

MOACIR PALUDETTO JUNIOR, Secretário Municipal
de Saúde de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com o Art.
243, da Lei nº. 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;
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Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
praticadas pelos servidores V. A. D. P., descritas na
Comunicação Interna nº. 118/2019, tipificadas, em tese,
nos Arts. 215, incisos I e X, e 216, incisos I, II e XVI,
todos da Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria nº. 080/19.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 05 de abril de 2019.

MOACIR PALUDETTO JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 169/19, DE 08 DE ABRIL DE 2019

MOACIR PALUDETTO JUNIOR, Secretário Municipal
de Saúde do Município de Arapongas, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:
Art. 1°. Determinar a prorrogação do afastamento de
A.R.D.P. e E.L.D.S. do exercício do emprego, procedido
pela Portaria nº. 64/19, de 14/02/2019, por mais 60
(sessenta) dias, ou, até o final da instrução da sindicância
administrativa ou processo administrativo disciplinar, o
que ocorrer primeiro, sem prejuízo da remuneração, com
fundamento no art. 241, parágrafo único, da Lei
Municipal nº. 4.451, de 25 de janeiro de 2016 (Estatuto
dos Servidores Públicos do Município), combinado com
o previsto no art. 9º, da Lei Municipal nº. 3.655, de 10 de
setembro de 2009 (Criação do quadro de emprego
público para atendimento do Programa SAMU).

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

Arapongas, 08 de abril de 2019.

MOACIR PALUDETTO JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde
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DECRETO Nº 223/19, DE 08 DE ABRIL DE 2019 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, 
no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício 
de 2019 e a ajustar as programações estabelecidas no 
Plano Plurianual 2018 a 2021 no Anexo IV da Lei nº. 4.722, 
de 04/12/2018 e no Anexo V da Lei 4.692, de 26/06/2018 - 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições legais, 

D  E  C  R  E  T  A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2019, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.721, de 03 de dezembro de 2018, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 228.912,00 (duzentos e vinte e oito mil e novecentos e doze reais), à conta de recursos que serão transferidos 
através do TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201900426-4 � FUNDO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO / MEC � MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. 

  
 10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 10.03 � Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental 
123610019.2.054/34.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente....................................................... .............. R$ 228.912,00 
 Fonte de recurso 149 

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 
disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de 
arrecadação do exercício de 2019 das fontes de recursos abaixo especificados: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR
149 Termo de Compromisso PAR nº 201900426-4 - Aquis. Ônibus Rural 

Escolar 
228.912,00 

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 
provenientes de excesso de arrecadação constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 
físicas programadas para o exercício de 2019 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo IV da Lei nº. 4.722, de 04/12/2018 
do Plano Plurianual 2018 a 2021, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021

03 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

12 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

361 SUBFUNÇÃO:  ENSINO FUNDAMENTAL

0019 PROGRAMA: MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

2.054 Atividade: Manutenção dos Serviços do
Ensino Fundamental 
Fonte de recurso 149 � valor suplem.

34.4.90.52.00 � Equipamentos e Material 
Permanente

R$ 1,00 - 228.912,00 - -

Principais serviços e ou produtos

0001 Manter escolas municipais Apoio 
Administrativo 

- 01 - - 

Houve aumento da meta física 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 
excesso de arrecadação constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o 
montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2019 nas atividades orçamentárias 
estabelecida no Anexo V da Lei nº. 4.692, de 26/06/2018, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, ficam re-programadas na 
forma abaixo descrita: 

ORGÃO: 10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2019

03 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL 

12 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
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361 SUBFUNÇÃO:  ENSINO FUNDAMENTAL

0019 PROGRAMA: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA 

2.054 Atividade: Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental

Fonte de recurso 149 � valor suplem.

34.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente R$ 1,00 228.912,00
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter escolas municipais Apoio 
Administrativo 

01 

Houve aumento da meta física 

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

Arapongas, 08 de abril de 2019. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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Licitação � Processo Administrativo nº 001/2019 � Inex. nº 001/2019 

Processo Administrativo nº. 001/2019 � Inexigibilidade nº. 001/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2019 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 402/18 de 01 de outubro de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 001/2019:  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

J BONIN � SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33.231.774/0001-82 RUA GARWÇAS, 320, CENTRO, ARAPONGAS - PR HABILITADO

      Arapongas, 04 de abril de 2019. 

   
Cristiane Franco 

Presidente 
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Licitação � Processo Administrativo nº 015/2017 � Inex. nº 003/2017 

Processo Administrativo nº. 016/2017 � Inexigibilidade nº. 004/2017 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2017 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 060/17 de 10 de janeiro de 2017, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 003/2017:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE 
COMBATE AO CÂNCER 

04.169.712/0001-90 
RODOVIA PR 218 � KM 01, JARDIM UNIVERSITÁRIO, 

ARAPONGAS - PR 
HABILITADO 

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI. 03.802.018/0017-62 
AVENIDA MARACANA, 3260, VILA 

ARAPONGUINHA, ARAPONGAS - PR 
HABILITADO 

      Arapongas, 08 de abril de 2019.

      

Cristiane Franco 
Presidente 
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Licitação � Processo Administrativo nº 242/18 � Inex. nº 021/18 

Processo Administrativo nº. 242/2018 � Inexigibilidade nº. 021/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 007/2018 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 402/18 de 01 de outubro de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 007/2018:  

I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

REGINA CELIA GATTO � CLINICA MEDICA 33.127.757/0001-08 RUA PISTOIA, 287, CANADA, LONDRINA � PR HABILITADO 

TAKEDA MEDICINA LTDA 18.130.157/0001-05 
RUA FLAMINGOS, 512, APT 9, CENTRO, 

ARAPONGAS � PR 
HABILITADO 

      Arapongas, 08 de abril de 2019.  

   

Cristiane Franco 

Presidente 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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