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COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº
76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 750, nesta
cidade, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr.
Sérgio Onofre da Silva, portador da carteira de identidade
RG nº 3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no
477.980.099-49, residente e domiciliado neste Município,
torna público nos termos do art. 25, caput e inciso I da
Lei nº 8666/93, o comunicado de inexigibilidade, que se
refere a aquisição de kits Escolares para distribuição
aos alunos da Rede de Ensino Municipal, através da
adesão a Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão
Eletrônico n° 02/2018/FNDE/MEC, solicitação 82280-
SIGARP, em atendimento a Secretaria Municipal de
Educação, com fulcro nas informações constantes da
requisição ao compras nº 397/2019, emitida em 13.03.2019.

Arapongas, 22 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA E TRÂNSITO

CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Cita e Intima o Senhor Ailton Dantas de Souza, portador
do RG nº 9.043.474-8, para comparecer na Corregedoria
da Guarda Municipal de Arapongas, situada na Rua
Gralha Azul, s/n, Vila Édio, Arapongas – PR (Rodoviária),
até o dia 10 de abril de 2019, das 13h às 16h, para
apresentar testemunhas referente ao procedimento
administrativo investigativo que versa sobre a suposta
falta de urbanidade e educação praticadas pelos Guardas
Municipais.

Arapongas, 21 de março de 2019.

GRASIELE ORLANDO
Corregedora da Guarda Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 187/2017.
Contrato: nº. 691/2017 – 4º Termo Aditivo.
Tomada de Preço: nº. 009/2017.
Partes: Município de Arapongas e SERRANO, PAGLIA
& CIA LTDA – ME, CNPJ n° 23.191.400/0001-27, neste
ato, representado por Rui Pedro Sales Molina Serrano,
CPF nº 075.859.209-46.
Objeto: contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia para a construção do prédio do
PROCON, em atendimento a Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano –
SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no artigo 58,
I e 57, § 1º, IV e VI da Lei Federal n° 8.666/93, fica
prorrogado o prazo final de vigência de 31 de dezembro
de 2018 para 28 de fevereiro de 2019. Data e assinaturas.
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EDITAL Nº 001/2019 

A Comissão Eleitoral, nomeada pela Resolução CMDCA nº 004/2019, de 22 de fevereiro de 

2019, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4.164 de 20/11/2013 e o 

Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem 

prejuízo às demais legislações vigentes, 

RESOLVE: 

Art. 1º - CONVOCAR a Eleição Para o Conselho Tutelar do Município de Arapongas, 

Gestão 2020/2024. 

Parágrafo Único - A eleição realizar-se-á no dia 06 (seis) de outubro de 2019, no 

horário das 08:00 às 17:00 horas, nas dependências da Escola Municipal 

Antonica Giroldo Franciosi, sito à Rua Pavão, 26, Centro, nesta. 

I - DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS E PROCESSO DE HABILITAÇÃO 

Art. 2° - O Conselho Tutelar do Município de Arapongas é composto por 5 (cinco) 

membros titulares, eleitos, através de candidatura individual, para mandato de 4 

(quatro) anos, permitida uma única recondução, mediante novo processo de escolha. 

Parágrafo único: O conselheiro tutelar titular que tiver exercido o cargo por período 

consecutivo superior a um mandato e meio não poderá participar do processo de 

escolha subsequente. 

Art. 3º - As candidaturas serão registradas individualmente, vedada qualquer 

vinculação a partido político. 

Parágrafo Único � Nenhum registro será admitido fora do período determinado pela 

Comissão Eleitoral. 
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Art. 4º - Somente poderão concorrer à eleição os candidatos que preencherem, até o 

encerramento das inscrições, os seguintes requisitos: 

I. Reconhecida idoneidade moral; 

II. Idade superior a vinte e um anos; 

III. Residir no Município de Arapongas; 

IV. Estar em pleno gozo dos direitos políticos; 

V. Experiência, reconhecida e comprovada, de, no mínimo, 2 (dois) anos, no trato 

com a criança e/ou adolescente, em entidade social ou instituição de ensino 

que preste atendimento à criança e ao adolescente; 

VI. Ensino médio completo. 

§ 1º. Os candidatos inscritos deverão, ainda, submeter-se a teste escrito, 

demonstrando conhecimento mínimo das atribuições do Conselho Tutelar e 

legislação vigente, além de outras matérias consideradas pertinentes, sendo este de 

caráter eliminatório. 

§ 2º. Somente poderão participar da prova escrita aqueles candidatos que houverem 

entregue toda a documentação comprobatória dos requisitos contidos neste artigo, 

conforme solicitado no presente edital, após manifestação do Ministério Público sobre 

sua homologação ou não, decidindo a Comissão Eleitoral. 

§ 3º. A elaboração e aplicação do teste escrito será, preferencialmente, 

acompanhada por membro do Ministério Publico. 

§ 4º. Somente será considerado habilitado ao pleito o candidato que tiver entregue 

toda a documentação solicitada considerada homologada e tenha sido considerado 

aprovado no teste escrito. 

§ 5º. A Comissão Eleitoral publicará edital constando o nome dos candidatos 

aprovados e habilitados ao pleito. 

Art. 5º - O registro dos candidatos a Conselheiro Tutelar ocorrerá no período de 01 

(primeiro) de abril a 26 (vinte e seis) de abril de 2019, nas dependências da Sede 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito à Praça Pio XII, 
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290 � Centro (antigo Paço Municipal - ao lado da agência central dos Correios), de 

segunda a sexta-feira, das 9:00 (nove) às 11:00 (onze) e das 13:00 (treze) às 17:00 

(dezessete) horas. 

§ 1º - As inscrições somente serão aceitas mediante requerimento endereçado ao 

Coordenador da Comissão Eleitoral, acompanhado dos seguintes documentos: 

I. Fotocópia da Carteira de Identidade; 

II. Fotocópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física); 

III. Fotocópia do Título de Eleitor; 

IV. Atestado de Antecedentes Criminais, emitido pelo Instituto de Identificação do 

Paraná (http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/); 

V. Certidão cível e criminal emitida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de 

Arapongas; 

VI. Fotocópia do comprovante de residência do candidato no Município de 

Arapongas;  

VII. Declaração comprobatória, com reconhecimento de firma do declarante, de 

experiência, de no mínimo 02 (dois) anos no trato com a criança e/ou 

adolescente, em entidade social ou instituição de ensino que preste 

atendimento à criança e ao adolescente; 

VIII. Fotocópia do comprovante de escolaridade � mínimo ensino médio completo; 

e, 

IX. Certidão de Quitação Eleitoral, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral 

(http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral).

 § 2º - A entrega do requerimento de inscrição citado neste artigo, acompanhado da 

documentação solicitada, implica na declaração do candidato de pleno conhecimento 

dos termos deste Edital; no conhecimento da exigência de dedicação exclusiva às 

funções de Conselheiro Tutelar, bem como no seu comprometimento, caso venha a 

assumir as funções de Conselheiro Tutelar, em participar de cursos de capacitação 

e/ou qualificação de Conselheiros Tutelares. 
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§ 3º - Será admitida a inscrição através de procurador, desde que anexada a 

procuração com reconhecimento de firma do requerente. 

§ 4º - Recebidas as inscrições, nos termos deste Edital, deverá a Comissão Eleitoral 

autuar e numerar, abrindo-se vistas ao Ministério Público, no dia útil imediatamente 

posterior ao final do prazo de recebimento das mesmas, que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dará seu parecer premonitório pela homologação ou não da documentação, 

decidindo a Comissão Eleitoral. 

§ 5º. Poderá a Comissão Eleitoral, a seu critério, exigir, complementariamente, 

documentação diversa daquela elencada neste artigo, desde que levada em 

consideração a sua conveniência e previsão de sua exigência no presente edital. 

Art. 6° -  O candidato poderá registrar-se com o nome e/ou apelido. 

Parágrafo único � Caso ocorra pedido de registro de nomes ou apelidos idênticos 

dar-se-á preferência àquele que solicitou primeiro.

Art. 7º - Terminado o prazo de inscrição, a Comissão Eleitoral aplicará, aos 

candidatos que tiverem sua documentação homologada, o teste escrito no dia 09 

(nove) de junho de 2019, das 8:30 (oito horas e trinta minutos) às 11:30 (onze 

horas e trinta minutos), sendo que os portões serão fechados às 8:15 (oito horas e 

quinze minutos). 

§ 1º - O teste escrito será realizado nas dependências da Guarda Mirim de 

Arapongas, sito à Rua Corruíra, 318, centro. 

§ 2º - O teste escrito será aplicado, simultaneamente, a todos os candidatos, sendo 

considerados aprovados somente os candidatos que obtiverem nota igual ou superior 

a 60 (sessenta) pontos. 

§ 3º - O teste escrito poderá ser composto por questões discursivas e/ou objetivas, 

num máximo de 25 (vinte e cinco) questões, compreendendo as seguintes matérias: 

I. Lei Federal nº  8.069/1990 (Estatuto da Criança e Do Adolescente) e 

alterações; 

II. Lei Municipal nº 4.164/2013; 
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III. Conselho Tutelar: criação, atribuições, vinculação administrativa, 

funcionamento e instrumentalização; 

IV. Recomendações, Normativas e Resoluções do Conanda, referentes ao 

Conselho Tutelar; e, 

V. Noções de informática. 

§ 4º - O gabarito do teste escrito será divulgado no Diário Oficial do Município de 

Arapongas, na Internet, em até 5 (cinco) dias úteis após a realização do mesmo. 

Art. 8º - A relação dos candidatos considerados aprovados no teste escrito, bem 

como suas respectivas notas, será divulgada através de Edital publicado no Diário 

Oficial do Município de Arapongas e disponibilizado para consulta, por qualquer 

interessado, na sede do CMDCA. 

Art. 9° - Passado o período de recursos referente à aplicação do teste escrito, será 

divulgada, através de Edital publicado no Diário Oficial do Município de Arapongas e 

disponibilizado para consulta na sede do CMDCA, a relação dos candidatos 

habilitados ao pleito. 

Art. 10 � Toda e qualquer interpelação acerca do Processo Eleitoral deverá ser 

direcionada à Comissão Eleitoral, formalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

do primeiro dia útil imediatamente posterior à publicação ou ocorrência do fato que a 

ensejou, devendo ser apreciada em prazo não superior a 5 (cinco) dias. 

Art. 11 � Das decisões proferidas pela Comissão Eleitoral caberá recurso, em prazo 

de 5 (cinco) dias, contados a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior ao da 

sua publicação e/ou intimação pessoal da(s) parte(s) interessada(s), devendo o 

mesmo ser dirigido ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

sendo apreciado em igual prazo. 
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Art. 12 � Terminado o processo de habilitação, a Comissão Eleitoral mandará 

publicar Edital no Diário Oficial do Município, informando o nome dos candidatos 

registrados e habilitados ao pleito, os quais poderão ser impugnados por qualquer 

eleitor, candidato, Conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e/ou Ministério Público, motivadamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar do primeiro dia útil imediatamente posterior à sua publicação. 

Parágrafo único: A impugnação será direcionada à Comissão Eleitoral, que a 

encaminhará ao Ministério Público, para emissão de parecer premonitório acerca de 

seu deferimento ou não, em prazo não superior a 5 (cinco) dias, decidindo a 

Comissão Eleitoral. 

Art. 13 � Das decisões proferidas pela Comissão Eleitoral, relativas às impugnações, 

caberá recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação pessoal do impugnado, ou da 

publicação da decisão da Comissão Eleitoral, devendo ser apreciada no mesmo 

prazo. 

Art. 14 - As impugnações das candidaturas serão anexadas ao processo de inscrição 

do candidato. 

§ 1º - Serão indeferidas, de plano, as impugnações que não forem fundamentadas ou 

vierem desprovidas de provas ou da indicação de onde estas possam ser obtidas; 

§ 2º - Recebida a impugnação, o candidato impugnado deverá ser notificado para 

apresentar defesa, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro 

dia útil imediatamente posterior à sua notificação.

§ 3º - Não sendo apresentada defesa no prazo estipulado no parágrafo anterior, a 

análise da impugnação correrá à revelia do impugnado. 

§ 4º - Constitui-se caso de impugnação a não comprovação do preenchimento de 

qualquer um dos requisitos para inscrição da candidatura, nos prazos estabelecidos 

neste Edital, ou incidência de qualquer das hipóteses de impedimento previstas no 
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Artigo 140 da Lei Federal 8.069/90 � ECA, sem prejuízo às demais legislações 

vigentes. 

Art. 15 - Vencidas as fases de impugnação e recurso, o CMDCA divulgará da forma 

mais ampla possível, mandando publicar Edital com os nomes dos candidatos 

habilitados ao pleito. 

Parágrafo único: Os candidatos somente poderão iniciar sua campanha após a 

realização de reunião junto a Comissão Eleitoral, onde serão repassadas orientações 

acerca da propaganda eleitoral. 

Art. 16 � Das decisões proferidas pelo CMDCA, relativas ao presente Edital, caberá 

recurso junto ao Poder Judiciário, em prazo não superior a 5 (cinco) dias, a contar da 

sua publicação e/ou notificação pessoal da(s) parte(s) interessada(s). 

II - DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 17 - São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes 

e descendentes, sogro e genro ou nora, irmão, cunhados, durante o cunhadio, tio 

sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado(a). 

§ 1º - Aplicam-se os impedimentos às relações de união estável, conforme legislação 

vigente. 

§ 2º - Estende-se o impedimento de que trata este artigo, em relação a autoridade 

judiciária e ao representante do Ministério Publico com atuação na Justiça da Infância 

e da Juventude, em exercício na Comarca, foro regional ou distrital. 

III - DAS INSTÂNCIAS ELEITORAIS E COMPETÊNCIAS 

Art. 18 � Constituem-se instâncias eleitorais: 

I. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Arapongas 

� CMDCA; 
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II. A Comissão Eleitoral; 

III. As mesas receptoras e a junta apuradora. 

Art. 19 � Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente de 

Arapongas � CMDCA: 

I � Nomear a Comissão Eleitoral que conduzirá os trabalhos do Processo de Eleição 

Para o Conselho Tutelar do Município de Arapongas, mandato 2020/2024; 

II � Analisar recursos impetrados contra decisões da Comissão Eleitoral, nos prazos 

estabelecidos neste Edital; 

III � Expedir Resoluções acerca do processo de eleição, quando solicitado pela 

Comissão Eleitoral; 

IV � Nomear e dar posse aos eleitos; 

V � Autorizar a Secretaria Executiva do CMDCA a proceder a total destruição das 

cédulas de votação, utilizadas ou não, decorridos 180 (cento e oitenta) dias da 

realização do pleito. 

Art. 20 � Compete à Comissão Eleitoral: 

I. Coordenar todo o processo eleitoral, expedindo e publicando os Editais 

necessários à sua condução no Diário Oficial do Município na internet 

(www.arapongas.pr.gov.br), bem como disponibilizando-os para consulta na 

sede do CMDCA; 

II. Tomar todas as providências que julgar necessárias para a organização, 

publicidade e realização do pleito, visando garantir a sua legalidade e 

transparência; 

III. Analisar e julgar o registro das candidaturas, homologação da documentação e 

habilitação dos candidatos ao pleito; 

IV. Receber, analisar e julgar as interpelações e impugnações que lhes sejam 

direcionadas, dando-lhes os encaminhamentos necessários; 

V. Providenciar a elaboração, organização e aplicação do teste escrito, bem como 

sua correção e encaminhamentos necessários dos resultados; 
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VI. Publicar, no Diário Oficial do Município, edital informando o nome dos 

candidatos inscritos habilitados ao pleito, abrindo-se prazo para impugnação, 

conforme previsto neste Edital; 

VII. Determinar o agrupamento de seções eleitorais, para efeito de votação, 

considerando a facultatividade do voto e as peculiaridades locais; 

VIII. Providenciar, junto à Justiça Eleitoral, o empréstimo de urnas eletrônicas, 

observadas as disposições das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal 

Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral; 

IX. Obter, junto à Justiça Eleitoral, em caso de impossibilidade de utilização de 

urnas eletrônicas, o empréstimo de urnas comuns e o fornecimento das listas 

de eleitores, se possível, a fim de que a votação seja feita manualmente; 

X. Aprovar modelo de cédula eleitoral, que deverá trazer a disposição dos 

candidatos em ordem alfabética, precedida do respectivo quadrilátero para 

assinalação; 

XI. Elaborar as normas de procedimento das mesas receptoras e da junta 

apuradora; 

XII. Publicar Edital nomeando os componentes das mesas receptoras e junta 

apuradora; 

XIII. Receber, autuar e proceder os devidos encaminhamentos das impugnações 

apresentadas contra as mesas receptoras e junta apuradora; 

XIV. Fiscalizar a apuração dos votos; 

XV. Receber as atas e boletins do pleito e da apuração; 

XVI. Receber o resultado da apuração dos votos e respectivo material; 

XVII. Providenciar o encaminhamento dos resultados ao CMDCA, para demais 

providências necessárias. 

Art. 21 � Constituem a mesa receptora um Presidente, um Mesário e um Secretário, 

nomeados e convocados pela Comissão Eleitoral e seus respectivos suplentes, 

através de edital publicado no Diário Oficial do Município e disponibilizado para 

consulta na sede do CMDCA. 
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§1º - São impedidos de serem nomeados Presidentes, Mesários ou Secretários, bem 

como de compor a Junta apuradora, as pessoas que notoriamente estejam 

envolvidas na campanha de qualquer um dos candidatos ao pleito e os parentes do 

candidato até segundo grau. 

§2º - Aplicam-se os impedimentos às relações de união estável, conforme legislação 

vigente. 

Art. 22 � O mesário substituirá o Presidente, na sua ausência, de modo que haja 

sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo 

eleitoral, cabendo-lhes, ainda, assinar a ata da eleição. 

§1º - O Presidente deve estar presente ao ato da abertura e de encerramento da 

eleição, salvo força maior, comunicando o impedimento aos Mesários e Secretários 

pelo menos (24) vinte e quatro horas antes da abertura dos trabalhos, ou 

imediatamente, se o impedimento ocorrer dentro desse prazo ou no curso da eleição. 

§2º - Não comparecendo o Presidente da Mesa Receptora, na data de realização do 

pleito, até às 07:30 (sete horas e trinta minutos), assumirá a Presidência o Mesário, 

na sua falta ou impedimento, o Secretário, ou um dos suplentes, indicados pela 

Comissão Eleitoral. 

Art. 23 � Compete aos componentes das mesas receptoras e junta apuradora: 

I. Cumprirem as normas estabelecidas pela Comissão Eleitoral; 

II. Registrar na ata sobre a impugnação dos votos apresentados pelos fiscais e 

proceder a colheita dos votos em separado; 

III. Verificar o material necessário para a votação, antes do início da eleição e, em 

caso de irregularidade, comunicar à Comissão Eleitoral, para que tome as 

medidas cabíveis;  

IV. Comunicar, imediatamente, à Comissão Eleitoral, a qualquer representante do 

CMDCA ou ao Ministério público, qualquer irregularidade de que tenha 

conhecimento; e, 
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V. Zelar pelo bom andamento dos trabalhos, durante a realização do pleito, 

tratando todos de forma urbana e cortês. 

IV - DO EXERCÍCIO DO SUFRÁGIO 

Art. 24 - As cédulas eleitorais serão confeccionadas mediante modelo previamente 

aprovado pela Comissão Eleitoral. 

Parágrafo único: A autenticidade das cédulas será verificada pela rubrica do 

Coordenador da Comissão Eleitoral em seu verso. 

Art. 25 - Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos, inscritos como eleitores no 

Município de Arapongas. 

Parágrafo único: Serão considerados aptos a votar todos os eleitores do Município 

de Arapongas que estiverem regularmente inscritos junto à Justiça Eleitoral até a 

data de 06 de setembro de 2019. 

Art. 26 � Para fins de identificação, o eleitor deverá apresentar à mesa 

receptora, no ato da votação, o título de eleitor acompanhado de qualquer outro 

documento pessoal oficial com foto, não sendo aceita, em hipótese nenhuma, 

apresentação de fotocópia. 

§1º � Quando da utilização de votação manual, na hipótese do eleitor se apresentar 

sem título de eleitor e for reconhecido da mesa receptora como sendo eleitor no 

Município de Arapongas poderá votar, mediante apresentação de qualquer outro 

documento de identificação pessoal oficial com foto, que deverá ser apresentado à 

mesa em sua via original, constando seu número na lista de votantes. 

§2° -  Quando da utilização de urna eletrônica, na hipótese do eleitor se apresentar 

sem título de eleitor, sendo possível a sua identificação como eleitor do Município de 

Arapongas pela Mesa Receptora, o mesmo será autorizado a votar mediante 

apresentação de qualquer outro documento de identificação pessoal oficial com foto, 
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que deverá ser apresentado à mesa em sua via original, constando seu número na 

lista de votantes. 

§ 3º - A impugnação da identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, 

fiscais, candidatos, Ministério Público ou qualquer eleitor, deverá ser apresentada 

verbalmente, ou por escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar. 

§ 4º - Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, o Presidente da mesa fará 

constar na Ata a identificação do eleitor impedido de votar, impugnado ou não, bem 

como os motivos do impedimento. 

§ 5º - Somente será permitido ao eleitor votar mediante apresentação de documentos 

originais, não sendo aceitos quaisquer documentos não oficiais ou fotocópias, mesmo 

que autenticadas. 

Art. 27 � Cada Eleitor poderá manifestar seu voto apenas 01 (uma) vez, votando em 

apenas 01 (um) candidato. 

Parágrafo Único � No caso de votação manual (por cédulas) o Eleitor manifestará 

seu voto através da inscrição de um X dentro do quadrilátero correspondente à 

identificação do respectivo candidato, ou do preenchimento total do referido 

quadrilátero. 

Art. 28 � As assinaturas dos eleitores serão recolhidas em folhas de votação, onde 

constarão os números do documento oficial de identificação pessoal apresentado 

e/ou nº do Título Eleitoral, que será juntada ao relatório final da eleição. 

§1º - O transporte das urnas e dos documentos da eleição será providenciado pela 

Comissão Eleitoral. 

§2º - Ao final do pleito e da apuração, toda a documentação pertinente deve ser 

entregue à Comissão Eleitoral, inclusive aquela que, eventualmente, não tenha sido 

preenchida. 
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Art. 29 � Nas mesas receptoras de votos será permitida a fiscalização de votação, a 

formulação de protestos, impugnações, inclusive quanto a identidade do eleitor, 

desde que de forma cortês, devendo ser registrado em ata. 

Parágrafo Único � A Comissão Eleitoral poderá, a qualquer tempo, solicitar a 

retirada de qualquer pessoa que esteja tumultuando o processo de votação e/ou 

apuração, podendo, inclusive, caso julgue necessário, solicitar apoio de força policial 

para a retirada da pessoa em questão, visando garantir o bom andamento dos 

trabalhos de votação e apuração. 

V - DA ESCRUTINAÇÃO 

Art. 30 � Encerrada a votação, proceder-se-á, de imediato, a apuração dos votos, 

efetuada pelos membros das mesas receptoras, que será, preferencialmente, 

fiscalizada pelo Ministério Público, a fim de resguardar a transparência e 

fidedignidade do processo de apuração de votos. 

Art. 31 � À medida que os votos forem apurados, os candidatos poderão apresentar 

impugnações oralmente, que serão decididas em caráter definitivo e de pronto pela 

Comissão Eleitoral, ouvido o representante do Ministério Público, se presente. 

Art. 32 � Cada candidato poderá credenciar, perante a Comissão Eleitoral, até 5 

(cinco) dias antes da realização do pleito, 1 (um) fiscal para acompanhar a apuração 

do sufrágio, na sua ausência. 

§ 1º - O fiscal representará o candidato somente na sua ausência, em toda a 

apuração, sendo vedada a presença de pessoa não credenciada no recinto destinado 

à apuração. 

§2º - Somente será permitida a permanência no recinto de apuração dos votos do 

candidato ou de seu representante, vedada a permanência de ambos no recinto. 

§3º - A permanência de membros do CMDCA, da Comissão Eleitoral e dos 

Representantes do Ministério Público independe de credenciamento. 
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§4º - Iniciada a apuração não será permitida a entrada ou saída de qualquer pessoa 

do recinto de apuração, a fim de garantir a lisura na condução da escrutinação. 

§5º - Somente será autorizada a saída de pessoa do recinto de apuração mediante 

acompanhamento de fiscal designado pela Comissão Eleitoral, para ida ao banheiro, 

não podendo exceder 10 (dez) minutos de ausência. 

§6º - É vedado aos presentes, durante a realização da apuração, a utilização de 

aparelhos celulares, de mensagens ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, 

excetuando os equipamentos necessários ao trabalho e registro de apuração dos 

votos. 

Art. 33 � O presidente da mesa receptora, acompanhado de um mesário, 

imediatamente após o término da votação, providenciará o transporte das urnas e 

dos boletins de votação para o recinto de apuração dos votos. 

Parágrafo único � O transporte das urnas e dos boletins de votação poderá ser 

acompanhado por fiscais e/ou candidatos, se assim desejarem. 

Art. 34 � Antes de abrir cada urna, a Junta Apuradora verificará, conforme o caso: 

I. Se há qualquer indício de violação; e, 

II. Se as folhas de votação são autênticas. 

Art. 35 � Nos casos que a Junta Apuradora encontrar alguma irregularidade, o fato 

será comunicado, imediatamente, à Comissão Eleitoral, que após ouvir o 

representante do Ministério Público, se presente, decidirá, de pronto, quais os 

procedimentos a serem tomados. 

Art. 36 � As cédulas, na medida em que forem sendo abertas, serão examinadas e 

lidas em voz alta por um dos componentes da Junta Apuradora. 
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Art. 37 � Após a declaração do voto nulo e antes de ser anunciado o voto seguinte, 

será posto na cédula, na face correspondente a indicação do voto, a expressão 

�NULO�, além da rubrica do Presidente da Junta Apuradora. 

Art. 38 � Serão nulas as cédulas: 

I. Que não corresponderem ao modelo oficial; 

II. Que não estiverem devidamente rubricadas em seu verso pelo Coordenador da 

Comissão Eleitoral; 

III. Que estiverem rasuradas; 

IV. Quando a assinalação estiver colocada fora do quadrilátero próprio, desde que 

tome duvidosa a manifestação da vontade do eleitor;

V. Quando a assinalação corresponder a mais de 01 (um) candidato; e, 

VI. Que contiverem qualquer marcação ou inscrição diferente àquela necessária 

para identificação do voto. 

Art. 39 � Aplica-se, no que couber, o disposto na legislação eleitoral em vigor, quanto 

ao exercício do sufrágio e à escrutinação. 

Art. 40 � De todos os atos relativos à eleição se lavrará ata circunstanciada, 

integrando-se na mesma a relação com os nomes dos eleitores, número do título 

eleitoral e/ou documento oficial de identificação com foto e a coleta de suas 

assinaturas, no ato da votação. 

Art. 41 - Concluída a apuração dos votos, a Comissão Eleitoral proclamará o 

resultado da eleição, mandando publicar os nomes dos candidatos e o número de 

sufrágios recebidos, bem como encaminhará o resultado ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, que tomará as providências cabíveis. 

§ 1º. Os cinco primeiros nomes mais votados serão considerados eleitos, ficando os 

demais, pela ordem de votação, como suplentes. 

§ 2º. Havendo empate na votação será considerado eleito o candidato mais idoso. 
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§ 3º. Os eleitos serão nomeados e empossados pelo Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. 

§ 4º. Ocorrendo a vacância no cargo, assumirá o suplente que houver obtido o maior 

número de votos, devendo o mesmo, necessariamente, ser nomeado e empossado 

pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

§ 5º. No caso da inexistência de suplentes, em qualquer tempo, deverá o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente determinar a abertura de novo 

processo de escolha suplementar para o preenchimento das vagas, obedecendo-se o 

processo eleitoral previsto nesta lei. 

VI - DA PROPAGANDA ELEITORAL 

Art. 42 � É vedada a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social �rádio� 

e �televisão�, admitindo-se a realização de debates e entrevistas, desde que 

respeitada a igualdade de condições entre os candidatos. 

§ 1° -  É permitida a divulgação da campanha eleitoral através da internet, em redes 

sociais, bem como a distribuição de panfletos (santinhos) dos candidatos. 

§ 2° -  Os candidatos somente poderão iniciar sua campanha após a realização de 

reunião junto a Comissão Eleitoral, onde serão repassadas orientações acerca da 

propaganda eleitoral. 

§ 3° -  É vedada a propaganda eleitoral em local público, considerados estes os 

prédios públicos utilizados para prestação de serviços pelos poderes público 

Municipal, Estadual e Federal, nas esferas legislativa, judiciária e executiva, bem 

como os locais utilizados por empresas públicas de qualquer esfera governamental, 

com exceção daqueles autorizados pelo Poder Público Municipal para utilização de 

todos os candidatos, em igualdade de condições. 

§ 4° -  É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da 

preferência do eleitor por candidato, sendo vedada, até o término do horário de 

votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado e instrumentos 
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de propaganda, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização 

de veículos. 

Art. 43 � O abuso de poder de autoridade, empregado na violação da liberdade do 

voto, o fornecimento de alimentação ou transporte gratuito aos eleitores na data de 

realização do pleito, bem como a oferta, promessa ou fornecimento de qualquer 

benesse ao eleitor, em troca de seu voto, acarretará em inelegibilidade do(s) 

candidato(s) envolvido(s), sem prejuízo de posterior remessa da documentação ao 

Ministério Público, para eventual apuração de crime eleitoral. 

Art. 44 � É vedado ao Conselheiro Tutelar utilizar-se do período de efetivo exercício 

de suas funções para fazer veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral, sob 

pena de inelegibilidade do candidato. 

Art. 45 - Fica autorizada a Comissão Eleitoral a promover o transporte de eleitores, 

utilizando-se de veículos públicos cedidos para tal fim, com itinerário amplamente 

divulgado antes da data de realização do pleito. 

Art. 46 � Qualquer cidadão, desde que fundamentado documentalmente, poderá 

dirigir denúncia a Comissão Eleitoral sobre existência de propaganda irregular. 

§1º - Verificado o indício de procedência da denúncia, a Comissão Eleitoral 

determinará que o candidato envolvido apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias. 

§2º - Para instruir sua decisão a Comissão Eleitoral poderá ouvir testemunhas, 

determinar anexação de provas, bem como efetuar diligências. 

Art. 47 � Compete à Comissão Eleitoral processar e decidir sobre as denúncias 

referentes à propaganda eleitoral, podendo, inclusive, determinar a retirada ou 

suspensão da propaganda, recolhimento do material e a cassação da candidatura. 

Parágrafo único � Os recursos impetrados contra a decisão da Comissão Eleitoral 

serão analisados e julgados pelo CMDCA. 
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Art. 48 � É vedado aos órgãos da administração pública, direta ou indireta, das três 

esferas, realizarem qualquer tipo de propaganda que se possa caracterizar como de 

natureza eleitoral, ressalvada quando a divulgação contiver o nome de todos os 

candidatos habilitados ao pleito. 

Parágrafo Único � É vedado a quem está no exercício da função pública, fazer 

propaganda e colocar em vantagens qualquer candidato. 

VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 49 � A remuneração do Conselheiro Tutelar será aquela fixada na legislação 

vigente. 

Art. 50 � A posse dos conselheiros tutelares titulares, mandato 2020/2024 ocorrerá 

no dia 10 de janeiro de 2020. 

Art. 51 � As informações publicadas no Diário Oficial do Município de Arapongas, 

referentes ao pleito, poderão ser acessadas, via internet, através do link 

�http://www.arapongas.pr.gov.br�. 

Art. 52 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, cabendo 

recurso ao CMDCA. 

Arapongas, 22 de março de 2019. 

_______________________ 
Nilson Ribeiro da Silva 

Coordenador 
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DECRETO Nº 185/19, DE 22 DE MARÇO 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$ 279.727,19 (duzentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), 

  
 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 09.01 � Fundo Municipal de Saúde 
103010002.1.010/34.4.90.51.00 � Obras e Instalações....................................................... .......................................... R$ 279.727,19 
 Fonte de recurso 495 

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, o superávit financeiro do exercício de 2018 da 
fonte de recursos abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR
495 Atenção Básica 279.727,19 

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 
provenientes de superávit financeiro 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: 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  

PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021

01 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 FUNÇÃO: SAÚDE

301 SUBFUNÇÃO:  ATENÇÃO BÁSICA

0002 PROGRAMA:   EDIFICAÇÕES DE
PRÓPRIOS PÚBLICOS 

1.010 Projeto: Construção, Ampliação e
Reforma de Unidades Básicas de Saúde 
Fonte de recurso 495 � valor suplem.

34.4.90.51.00 � Obras e Instalações R$ 1,00 - 279.727,19 - -
Principais serviços e ou produtos

0001 Construir, ampliar e modernizar a estrutura 
física dos equipamentos de saúde, 
proporcionando um ambiente de trabalho 
adequado e ampliando a capacidade de 
capacidade de atendimento 

Obra 
Construída/ 
Ampliada 

 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 
superávit financeiro 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: 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2019

01 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 FUNÇÃO: SAÚDE

301 SUBFUNÇÃO:  ATENÇÃO BÁSICA

0002 PROGRAMA:   EDIFICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

1.010 Projeto: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas
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de Saúde
Fonte de recurso 495 � valor suplem.

34.4.90.51.00 � Obras e Instalações R$ 1,00 279.727,19
Principais serviços e ou produtos

0001 Construir, ampliar e modernizar a estrutura física dos equipamentos 
de saúde, proporcionando um ambiente de trabalho adequado e 
ampliando a capacidade de capacidade de atendimento

Obra Construída/ 
Ampliada 

01 

Houve aumento da meta física 

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

Arapongas, 22 de março de 2019. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 - (PMA) 

A comissão de licitação designada pela Portaria N.º 028/2019, constituída pelos Senhores Valdinei Juliano Pereira, presidente e Dirceu de Castro 
Vieira Júnior e Orlando Bieleski, membros, comunica aos interessados na Concorrência n.° 001/2019 � Alienação de imóveis de propriedade 
do município, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, que após a análise da documentação de habilitação 
resolve habilitar o que segue: 

Proponente Situação  

SHALOM COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA � CNPJ N° 08.560.409/0001-74 Habilitado

Ato seguinte, procedeu-se a abertura do envelope contendo a proposta de preço, resultando a seguinte classificação: 

Proponente Classificação Lote/ 
Item 

Valor Ofertado R$ 

SHALOM COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA � CNPJ N° 08.560.409/0001-74 1º.lugar 8 R$ 582.000,00

Arapongas, 22 de março de 2019. 

Valdinei Juliano Pereira 
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 

CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO 

EIRELI
24.624.131/0001-08 

AVENIDA DOUTOR MARIO CLAPIER URBINATI, 724, 

BLOCO H APT 18, ZONA 7, MARINGA � PR 
HABILITADO 

CORREA NEPOMUCENO CLINA MEDICA 

LTDA
32.551.180/0001-96 

AVENIDA BRASIL, 2801, APT 1208, CENTRO, 

BALNEARIO CAMBORIU - SC 
HABILITADO 

QUALIVITA CLINICA MEDICA EIRELI 28.880.095/0001-02 
RUA PROFESSORA LETICIA DE PAULA MOLINARI, 

884, JARDIM VITORIA, MARINGA - PR 
HABILITADO 

      Arapongas, 22 de março de 2019.  

   
Cristiane Franco 

Presidente 
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Licitação � Processo Administrativo nº 243/18 � Inex. nº 022/18 

Processo Administrativo nº. 243/2018 � Inexigibilidade nº. 022/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 008/2018 

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 008/2018:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

QUALIVITA CLINICA MEDICA EIRELI 28.880.095/0001-02 
RUA PROFESSORA LETICIA DE PAULA MOLINARI, 

884, JARDIM VITORIA, MARINGA - PR 
HABILITADO 

      Arapongas, 22 de março de 2019.  
   

Cristiane Franco 
Presidente 
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Licitação � Processo Administrativo nº 249/18 � Inex. nº 024/18 

Processo Administrativo nº. 249/2018 � Inexigibilidade nº. 024/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 009/2018 

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 009/2018:  

I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

QUALIVITA CLINICA MEDICA EIRELI 28.880.095/0001-02 
RUA PROFESSORA LETICIA DE PAULA MOLINARI, 

884, JARDIM VITORIA, MARINGA - PR 
HABILITADO 

      Arapongas, 22 de março de 2019. 

Cristiane Franco 

Presidente
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 007/2018 � Processo Adm. N º 011/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM 
MONITORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 082/2018, assinada em 16 de Fevereiro de 2018 - LILIANE ARAUJO BARRETO � ME., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 27.291.812/0001-90.

Item Qtd Und Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total R$ 

01 40 UND 
Tobogã jacaré � dimensões mínimas: 3,30 x 2,30m fabricado em kp1000. Acompanha 
um motor monofásico com chave reversora de voltagem, com monitor. � LILIANE 
ME 

160,00 6.400,00 

02 40 UND 
Parque dos dinossauros � dimensões mínimas: 4,50m x 4,20m x 3,00m, fabricado em 
kp1000. Acompanha motor monofásico com chave reversora de voltagem, com 
monitor � LILIANE ME

170,00 6.800,00 

03 25 UND 
High jump � dimensões mínimas: 5,00m, com 60 molas protegidas, com monitor. �
LILIANE ME

310,00 7.750,00 

04 62 UND 
Cama elástica � dimensões aproximadas: 4,00m; 3,00m; 2,00m. Com tubos 
galvanizados, lonas de alta resistência, proteção de molas e proteção lateral. � 
LILIANE ME

80,00 4.960,00 

05 40 UND 
Piscina de bolinha � dimensões mínimas: 2,00m x 2,00m, base em madeira, estrutura 
de ferro, sistema de rede de proteção, de 2.000 a 4.000 bolinhas, com monitor � 
LILIANE ME

80,00 3.200,00 

06 40 UND 
pula-pula cara de palhaço - dimensões mínimsas: 3,50mx 5,00mx 3,50m, fabricado 
em kp1.000, acompanha motor monofásico com chave reversora de voltagem, com 
monitor � LILIANE ME

190,00 7.600,00 

07 40 UND Carrinho de algodão doce � com monitor e material incluso � LILIANE ME 180,00 7.200,00 

08 40 UND Carrinho de pipoca � com monitor e material incluso � LILIANE ME 190,00 7.600,00 

09 20 UND 
Guerra de cotonete - dimensões mínimas: 4,00x4,00 fabricado em kp1000. 
Acompanha motor monofásico com chave reversora de voltagem, com monitor. � 
LILIANE ME

190,00 3.800,00 

10 15 UND 
Futebol de sabão � dimensões mínimas: 5,00x10,00m, fabricado em kp1000. 
Acompanha motor monofásico com chave reversora de voltagem, com monitor. � 
LILIANE ME

220,00 3.300,00 

TOTAL GERAL R$ 58.610,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 16 de Maio de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 108/2017 � Processo Adm. N º 207/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE GRADES 
E TOLDOS (SERVIÇOS DE SERRALHERIA), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MUNICIPALIDADE EM SUAS INSTALAÇÕES, 
LOCALIZADAS EM DIFERENTES PONTOS DO MUNICÍPIO, TANTO NA ÁREA URBANA QUANTO NA ÁREA RURAL, EM ATENDIMENTO 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO � SEMAD 

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: 

FERBOL LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.828.714/0001-34, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 662/2017.  

LOTE 01 
Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

01 50 
METRO 
QUADRADO 

Serviço de serralheria com chapas fechadas nº 20, frisadas e lisas. �
obraflex  

610,00 30.500,00 

02 50 
METRO 
QUADRADO 

Serviço de serralheria com tubos metalão 50/30. � obraflex 584,00 29.200,00 

03 50 
METRO 
QUADRADO 

Serviço de serralheria com tubos metalão 40/30. � obraflex 543,00 27.150,00 

04 50 
METRO 
QUADRADO 

Serviço de serralheria com tubos metalão 30/20 e cantoneiras 1 polegada �
obraflex

462,00 23.100,00 

05 50 
METRO 
QUADRADO 

Serviço de serralheria com ferro chato e redondo 1/2 x 3.16 � obraflex 274,00 13.700,00 

06 10 
METRO 
QUADRADO 

Confecção e instalação de toldos com tubos redondos 1.1/4" e lova pvc 
vinílica translúcida � obraflex

245,00 2.450,00 

07 10 
METRO 
QUADRADO 

Confecção e instalação de toldos com tubos chatos ou redondos 2.1/2" e 
lova pvc vinílica translúcida. � obraflex

282,25 2.822,50 

08 15 UNIDADE Instalação de fechadura � obraflex 133,50 2.002,50 

TOTAL DO LOTE R$ 130.925,00 

Valor Total: R$ 130.925,00 (Cento e trinta mil novecentos e vinte e cinco 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, 04 de dezenbro de 2017. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: XI    Nº: 2356    PÁG:27SEGUNDA-FEIRA 25/03/2019



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 115/2018 � Processo Adm. N º 204/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 631/2018, assinada em 21 de Dezembro de 2018 - VESTISUL INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 09.411.384/0001-00. 

Item Qtd Und Descrição 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$

01 13.500 Unidade 

Camiseta manga curta com decote "v" em malha, fio mistura intima 70% poliéster 30% modal, com 
gramatura de 170 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição). A camiseta deverá ter as mangas e o 
recorte reto nas duas laterais da frente, indo do ombro até a barra na lateral da camiseta em malha, fio 
mistura intima 70% poliéster 30% modal, com gramatura de 170 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e 
composição) na cor azul marinho pantone de referencia 19-3920 tpx. Entre o recorte e o corpo da peça 
deverá ter um filete embutido de 0,5 cm pronto costurado em máquina overloque. Esse filete será em 
malha, fio mistura intima 70% poliéster 30% modal, com gramatura de 170 g/m² (tolerância de 8% na 
gramatura e composição) na cor amarelo pantone de referencia14-0852 tpx. Fechar os ombros e as mangas 
em máquina overloque. A bainha da barra e das mangas deverá ter 2,0cm pronta costurada em máquina 
cobertura 2 agulhas largas. Na camiseta deverá ter uma gola personalizada em "v" com a escrita arapongas 
duas vezes, uma em cada lateral, conforme desenho ilustrativo abaixo. Gola deverá ser com linha 100% 
poliéster, em 3 cores, branco, azul marinho pantone de referencia 19-3921 tpx e amarelo pantone de 
referencia 14-0852 tpx. Sua construção deve respeitar a seguinte estrutura: quando a gola for 
confeccionada, antes de ser costurada na peça terá 3,8cm de largura conforme o desenho ilustrativo. Depois 
da gola costurada na peça em máquina overloque ela ficará com 3,0cm considerando a camiseta pronta. Na 
parte interna da gola deverá ter um reforço do mesmo tecido e cor do corpo com 1 cm de largura, costurada 
em máquina galoneira 1 agulha e pespontada em máquina reta 1 agulha. Para confecção desta peça deverá 
ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação.  Identificação: a peça deve ter etiqueta de identificação em 
tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével, pregado no centro do degolo da camiseta. Os 
caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, 
marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as 
obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos têxteis, 
determinadas pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio de 2008.  Logotipo: na camiseta deverá ser 
estampado em processo de serigrafia a logo da prefeitura de arapongas na medida de 7,0 cm para todos os 
tamanhos. Localização: centro da estampa rente ao final da cava e com o ponto mais alto do ombro, 
conforme imagem abaixo para todos os tamanhos.  Nas costas parte superior deverá ter uma estampa em 
processo de serigrafia com a escrita educação em meia lua e logo abaixo desta escrita, centralizar a palavra 
arapongas - pr de forma reta. As escritas deverão ser na fonte arial black. Para os tamanhos de 02 a 08 a 
estampa deverá ser no tamanho de 21,0cm base e para os tamanhos de 10 a xg deverá ter 26,0 cm de base.  
Localização: início da estampa a 7,0 cm do final da gola para todos os tamanhos. Demais especificações de 
acordo com termo de referência. 

11,91 160.785,00 

02 13.500 Unidade 

Camiseta manga longa com decote "v" em malha, fio mistura intima 50% poliéster 50% modal, com 
gramatura de 185 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição). A camiseta deverá ter as mangas e o 
recorte reto nas duas laterais da frente, indo do ombro até a barra na lateral da camiseta em malha, fio 
mistura intima 50% poliéster 50% modal, com gramatura de 185 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e 
composição) na cor azul marinho pantone de referencia 19-3920 tpx. Entre o recorte e o corpo da peça 
deverá ter um filete embutido de 0,5 cm pronto costurado em máquina overloque. Esse filete será em
malha, fio mistura intima 50% poliéster 50% modal, com gramatura de 185 g/m² (tolerância de 8% na 
gramatura e composição) na cor amarelo pantone de referencia14-0852 tpx. Fechar os ombros e as mangas 
em máquina overloque. A bainha da barra e das mangas deverá ter 2,0cm pronta costurada em máquina 
cobertura 2 agulhas largas. Na camiseta deverá ter uma gola personalizada em "v" com a escrita arapongas 
duas vezes, uma em cada lateral, conforme desenho ilustrativo abaixo. Gola deverá ser com linha 100% 
poliéster, em 3 cores, branco, azul marinho pantone de referencia 19-3921 tpx e amarelo pantone de 
referencia 14-0852 tpx. Sua construção deve respeitar a seguinte estrutura: quando a gola for 
confeccionada, antes de ser costurada na peça terá 3,8cm de largura conforme o desenho ilustrativo. Depois 
da gola costurada na peça em máquina overloque ela ficará com 3,0cm considerando a camiseta pronta. Na 
parte interna da gola deverá ter um reforço do mesmo tecido e cor do corpo com 1 cm de largura, costurada 
em máquina galoneira 1 agulha e pespontada em máquina reta 1 agulha. Para confecção desta peça deverá 
ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar isento de qualquer 
defeito que comprometa a sua apresentação. Identificação: a peça deve ter etiqueta de identificação em 
tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével, pregado no centro do degolo da camiseta. Os 
caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, 
marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as 
obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos têxteis, 
determinadas pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio de 2008.  Logotipo: na camiseta deverá ser 
estampado em processo de serigrafia a logo da prefeitura de arapongas na medida de 7,0 cm para todos os 
tamanhos. Localização: centro da estampa rente ao final da cava e com o ponto mais alto do ombro, 
conforme imagem abaixo para todos os tamanhos. Nas costas parte superior deverá ter uma estampa em 
processo de serigrafia com a escrita educação em meia lua e logo abaixo desta escrita, centralizar a palavra 
arapongas - pr de forma reta. As escritas deverão ser na fonte arial black. Para os tamanhos de 02 a 08 a 
estampa deverá ser no tamanho de 21,0cm base e para os tamanhos de 10 a xg deverá ter 26,0 cm de base. 
Localização: início da estampa a 7,0 cm do final da gola para todos os tamanhos. 

14,00 189.000,00 

03 6.500 Unidade 

Bermuda em confeccionada em tecido plano teci-tol, em losango constituído por vários desenhos 
geométricos. Como desenho principal do tecido temos um losango de 5mm por 3mm onde à partir desse se 
constitui em sua extremidade superior duas linhas unidas formando-se um semi losango, repetindo isso na 
extremidade inferior com medidas de 3mm por 3mm, dando continuidade do desenho, formam-se duas 
linhas na extremidade superior 5mm por 5mm dando origem a semi losango aberto, na parte inferior forma-
se também uma linha de 5mm por 5mm formando um semi losango aberto. Cor azul marinho pantone 19-
3920 tpx. Características técnicas: losango trabalhado, corante dispenso (composição do tecido 100% 
poliéster, nbr 11914, espessura total iso-5084, 030 +/-3, gramatura nbr10591 120+/- 5%, armação 
maquinetado, nbr 12546, titulo do fio-trama nbr 13216, 165/96, titulo do fio urdume nbr 13216, 75/36, 
quantidade de fios trama nbr10588, 35+/-3, quantidade de fios urdume nbr 10588, 40+/-3). Nas laterais 
devem ter dois frisos sobrepostos na mesmo tecido do corpo na cor amarelo pantone de referencia 14-0852 
tpx. Os frisos deverão ter 1,0cm de largura com intervalo entre eles de 0,5 cm costurados nas laterais da 
bermuda. O gancho frente, costas e entre pernas costuradas em máquina interloque. Bainha da perna da 
bermuda deverá ser costurada em 2,0 cm na máquina de cobertura 2 agulhas bitola larga. Para confecção 
desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. Na cintura da bermuda 
deverá ter elástico com 4,0 cm de largura costurado em máquina interloque e rebatido em máquina catraca 
4 agulhas ponto corrente, para todos os tamanhos. Barra da bermuda deve ser feita em máquina cobertura 2 
agulhas largas, com 2,0cm de largura. Para confecção desta peça deve ser utilizada linha 100% poliéster, 
n°120, na cor do tecido.  Logotipo: bordado na perna esquerda de quem veste, brasão da prefeitura e logo 
de arapongas. Com base de 7,5cm para todos os tamanhos. Localização: início do bordado a 5,0 cm do final 
da barra. Demais especificações de acordo com termo de referência. 

17,67 114.855,00 
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04 7.000 Unidade 

Short saia em confeccionada em tecido plano teci-tol, em losango constituído por vários desenhos 
geométricos. Como desenho principal do tecido temos um losango de 5mm por 3mm onde à partir desse se 
constitui em sua extremidade superior duas linhas unidas formando-se um semi losango, repetindo isso na 
extremidade inferior com medidas de 3mm por 3mm, dando continuidade do desenho, formam-se duas 
linhas na extremidade superior 5mm por 5mm dando origem a semi losango aberto, na parte inferior forma-
se também uma linha de 5mm por 5mm formando um semi losango aberto. Cor azul marinho pantone 19-
3920 tpx. Características técnicas: losango trabalhado, corante dispenso (composição do tecido 100% 
poliéster, nbr 11914, espessura total iso-5084, 030 +/-3, gramatura nbr10591 120+/- 5%, armação 
maquinetado, nbr 12546, titulo do fio-trama nbr 13216, 165/96, titulo do fio urdume nbr 13216, 75/36, 
quantidade de fios trama nbr10588, 35+/-3, quantidade de fios urdume nbr 10588, 40+/-3). Na frente da 
saia deverá ter um friso no mesmo material do corpo cor amarelo pantone de referencia 14-0852 tpx. O 
friso deverá ter 1,0cm de largura costurado em maquina cobertura 2agulhas bitola estreita. O gancho frente, 
costas e entre pernas costuradas em máquina interloque. Ora a abertura da saia pode ser do lado direto e ora 
para o lado esquerdo. Bainha da barra do short saia deverá ser costurada em 2,0 cm na máquina de 
cobertura 2 agulhas bitola larga. Na cintura da frente deverá ser cós colocado, com elástico com 4,0 cm de 
largura costurado em máquina interloque. Na parte traseira deverá ser cós com elástico com 4,0 cm de 
largura costurado em máquina interloque,e rebatido em máquina catraca 4 agulhas ponto corrente, para 
todos os tamanhos. Barra do short saia deve ser feita em máquina cobertura 2 agulhas largas, com 2,0cm de 
largura. Para confecção desta peça deve ser utilizada linha 100% poliéster, n°120, na cor do tecido.  
Identificação: a peça deve ter etiqueta de identificação em tecido branco, afixada em caráter permanente e 
indelével, aplicado na parte interna do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor 
preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, 
símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no 
regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 
02 do conmetro, de 6 de maio de 2008.  Logotipo: bordado na perna no lado da abertura da saia, brasão da 
prefeitura e logo de arapongas. Com base de 7,5cm para todos os tamanhos. Localização: início do bordado 
a 5,0 cm da barra e a 5,0cm da lateral da saia. Demais especificações de acordo com termo de referência. 

17,07 119.490,00 

05 13.500 Unidade 

Jaqueta confeccionada em tecido plano teci-tol, em losango constituído por vários desenhos geométricos. 
Como desenho principal do tecido temos um losango de 5mm por 3mm onde à partir desse se constitui em 
sua extremidade superior duas linhas unidas formando-se um semi losango, repetindo isso na extremidade 
inferior com medidas de 3mm por 3mm, dando continuidade do desenho, formam-se duas linhas na 
extremidade superior 5mm por 5mm dando origem a semi losango aberto, na parte inferior forma-se 
também uma linha de 5mm por 5mm formando um semi losango aberto. Cor azul marinho pantone 19-3920 
tpx. Características técnicas: losango trabalhado, corante dispenso, hidro-repelente (aatcc22spray teste nota 
100+/-10, composição do tecido 100% poliéster, nbr 11914, espessura total iso-5084, 030 +/-3, gramatura 
nbr10591 120+/- 5%, armação maquinetado, nbr 12546, titulo do fio-trama nbr 13216, 165/96, titulo do fio 
urdume nbr 13216, 75/36, quantidade de fios trama nbr10588, 35+/-3, quantidade de fios urdume nbr 
10588, 40+/-3) 
A jaqueta deverá ter bolso embutido, nas duas laterais do mesmo tecido do corpo pespontado em máquina 
reta 0,8 cm. No centro das mangas devem ter dois frisos sobrepostos no mesmo material do corpo na cor 
amarelo pantone de referencia 14-0852 tpx. Os frisos deverão ter 1,0cm de largura com intervalo entre eles 
de 0,5 cm costurados no centro das mangas das jaquetas, costurando partindo da gola até a bainha, nas duas 
mangas, em máquina ponto corrente. A bainha da barra deverá ser com limpeza na interloque e costurada 
em máquina reta 1 agulha, com largura de 2,0 cm na pronta. Bainha das mangas com costura embutida na 
interloque e costurada em máquina reta 1 agulha, com largura de 2 cm pronta. Os ombros, mangas e laterais 
deverão ser costurados em máquina interloque. Zíper de nylon na cor azul marinho pantone de referencia 
19-3920 tpx, pregado e pespontado em máquina reta 1 agulha do início da barra até o final do zíper. Para a 
confecção desta peça deve ser utilizada linha 100% poliéster, n° 120, na cor predominante. Jaqueta forrada 
em malha dupla circular (jacquard) na cor azul marinho pantone 19-3920 tpx personalizada com o nome do 
município "arapongas" fio brilhante, composição da malha 100% poliéster com gramatura de 150 g/m2. A 
escrita "arapongas" em rapport sem pé alternado, com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura, conforme 
layout, a jaqueta deverá ser fechado em máquina interlock 5 linhas. Identificação: a peça deve ter etiqueta 
de identificação em tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna do degolo da 
jaqueta. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão 
social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem 
cumprir as obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos 
têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio de 2008.  Logotipo: na jaqueta deverá 
ser bordado a logo de arapongas com 8,0 cm de base e altura proporcional para todos os tamanhos. 
Localização: centro do bordado rente ao final da cava e a 5cm do zíper para todos os tamanhos. Demais 
especificações de acordo com termo de referência 

48,05 648.675,00 

06 13.500 Unidade 

Calça confeccionada em tecido plano teci-tol, em losango constituído por vários desenhos geométricos. 
Como desenho principal do tecido temos um losango de 5mm por 3mm onde à partir desse se constitui em 
sua extremidade superior duas linhas unidas formando-se um semi losango, repetindo isso na extremidade 
inferior com medidas de 3mm por 3mm, dando continuidade do desenho, formam-se duas linhas na 
extremidade superior 5mm por 5mm dando origem a semi losango aberto, na parte inferior forma-se 
também uma linha de 5mm por 5mm formando um semi losango aberto. Cor azul marinho pantone 19-3920 
tpx. Características técnicas: losango trabalhado, corante dispenso, hidro-repelente (aatcc22spray teste nota 
100+/-10, composição do tecido 100% poliéster, nbr 11914, espessura total iso-5084, 030 +/-3, gramatura 
nbr10591 120+/- 5%, armação maquinetado, nbr 12546, titulo do fio-trama nbr 13216, 165/96, titulo do fio 
urdume nbr 13216, 75/36, quantidade de fios trama nbr10588, 35+/-3, quantidade de fios urdume nbr 
10588, 40+/-3) 
Nas laterais devem ter dois frisos sobrepostos no mesmo material do corpo na amarelo pantone de 
referencia 14-0852 tpx. Os frisos deverão ter 1,0cm de largura com intervalo entre eles de 0,5 cm 
costurados nas laterais da calça.. O gancho frente, costas e entre pernas costuradas em máquina interloque. 
Bainha da perna da calça deverá ser costurada em 2,0 cm na máquina de cobertura 2 agulhas bitola larga. 
Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. Na 
cintura da calça deverá ter elástico com 4,0 cm de largura costurado em máquina interloque e rebatido em 
máquina catraca 4 agulhas ponto corrente, para todos os tamanhos. Identificação: a peça deve ter etiqueta 
de identificação em tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével, aplicado na parte interna do 
gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a 
razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas 
devem cumprir as obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de 
produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio de 2008. Logotipo: bordado 
na perna direita de quem veste do brasão da prefeitura de arapongas com 7,5 cm de base para todos os 
tamanhos. Localização: meio do bordado rente ao final do gancho e a 5,0cm da lateral. Demais 
especificações de acordo com termo de referência. 

21,27 287.145,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 21 de Março de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: XI    Nº: 2356    PÁG:29SEGUNDA-FEIRA 25/03/2019



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 129/2018 � Processo Adm. N º 225/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER OS CENTROS 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 630/2018, assinada em 21 de Dezembro de 2018 - ELO TEXTIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
28.844.636/0001-39 
  

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

01 500 Und 
Lençol de baixo com elástico, confeccionado com tecido macio 100% 
algodão, com trama de no mínimo 150 fios, sistema de anti-pelling (sem 
bolinhas), para colchões até 071 x 132 x 13 cm, na cor verde claro. 

Elo 11,59 5.795,00 

02 250 Und 

Toalha de banho em tecido macio 
100% algodão, antialérgica sem estampa, felpuda, medindo 0,80 x 1,50, 
gramatura mínima de 450 g/m², cores claras variadas. Tolerância 
dimensional de 5% para mais ou para menos. 

Elo 15,90 3.975,00 

05 300 Und 
Cobertor infantil: manta especial microfibra, 100 % poliéster, delicadas, 
antialérgica, toque macio, cores claras variadas, medindo 
aproximadamente 1,50 x 1,10 m. 

Elo 14,75 4.425,00 

TOTAL GERAL R$ 14.195,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 21 de Março de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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IPPASA
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Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

ALL5908 274270NIC0005516 16/3/2019 50020 R$ 195.23

ATZ0972 274270NIC0005514 16/3/2019 50020 R$ 195.23

AVS4858 274270NIC0005515 16/3/2019 50020 R$ 293.47

AZX7318 274270NIC0005513 16/3/2019 50020 R$ 195.23

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

AAH0111 274270A000071893 8/3/2019 60501

AAW1C33 274270A000074746 18/3/2019 51851

AAW2687 274270A000074097 14/3/2019 51851

AAW8713 274270A000074083 6/3/2019 76332

ADL2006 274270A000073861 10/3/2019 51851

ADM1930 274270A000074733 17/3/2019 51851

ADS0046 274270A000074261 16/3/2019 65300

AED0051 274270A000071458 14/3/2019 55417

AFO4222 274270A000070424 12/3/2019 76252

AGA8419 274270A000074093 10/3/2019 51930

AGK6390 274270A000070438 12/3/2019 55680

AGO2498 274270A000074737 17/3/2019 51851

AGW7500 274270A000074706 14/3/2019 51851

AHA9971 274270A000070449 14/3/2019 73662

AIU2400 274270A000071896 8/3/2019 60501

AJD6014 274270A000074726 17/3/2019 55680

AJJ2123 274270A000074099 14/3/2019 73662

AJR6902 274270A000074257 12/3/2019 76332

AJS2718 274270A000074717 17/3/2019 51851

AJT9385 274270A000074738 17/3/2019 51851

AKC4704 274270A000069364 3/3/2019 65300

ALH8664 274270A000074702 14/3/2019 76332

AMC1677 274270A000071899 9/3/2019 65300

AMU2570 274270A000074085 7/3/2019 51851

AMV3035 274270A000074701 14/3/2019 51851

ANF5A37 274270A000074709 14/3/2019 60412

ANJ2863 274270A000070447 12/3/2019 60412

ANP0268 274270A000074711 14/3/2019 60412

ANX5344 274270A000070799 14/3/2019 60412

ANX5344 274270A000071459 14/3/2019 60501

AOE8000 274270A000073584 10/3/2019 51930

AOF1481 274270A000074091 10/3/2019 52070

AOI9922 274270A000074098 14/3/2019 51851

AOR3973 274270A000074731 17/3/2019 51851

AOV8272 274270A000070436 12/3/2019 55417

AOY0860 274270A000074718 17/3/2019 52070

APC2282 274270A000071900 9/3/2019 65300

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da 

infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à 

DIRETRAN-ARAPONGAS até 07/05/2019, o qual será remetido à JARI para 

julgamento.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 06/05/2019.
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APJ4710 274270A000070441 12/3/2019 60412

APO7661 274270A000073862 12/3/2019 60501

AQI9A28 274270A000070446 12/3/2019 60412

AQJ4749 274270A000074710 14/3/2019 60412

AQM7496 274270A000074729 17/3/2019 51851

AQN1200 274270A000074092 10/3/2019 51851

AQR7259 274270A000072248 1/3/2019 60501

AQT7078 274270A000074741 18/3/2019 51851

AQV9746 274270A000074740 18/3/2019 51851

ARH3539 274270A000070444 14/3/2019 76252

ARV3079 274270A000074255 8/3/2019 70481

ASM3559 274270A000070427 12/3/2019 60412

AST7263 274270A000074722 17/3/2019 51851

ASX8533 274270A000074258 14/3/2019 73662

ASY9550 274270A000074524 15/3/2019 55411

ATA1813 274270A000074742 18/3/2019 51851

ATD8379 274270A000071895 8/3/2019 60501

ATT4227 274270A000072415 12/3/2019 76332

AUI3986 274270A000071543 10/3/2019 51851

AUR0115 274270A000070425 12/3/2019 73662

AVB8503 274270A000072247 1/3/2019 57380

AVK2647 274270A000074401 2/3/2019 65300

AVL7436 274270A000072414 8/3/2019 54870

AVQ5783 274270A000074736 17/3/2019 51851

AVT9437 274270A000074523 15/3/2019 55417

AVY1005 274270A000074521 15/3/2019 55417

AWD9876 274270A000074713 14/3/2019 60412

AWE3129 274270A000074260 16/3/2019 65300

AWH2583 274270A000072300 28/2/2019 73662

AWR1894 274270A000074728 17/3/2019 51851

AWV7398 274270A000072245 1/3/2019 51851

AXI7653 274270A000071544 10/3/2019 76332

AXY8895 274270A000070429 12/3/2019 73662

AYH0290 274270A000074526 15/3/2019 55411

AYH2992 274270A000074515 11/3/2019 73662

AYJ6720 274270A000074259 14/3/2019 73662

AYU9346 274270A000070431 12/3/2019 73662

AYZ5090 274270A000070434 12/3/2019 55417

AZB7406 274270A000074724 17/3/2019 51851

AZC4954 274270A000074087 10/3/2019 54600

AZE2396 274270A000070428 12/3/2019 73662

AZH9808 274270A000074716 17/3/2019 52070

AZR3188 274270A000070442 12/3/2019 55417

AZU2125 274270A000074715 17/3/2019 51851

BAH2A78 274270A000074739 17/3/2019 60412

BAN7263 274270A000074601 6/3/2019 76332

BAZ2D48 274270A000074708 14/3/2019 60412

BBC3501 274270A000074100 14/3/2019 51851

BBO0019 274270A000070423 12/3/2019 60501

BCE0321 274270A000070440 12/3/2019 73662

BCR6E56 274270A000070439 12/3/2019 55680

BDA2102 274270A000070432 12/3/2019 73662

BEO1510 274270A000070426 12/3/2019 73662

BEO1510 274270A000070450 14/3/2019 73662
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BSH7348 274270A000070430 12/3/2019 60412

CEB1728 274270A000070798 14/3/2019 60412

CEB1728 274270A000070800 14/3/2019 60501

CEQ7722 274270A000070445 12/3/2019 60412

CNA5220 274270A000074084 7/3/2019 51851

CND5236 274270A000074516 11/3/2019 73662

COI9581 274270A000072243 1/3/2019 51851

COI9581 274270A000072244 1/3/2019 52070

CRD4993 274270A000074553 10/3/2019 51851

CWK1188 274270A000071894 8/3/2019 60501

CYQ9I98 274270A000074086 10/3/2019 55680

CYS5586 274270A000074720 17/3/2019 51851

DBY9195 274270A000074090 10/3/2019 51851

DEB9303 274270A000071892 8/3/2019 51851

DHZ1598 274270A000074745 18/3/2019 51851

DKD3375 274270A000070443 14/3/2019 76251

DMV5841 274270A000074527 15/3/2019 55411

DUL0916 274270A000074719 17/3/2019 51851

DVN7767 274270A000073582 10/3/2019 51930

DZK2059 274270A000074552 10/3/2019 51851

EIF5J62 274270A000074402 2/3/2019 51851

ENV1280 274270A000074703 14/3/2019 73662

EQT5079 274270A000074721 17/3/2019 51851

EVS5898 274270A000074525 15/3/2019 55411

EYM2723 274270A000072246 1/3/2019 51851

EZP1727 274270A000074603 14/3/2019 76331

FCB6518 274270A000074522 15/3/2019 55417

HYK9537 274270A000074094 10/3/2019 51851

JPX4483 274270A000074725 17/3/2019 51851

JRJ1842 274270A000073860 10/3/2019 72340

KDG8009 274270A000074554 10/3/2019 51851

KKX9192 274270A000074256 10/3/2019 65300

LOI2661 274270A000074730 17/3/2019 51851

LZK0373 274270A000074096 14/3/2019 54870

MDV1569 274270A000074744 18/3/2019 51851

MIZ2203 274270A000070435 12/3/2019 55417

NBN2035 274270A000074705 14/3/2019 51851

NRS4518 274270A000074556 10/3/2019 51851

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

AIF0234 274270A000072275 5/1/2019 73662 R$ 130.16

AJU9822 274270A000072123 20/12/2018 51851 R$ 195.23

AKE3671 274270A000072012 20/12/2018 58780 R$ 130.16

AOR7342 116100E008419803 26/12/2018 59670 R$ 1467.35

API9319 274270A000073193 26/12/2018 73662 R$ 130.16

APJ2919 274270A000076008 4/1/2019 55414 R$ 195.23

ARU6367 274270A000073087 13/12/2018 51930 R$ 293.47

AUI5098 116100E008419814 3/1/2019 58780 R$ 130.16

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da 

infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à 

DIRETRAN-ARAPONGAS até 09/05/2019, o qual será remetido à JARI para 

julgamento.
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AUV8500 274270A000072726 20/12/2018 60412 R$ 195.23

AVJ0534 274270A000072734 24/12/2018 73662 R$ 130.16

AVL5523 274270A000072273 5/1/2019 73662 R$ 130.16

AWF3297 274270A000076012 8/1/2019 55414 R$ 195.23

BAJ6216 274270A000072279 7/1/2019 73662 R$ 130.16

BBN2531 116100E008419478 8/1/2019 59910 R$ 293.47

BBR2536 274270A000069230 25/12/2018 58780 R$ 130.16

BCJ3776 274270A000071538 24/12/2018 60501 R$ 293.47

BVW5244 274270A000073273 29/12/2018 60501 R$ 293.47

CON8162 116100E008419901 3/1/2019 54870 R$ 195.23

EBI2991 274270A000071386 8/1/2019 60412 R$ 195.23

ENT8745 274270A000072745 26/12/2018 60412 R$ 195.23

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

AAY9447 274270A000071741 11/8/2018 55414 R$ 195.23

ACX4013 274270A000071619 31/7/2018 55417 R$ 195.23

AHM8145 116100E007961381 29/6/2018 60501 R$ 293.47

APU7331 274270A000066390 21/6/2018 76332 R$ 293.47

ATK5253 274270A000070505 26/6/2018 55414 R$ 195.23

ATW2542 274270A000065233 2/7/2018 51930 R$ 293.47

ATX8144 274270A000070564 29/6/2018 55414 R$ 195.23

AUD7589 274270A000070591 3/7/2018 55411 R$ 195.23

AUS3464 274270A000070532 30/6/2018 55411 R$ 195.23

AUU8930 274270A000071442 27/7/2018 60681 R$ 195.23

AVD7153 274270A000071107 21/7/2018 55417 R$ 195.23

AWK3462 274270A000070340 20/6/2018 58191 R$ 880.41

AWR2446 274270A000070553 27/6/2018 60412 R$ 195.23

AWX3793 274270A000071072 13/7/2018 73662 R$ 130.16

AXJ8212 274270A000071156 16/7/2018 58192 R$ 880.41

AZM9467 274270A000070293 3/8/2018 60501 R$ 293.47

AZM9467 274270A000070294 3/8/2018 60412 R$ 195.23

BAW0686 274270A000071104 13/7/2018 55417 R$ 195.23

BDS1109 116100E007961145 1/7/2018 60501 R$ 293.47

CEB5503 274270A000070640 9/7/2018 55417 R$ 195.23

DLK6709 274270A000070907 7/7/2018 60412 R$ 195.23

DSS9631 274270A000071300 1/8/2018 55414 R$ 195.23

JMD6372 116100E007725724 29/6/2018 60501 R$ 293.47

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

AGL8610 274270A000073313 13/1/2019 60412 R$ 195.23

AKL7402 274270A000073098 29/12/2018 51851 R$ 195.23

ALK6242 274270A000072019 8/1/2019 73662 R$ 130.16

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da 

infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à 

DIRETRAN-ARAPONGAS até 10/05/2019, o qual será remetido à JARI para 

julgamento.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da 

infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à 

DIRETRAN-ARAPONGAS até 13/05/2019, o qual será remetido à JARI para 

julgamento.



ALP4975 274270A000073097 29/12/2018 51930 R$ 293.47

AMA7473 274270A000073042 3/1/2019 76332 R$ 293.47

AOF1271 274270A000073094 29/12/2018 54521 R$ 195.23

AOJ4099 274270A000073046 11/1/2019 60501 R$ 293.47

AOL4359 274270A000073038 2/1/2019 60501 R$ 293.47

ATO1820 274270A000072020 9/1/2019 70301 R$ 293.47

AWC4225 274270A000073040 2/1/2019 73662 R$ 130.16

AYV6977 274270A000073901 10/1/2019 55417 R$ 195.23

AZL8456 274270A000071776 11/1/2019 55417 R$ 195.23

BAP0916 274270A000073045 6/1/2019 60501 R$ 293.47

BBR2536 274270A000073488 31/12/2018 70561 R$ 293.47

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

ADM2224 274270A000074415 12/3/2019 51851

ADT8514 274270A000074405 12/3/2019 51851

ADZ6382 274270A000074413 12/3/2019 51851

AHJ6357 274270A000074412 12/3/2019 51851

AKN9147 274270A000074431 12/3/2019 55680

AMH9004 274270A000074404 12/3/2019 51851

AMI5900 274270A000074427 12/3/2019 51851

ANK7849 274270A000074417 12/3/2019 51851

AOD0033 274270A000074429 12/3/2019 51851

APU5J89 274270A000071781 10/3/2019 65300

ARH2200 274270A000074407 12/3/2019 51851

ARX8145 274270A000074408 12/3/2019 51851

ASH0723 274270A000074428 12/3/2019 51851

ASW2132 274270A000074419 12/3/2019 51851

ATV6327 274270A000071782 10/3/2019 65300

AUD5130 274270A000074424 12/3/2019 51851

AVU2594 274270A000074411 12/3/2019 51851

AXH2083 274270A000074421 12/3/2019 51851

AXS0468 274270A000074510 7/3/2019 73662

AYO7732 274270A000074409 12/3/2019 51851

BCJ4346 274270A000072456 16/3/2019 70301

BPJ8548 274270A000074410 12/3/2019 51851

BXT8381 274270A000074414 12/3/2019 51851

CHN4758 274270A000074422 12/3/2019 51851

CZM9726 274270A000072455 15/3/2019 73662

ELN8362 274270A000074406 12/3/2019 51851

GXP0339 274270A000074423 12/3/2019 51851

JZL6400 274270A000074416 12/3/2019 51851

NNU4583 274270A000074418 12/3/2019 51851

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 09/05/2019.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da 

infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à 

DIRETRAN-ARAPONGAS até 13/05/2019, o qual será remetido à JARI para 

julgamento.
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Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

BAS6188 274270NIC0005519 22/3/2019 50020 R$ 293.47

EKR3893 274270NIC0005517 22/3/2019 50020 R$ 293.47

LCN5519 274270NIC0005520 22/3/2019 50020 R$ 293.47

QPD7590 274270NIC0005518 22/3/2019 50020 R$ 293.47

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

AGW2993 274270A000074809 12/3/2019 60412

AKP8624 274270A000069419 12/3/2019 73662

ALJ9515 274270A000074806 12/3/2019 60412

AMI1293 274270A000073956 5/3/2019 60502

ANT2688 274270A000074514 11/3/2019 73662

AOB5110 274270A000073962 11/3/2019 60501

AQF7812 274270A000074811 12/3/2019 60412

AVL8569 274270A000074802 12/3/2019 60412

AVL8911 274270A000074528 15/3/2019 69471

AXD1I38 274270A000074805 12/3/2019 60412

AXP8970 274270A000074803 12/3/2019 60412

AXY9589 274270A000074804 12/3/2019 60412

AYL2735 274270A000073958 11/3/2019 76331

AZF2188 274270A000074808 12/3/2019 60412

AZJ1001 274270A000070437 12/3/2019 55417

AZJ4179 274270A000073961 11/3/2019 76331

AZS7723 274270A000074530 19/3/2019 54600

BAJ1041 274270A000074814 14/3/2019 73662

BAR2582 274270A000073960 11/3/2019 51930

BBH1712 274270A000074807 12/3/2019 73662

BBM3948 274270A000074810 12/3/2019 73662

BCA8098 274270A000074801 12/3/2019 60412

DWJ6021 274270A000073902 15/3/2019 55417

EDD4875 274270A000073954 7/3/2019 59910

EEL2974 274270A000073957 9/3/2019 60501

EUA1036 274270A000074813 12/3/2019 60412

FXQ6591 274270A000074815 14/3/2019 73662

IKO2671 274270A000073959 11/3/2019 76331

QHB1374 274270A000073955 7/3/2019 54521

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos 

que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 08/05/2019.
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Notificação nº 032/2019 
 
Notificado: NIVALDO APARECIDO INVERNIZZI 
RG: 5.010.634-9 
CPF: 878.416.309-72 

 

A Comissão Permanente de Sindicância da Guarda Municipal de Arapongas, 

instaurada pela Portaria nº 023/2019, publicada em diário oficial em 17 de Janeiro de 2019, informa o 

prosseguimento do processo sindicante nº 006/2018, originado em decorrência de uma denúncia feita por 

V.S.ª. à Ouvidoria da Guarda Municipal em 14/02/2018, instaurado pela portaria nº 013/2018, publicada 

em diário oficial em 04 de Outubro de 2018, referente a um áudio divulgado por um integrante da Guarda 

Municipal. Assim sendo, fica V.Sª NOTIFICADO, a apresentar suas testemunhas (máximo 5) no prazo 

de 3 dias úteis a contar da data de publicação desta, em dias úteis, das 08hrs30min às 11hrs e das 13hrs às 

17hrs, na sede desta Comissão, situada na Rua Eurilemos nº 530 (sede da Guarda Municipal).  

 Arapongas-PR, 21 de Março de 2019. 

 

_____________________________ 
Michele Regina Zanin 

Presidente da Comissão Permanente de Sindicância 
Guarda Municipal de Arapongas 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito 
Guarda Municipal 

Comissão Permanente de Sindicância  
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