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ATOS DO PODER EXECUTIVO
LEI Nº. 4.818, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre autorização para desafetar e dar 
em cessão de uso de terreno de propriedade do 
Município à Igreja Pentecostal de Jesus Cristo.

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

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a 
celebrar com a Igreja Pentecostal de Jesus 
Cristo, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 
82.678.046/0001-29, com sede a Rua Tucanos 
1676, Centro, neste Município e Comarca, 
Contrato de Cessão de Uso lote de terra nº 03 
com área de 1.079,76 m² da quadra nº 03, 
situado no Jardim Quebec, neste Município e 
Comarca.
Art. 2º. Fica desafetado do uso comum do povo, 
o lote de terra nº 03 com área de 1.079,76 m² 
da quadra nº 03, situado no Jardim Quebec, 
principiando num marco 5, situado na rua 
Andorinha Grande Situado no Jardim Quebec, 
segue confrontando com a rua Andorinha 
Grande, na distância de 20,81 metros e rumo 
de NW41º15’01”SE, até o Marco 6; deste segue 
confrontando com o lote nº 02, tomando rumo 
SW13º31’00”NE, em uma distância de 57,51 
metros até o marco 9; deste segue confrontando 
com a rua Papagaio Moleiro na distância de 
17,00 metros rumo NW76º29’00”SE até o marco 
10; deste segue confrontando com o lote nº 01, 
tomando rumo SW13º31’00”, em uma distância 
de 59,52 metros até o marco 5, ponto inicial 
da descrição deste, destacado da matricula nº 
40.291, registrado no 2º Serviço de Registro de 
Imóveis de Arapongas.
Art. 3º. A Comodatária, utilizando de seus 
recursos edificará uma área de 500 (quinhentos) 
metros quadrados, num prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses, contados da publicação desta lei.
Art. 4º. O prazo do Comodato será por tempo 
determinado de 20 (vinte) anos, a contar da 
publicação desta Lei, podendo ser prorrogado, 
havendo interesse das partes, por meio de nova 
autorização legislativa.

Art. 5º. A Comodatária não poderá alterar a 
finalidade da edificação implantada, alienar ou 
ceder a terceiros sob qualquer hipótese, seja 
a que título for, o qual implicará na imediata 
rescisão do contrato, mediante notificação 
do poder Público e reversão da posse do 
imóvel e benfeitorias existentes ao Patrimônio 
Público Municipal, sem direito a donatária de 
indenização, ressarcimento, a qualquer título, 
pretexto ou alegação.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário.

Arapongas, 04 de novembro de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR TUDINO
Secretário Mun. Da Indústria, Comércio e 

Turismo

LEI Nº. 4.819, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre autorização para dar em comodato 
e desafetar terreno de propriedade do Município 
à Igreja Evangélica Luz do Mundo.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, 
ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO 
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo 
a celebrar com a Igreja Evangélica Luz do 
Mundo, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 
75.794.354/0001-54, com sede situada à Rua 
Rio Grande do Sul nº 420, Centro, Londrina – 
PR, e sua filial na Rua Gaturamo Publeo, nº 341, 
Jardim Columbia, Arapongas- PR, Contrato de 
Comodato de lote de terra nº01, da quadra N, 
com área de 313,89 metros quadrados, situado 
no Jardim Columbia, nesta cidade e Comarca.
Art. 2º. Fica autorizado o Poder Executivo 
a celebrar com a Igreja Evangélica Luz do 
Mundo, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 
75.794.354/0001-54, com sede situada à Rua Rio 
Grande do Sul nº 420, Centro, Londrina – PR, e 

sua filial na Rua Gaturamo Publeo, nº 341, Jardim 
Columbia, Arapongas-PR, Desafetação de lote 
de terra nº01, da quadra N, com área de 313,89 
metros quadrados, situado no Jardim Columbia, 
nesta cidade e Comarca, com as seguintes divisas 
e confrontações: (irregular) tem frente para a rua 
10 e mede 10,08 metros, a direita divisa com o 
lote 155-B e mede 22,96 metros aos fundos 
divisa com os lotes 04 e 05 e mede 21,33 metros, 
a a esquerda divisa com o lote 02 e mede 20,00 
metros, totalizando uma área de 313,89 metros 
quadrados, localiza-se na esquina da rua 10 com 
o lote 155-B, de acordo com a matricula 11.028 
do 2º Oficio de Registro de Imóveis de Arapongas.       
Art. 3º. A Comodatária, utilizando de seus 
recursos edificará uma área de 150,00 metros 
quadrados, num prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados da publicação desta lei. 
Art. 4º. O prazo do Comodato será por tempo 
determinado de 20 (vinte) anos, a contar da 
publicação desta Lei, podendo ser prorrogado, 
havendo interesse das partes, por meio de nova 
autorização legislativa. 
Art. 5º. A Comodatária não poderá alterar a 
finalidade da edificação implantada, alienar ou 
ceder a terceiros sob qualquer hipótese, seja 
a que título for, o qual implicará na imediata 
rescisão do contrato, mediante notificação 
do poder Público e reversão da posse do 
imóvel e benfeitorias existentes ao Patrimônio 
Público Municipal, sem direito a donatária de 
indenização, ressarcimento, a qualquer título, 
pretexto ou alegação. 
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 

Arapongas, 04 de novembro de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR TUDINO
Secretário Mun. Da Indústria, Comércio e 

Turismo
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LEI Nº. 4.821, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre autorização para dar em comodato 
e desafetar terreno de propriedade do Município 
à Paróquia São Vicente Pallotti de Arapongas.
  
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, 
ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO 
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a 
celebrar com a Paroquia São Vicente Pallotti de 
Arapongas, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob 
nº 75.283.564/0018-68, situada à Rua Albatroz, 
s/n, Vila Nova, Arapongas - PR, Contrato de 
Comodato de lote terra sob área da Quadra 20, 
situado no Jardim Casa Branca nesta Cidade e 
Comarca de Arapongas, com área de 2.004,15 
m².
         
Art. 2º. Fica autorizado o Poder Executivo a 
celebrar com a Paroquia São Vicente Pallotti de 
Arapongas, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob 
nº 75.283.564/0018-68, situada à rua Albatroz 
S/N, Vila Nova, Arapongas - PR, Desafetação de 
lote de terra sob área da Quadra 20, situado 
no Jardim Casa Branca nesta Cidade e Comarca 
de Arapongas, com áre de 2.004,15 m², com 
as seguintes divisas e confrontações : Partindo 
num marco situado na Rua Avinhados, segue 
aconfrontando com rua Avinhados, na distância 
de 44,83 metros e rumo de SW81º16’00”NE; 
deste segue confrontando com a Rua 
Avinhados e Rua saracura Carijó num raio de 
6,00 metros e na distância de 8,82 metros; 
deste segue confrontando com a Rua saracura 
Carijó na distância de 34,78 metros e rumo 
NW14º31’00”SE; deste segue confrontando com 
o Lote 01 na distância de 50,26 metros e rumo 
NE81º16’00”SW; deste segue confrontando com 
o Lote 01 na distância de 40,20metros e rumo 
SE14º31’00”NW; deste segue até o marco inicial 
de descrição deste perímetro.
               
Art. 3º. A Comodatária, utilizando de seus 
recursos edificará uma área de 800,00 metros 
quadrados, num prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados da publicação desta lei. 
 
Art. 4º. O prazo do Comodato será por tempo 
determinado de 20 (vinte) anos, a contar da 
publicação desta Lei, podendo ser prorrogado, 
havendo interesse das partes, por meio de nova 
autorização legislativa. 

Art. 5º. A Comodatária não poderá alterar a 
finalidade da edificação implantada, alienar ou 
ceder a terceiros sob qualquer hipótese, seja 
a que título for, o qual implicará na imediata 
rescisão do contrato, mediante notificação 
do poder Público e reversão da posse do 
imóvel e benfeitorias existentes ao Patrimônio 
Público Municipal, sem direito a donatária de 
indenização, ressarcimento, a qualquer título, 
pretexto ou alegação. 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 

Arapongas, 06 de novembro de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR TUDINO
Secretário Mun. Da Indústria, Comércio e 

Turismo

DECRETO Nº 727/19, DE 13 DE NOVEMBRO 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 disposto 
na C.I. nº 512/19, de 14 de outubro de 2019, da 
Sede Administrativa dos Conselhos Municipais,

R E S O L V E:
Dispensar, a partir de 31 de outubro de 2019, 
Jacson Mário Rosário de Moura, da função de 
Secretário Executivo dos Conselhos Municipais 
abaixo relacionados:

Conselho Municipal de Política Cultural – Decreto 
nº 947/18
Conselho Municipal de Esporte e Lazer – Decreto 
nº 943/18
Conselho Municipal de Turismo – Decreto nº 
952/18

Arapongas, 13 de novembro de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº. 510/19, DE 12 DE NOVEMBRO 
DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições,
- Considerando o contido na Lei nº. 4.451/16;
- Considerando o contido no Termo de Convênio 
nº 18/2018 do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná;

R E S O L V E:
CEDER, a 1ª Vara Criminal de Arapongas – Pr, 
com ônus, para o Órgão Cessionário, a servidora 
Natália Ragusa Rocha Cortez, matrícula nº. 
79014/1, ocupante do cargo de Secretário 
Executivo, de provimento efetivo, a contar de 
18 de novembro de 2019, conforme artigo 167, 
inciso I, da Lei nº. 4.451/16 que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
Arapongas.

Arapongas, 12 de novembro de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário de Administração

                               
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 008/2019

INEXIGIBILIDADE Nº 037/2019

Comunicamos que se encontra à disposição dos 
interessados EDITAL DE CREDENCIAMENTO/
CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 008/2019 que tem 
como objeto o credenciamento de pessoas físicas 
e/ou jurídicas, das classes artísticas, sendo estas, 
música, dança, teatro e cultura popular brasileira 
para o evento Natal “LUZ” 2019, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos 
– SECLE. Os interessados deverão encaminhar os 
documentos relacionadas no item 4.7 do edital na 
gerência de Licitação, no horário das 13h00min 
até as 17h00min, em dias de expediente na 
Prefeitura Municipal de Arapongas, Secretaria 
Municipal de Administração, na Rua Garças, 
750, térreo, centro, Arapongas - PR, no período 
de 18/11/2019 a 28/11/2019, ocasião em que 
receberão recibo da entrega do envelope lacrado 
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contendo os documentos devidos. O respectivo 
edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal 
de Arapongas, no endereço e horário acima 
mencionados ou no endereço eletrônico www.
arapongas.pr.gov.br. Informações pelo telefone 
(043) 3902-1052.

Arapongas, 13 de novembro de 2019.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO

Comunicamos aos interessados do EDITAL 
DE PREGÃO Nº 124/2019, cujo objeto é 
o Registro de preços para aquisição de 
materiais esportivos necessários para atender 
as escolas da rede municipal de ensino e 
centros de educação infantil, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Educação, que 
foi incluso à descrição do item 21, além da 
especificação já informada no Edital, o seguinte:

“As 14 peças deverão conter velcro, e as 
peças deverão ser compostas de: cilindros, de 
tamanhos diferentes, quadrados, meio cilindros, 
retângulos ondulares com quantidades de ondas 
diferentes, de baixo e alto relevo e triângulos, de 
forma a atender as expectativas esperadas do 
produto em sua real utilização como material de 
atividades. ”
Demais condições permanecem inalteradas.

Arapongas, 13 de novembro de 2019.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo n.°: 183/2017.
Contrato n. º: 590/2017 – 2º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 053/2017.
Partes: Município de Arapongas e IMOBILIÁRIA 
FRANJOVI LTDA., CNPJ n.° 01.938.953/0001-68, 
neste ato representada por Sebastião Rodrigues 
Pinto, CPF n. º 058.064.539-87.
Objeto: locação de imóvel localizado à rua 

flamingos, nº 1124 - centro, para as instalações 
e atividades do Centro de Apoio Psicosocial 
(CAPS), em atendimento a Secretaria Municipal 
de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no 
Processo Administrativo nº. 30711, datado de 
23/10/2019, acordam as partes, nos termos da 
Lei n°. 8.666/93, em prorrogar o prazo de vigência 
contratual da locação do imóvel localizado à 
Rua Flamingos, 1124, Centro, que abriga as 
instalações Centro de Apoio PsicoSocial, por 12 
(doze) meses, observado o início em 01/11/2019 
e encerramento em 01/11/2020, sendo que para 
este período o valor do aluguel será reajustado 
em 3,38% (três vírgula trinta e oito por cento) 
referente ao IGP-M acumulado no período, 
passando de R$ 4.859,43 (quatro mil, oitocentos 
e cinquenta e nove reais e quarenta e três 
centavos) para R$ 5.023,67 (cinco mil, vinte e 
três reais e sessenta e sete centavos) mensais, 
totalizando ao final da vigência a quantia de 
R$ 60.284,04 (sessenta mil, duzentos e oitenta 
e quatro reais e quatro centavos). Data e 
assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 197/2017.
Contrato: nº.621/2017 – 2º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 059/2017.
Partes: Município de Arapongas e FUNDAÇÃO 
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - FAUEL, 
CNPJ nº 03.061.086/0001-50, representada por - 
GRAÇA MARIA SIMÕES LUZ, CPF n° 313.047.709-
82.
Objeto: contratação direta da FAUEL - 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
Universidade Estadual de Londrina para revisão 
do plano diretor municipal, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e 
Desenvolvimento Urbano - SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: com base no processo 
administrativo n.º 28110/2019, acordam as 
partes, nos termos do artigo 57, § 1º, inciso V 
e VI da Lei Federal n°. 8.666/93, em prorrogar 
o prazo de execução e vigência do contrato por 
120 (cento e vinte) dias, a partir de 28/09/2019. 
Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo n. º: 200/2017.
Contrato n. º: 618/2017 – 2º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 060/2017.
Partes: Município de Arapongas e IMOBILIÁRIA 
FRANJOVI LTDA., CNPJ n.° 01.938.953/0001-68, 
neste ato representada por Sebastião Rodrigues 
Pinto, CPF n. º 058.064.539-87.
Objeto: locação de imóvel localizado à rua 
marabú, 1.405 - centro, para as instalações e 
atividades do Centro de Apoio Psicosocial (CAPS), 
em atendimento a Gerência de Patrimônio - 
GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no 
Processo Administrativo nº. 30710, datado de 
23/10/2019, acordam as partes, nos termos da 
Lei n°. 8.666/93, em prorrogar o prazo de vigência 
contratual da locação do imóvel localizado à Rua 
Marabú, 1405, Centro, que abriga as instalações 
Centro de Apoio PsicoSocial, por 12 (doze) 
meses, observado o início em 03/11/2019 e 
encerramento em 03/11/2020, sendo que para 
este período o valor do aluguel será reajustado 
em 3,38% (três vírgula trinta e oito por cento) 
referente ao IGP-M acumulado no período, 
passando de R$ 3.644,57 (três mil, seiscentos 
e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete 
centavos) para R$ 3.767,75 (três mil, setecentos 
e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos) 
mensais, totalizando ao final da vigência a 
quantia de R$ 45.213,00 (quarenta e cinco mil, 
duzentos e treze reais). Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo n. º: 204/2017.
Contrato n. º: 628/2017 – 2º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 062/2017.
Partes: Município de Arapongas e IMOBILIÁRIA 
FRANJOVI LTDA., CNPJ n. º 01.938.953/0001-68, 
neste ato representada por Sebastião Rodrigues 
Pinto, CPF n. º 058.064.539-87.
Objeto: locação de imóvel localizado à rua 
marabú, 656, centro, para as instalações e 
atividades do Departamento de Vigilância 
Epidemiológica, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no 
Processo Administrativo nº. 30709, datado de 
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23/10/2019, acordam as partes, nos termos da 
Lei n°. 8.666/93, em prorrogar o prazo de vigência 
contratual da locação do imóvel localizado à Rua 
Marabú, 656, Centro, que abriga as instalações 
Departamento de Vigilância Epidemiológica, 
por 12 (doze) meses, observado o início em 
09/11/2019 e encerramento em 09/11/2020, 
sendo que para este período o valor do aluguel 
será reajustado em 3,38% (três vírgula trinta e 
oito por cento) referente ao IGP-M acumulado 
no período, passando de R$ 7.800,00 (sete mil 
e oitocentos reais) para R$ 8.063,64 (oito mil, 
sessenta e três reais sessenta e quatro reais) 
mensais, totalizando ao final da vigência a 
quantia de R$ 96.763,68 (noventa e seis mil, 
setecentos e sessenta e três reais e sessenta e 
oito centavos). Data e assinaturas

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DE ARAPONGAS

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPONGAS – CMS

CAPÍTULO I – CMS e suas finalidades

Art. 1º – O presente Regimento Interno tem por 
finalidade regulamentar as competências, as 
atribuições, a organização e o funcionamento 
do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas 
– CMS e da Conferência Municipal de Saúde, nos 
termos da legislação em vigor.
 
Art. 2º – O CMS, criado peia Lei Municipal 1856/91 
e alterado pela lei 3106/04, pelo disposto pela 
Lei Federal 8142/90, pela resolução 333 do 
Conselho Nacional de Saúde e das disposições 
no texto de seguridade social da Constituição 
Federal de 1988 acrescidas das legislações 
complementares. Constitui – se no órgão 
colegiado máximo do Sistema Único de Saúde — 
SUS, no Município, em caráter permanente, com 
funções deliberativa, normativa e fiscalizadora, 
atuando na formulação de estratégias e no 
acompanhamento, no controle e na avaliação da 
execução da política municipal de saúde, inclusive 
nos seus aspectos econômicos e financeiros. 

CAPÍTULO II – Das competências

Art. 3º – Ao CMS, sem prejuízo das funções do 
poder legislativo e executivo, compete: 
I. Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços 
de saúde prestados à população pelos órgãos 
e entidades públicas, filantrópicas e privadas, 
integrantes do Sistema Único de Saúde, no 

âmbito do Município; 
II. Implementar a mobilização e articulação 
contínua da sociedade, na defesa dos princípios 
constitucionais que fundamentam o SUS, para o 
controle social de Saúde;
III. Elaborar o Regimento Interno do Conselho e 
outras normas de funcionamento;
IV. Discutir, elaborar e aprovar proposta de 
operacionalização das diretrizes aprovadas pelas 
Conferências de Saúde; 
V. Atuar na formulação e no controle da execução 
da política de saúde, incluindo os seus aspectos 
econômicos e financeiros e propor estratégias 
para a sua aplicação aos setores público e 
privado; 
VI. Definir diretrizes para elaboração dos planos 
de saúde e sobre eles deliberar, conforme 
as situações epidemiológicas e a capacidade 
organizacional dos serviços; 
VII. Estabelecer estratégias e procedimentos 
de acompanhamento da gestão do SUS, 
articulando – se com os demais colegiados 
como os de seguridade, meio ambiente, justiça, 
educação, trabalho, agricultura, idosos, criança e 
adolescente e outros; 
VIII. Deliberar sobre os programas de saúde 
e aprovar projetos a serem encaminhados ao 
Poder Legislativo, propor a adoção de critérios 
definidores de qualidade e resolutividade, 
atualizando os em face do processo de 
incorporação dos avanços científicos e 
tecnológicos, na área da Saúde; 
IX. Estabelecer diretrizes e critérios operacionais 
relativos à localização e ao tipo de unidades 
prestadoras de serviços de saúde públicos e 
privados, no âmbito do SUS, tendo em vista o 
direito acesso universal às ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde em todos os 
níveis complexidade dos serviços, sob a diretriz 
da hierarquização/regionalização da oferta e 
demanda de serviços, conforme o princípio da 
equidade; 
X. Avaliar, explicitando os critérios utilizados, 
a organização e o funcionamento do Sistema 
Único de Saúde SUS; 
XI. Avaliar e deliberar sobre contratos e 
convênios, conforme as diretrizes dos Planos de 
Saúde Nacional, Estadual e Municipal; 
XII. Aprovar a proposta orçamentária anual da 
saúde, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(artigo 195, Parágrafo 2º da Constituição 
Federal), observado o princípio do processo de 
planejamento e orçamentação ascendentes 
(artigo 36 da Lei no 8.080/90) e legislação 
municipal; 

XIII. Propor critérios para programação e 
execução financeira e orçamentária do Fundo 
de Saúde e acompanhar a movimentação e 
destinação dos recursos; 
XIV. Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre 
critérios de movimentação de recursos da Saúde, 
incluindo o Fundo de Saúde e os transferidos e 
próprios do Município, Estado e da União; 
XV. Analisar, discutir e aprovar o relatório de 
gestão, com a prestação de contas e informações 
financeiras, repassadas em tempo hábil aos 
Conselheiros(as), acompanhado do devido 
assessoramento;
XVI. Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento 
das ações e dos serviços de saúde e encaminhar 
quando houver irregularidades ou denúncias aos 
respectivos órgãos, conforme legislação vigente; 
XVII. Examinar propostas e denúncias de indícios 
de irregularidades, responder no seu âmbito a 
consultas sobre assuntos pertinentes às ações 
e aos serviços de saúde, bem como apreciar 
recursos a respeito de deliberações do Conselho, 
nas suas respectivas instâncias; 
XVIII. Estabelecer critérios para a realização e 
periodicidade das Conferências Municipais de 
Saúde conforme legislação (parágrafo 1º, artigo 
1º da lei 8142/90), determinar sua convocação, 
estruturar a comissão organizadora, submeter 
o respectivo regimento e programa ao Pleno 
do Conselho de Saúde correspondente, 
explicitando deveres e papéis dos participantes 
e Conselheiros(as) nas pré-conferências e 
Conferência Municipal de Saúde;
XIX. Estimular articulação e intercâmbio entre o 
Conselho de Saúde e entidades governamentais 
e privadas, visando à promoção da Saúde; 
XX. Estimular, apoiar e promover estudos e 
pesquisas sobre assuntos e temas na área de 
saúde, pertinentes ao desenvolvimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS); 
XXI. Estabelecer ações de informação, educação 
e comunicação em saúde e divulgar as funções 
e competências do Conselho de Saúde, seus 
trabalhos e decisões por todos os meios de 
comunicação, incluindo informações sobre as 
agendas, datas e local das reuniões; 
XXII. Apoiar e promover a educação para 
o controle social. Constarão do conteúdo 
programático os fundamentos teóricos da saúde, 
a situação epidemiológica, a organização do SUS, 
a situação real de funcionamento dos serviços do 
SUS, as atividades e competências do Conselho 
de Saúde, bem como a Legislação do SUS, suas 
políticas de saúde, orçamento e financiamento; 
XXIII. Deliberar, encaminhar e avaliar a política 
para os Recursos Humanos do SUS, inclusive 
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os aspectos financeiros de remuneração e 
incentivos, forma de contratação e vinculo; 
XXIV. Acompanhar a implementação das 
deliberações constantes dos relatórios das 
Conferências e das Plenárias do Conselho 
Municipal de Saúde; 
XXV. Enunciar as diretrizes de elaboração e 
proceder a revisão anual (1º trimestre do ano) 
do Plano Municipal de Saúde; 
XXVI. Apreciar e aprovar os critérios de qualidade 
para o funcionamento dos serviços, oferecidos 
pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema 
Único de Saúde no Município; 
XXVII. Acompanhar, avaliar e redimensionar o 
funcionamento dos Conselhos Locais de Saúde, 
consórcios e convênios ou qualquer outro 
Conselho e comissões gestores e de instituições 
que tenham vínculo com o SUS, existentes ou 
que venham a ser criados, em consonância com 
as políticas de saúde públicas e diretrizes do 
CMS; 
XXVIII. Outras atribuições, definidas e 
asseguradas em atos complementares, baixados 
pelo Ministério da Saúde, Conselho Nacional 
de Saúde e Conselho Estadual de Saúde, que se 
referirem a gestão do Sistema Único de Saúde 
SUS; 
XXIX. Aprovar critérios e valores, de remuneração 
de serviços extras e os parâmetros municipais de 
cobertura assistencial.

CAPÍTULO III - Da Organização, Estrutura e 
Funcionamento.

Art. 4º – O CMS será constituído pelos seguintes 
órgãos: 
• Plenária Geral 
• Diretoria 
• Secretaria-Executiva 
• Comissões Permanentes e Temáticas 
• Assessorias Técnicas 
• Comissões Especiais 

Art. 5º – O Plenário do CMS é o órgão 
deliberativo máximo, constituído por 16 
(dezesseis) Conselheiros(as) titulares e os – 
seus respectivos suplentes, representantes de 
órgãos e entidades da área governamental, dos 
prestadores de serviços de saúde ao SUS, dos 
profissionais vinculados à saúde e da sociedade 
civil organizada, nos termos da legislação: 
Parágrafo 1º – A alteração da composição plenária 
do CMS deverá ser previamente deliberada pelo 
plenário, com aprovação de dois terços de seus 
integrantes, em reunião convocada para este 
fim; 

Parágrafo 2º – A composição do Plenário deverá 
ser de 16 membros titulares e respectivos 
suplentes, sendo 8 (oito) representantes 
de Usuários, 04 (quatro) representantes de 
Profissionais da área de saúde, ao SUS e 02 (dois) 
representantes de Órgãos Públicos, respeitada 
a Legislação Municipal e do Conselho Nacional 
de Saúde que determina a seguinte distribuição 
percentual: 
50% de entidades de usuários; 
25% de entidades dos trabalhadores de saúde; 
25% de representação de governo e de 
prestadores de serviços privados conveniados ou 
sem fins lucrativos. 
Parágrafo 3º – A representação dos usuários 
sempre será paritária, em relação ao conjunto 
dos demais segmentos; 
Parágrafo 4º – A substituição de entidades, 
órgãos ou instituições, quando houver infração 
a Legislação ou a este regimento interno, se dará 
em reunião ordinária;
Parágrafo 5º – As entidades, para integrarem este 
Conselho, deverão estar legalmente constituídas 
e em pleno funcionamento tendo representantes 
a nível municipal. A documentação deverá ser 
apresentada no ato do cadastramento e quando 
exigida pela direção ou pelo plenário. 
Parágrafo 6º – Os Conselheiros(as) locais ou 
distritais deverão obedecer aos requisitos e 
critérios do Regimento Interno especifico para os 
mesmos, devendo reportar-se hierarquicamente 
ao CMS.

Art. 6º – Cada órgão, entidade ou instituição 
indicará, através de ofício dirigido a Direção do 
CMS um membro titular e um suplente, devendo 
renovar ou substituir no prazo e formalidades 
previstas na legislação em vigor, bem como por 
período temporário quando for necessário, por 
prazo não inferior a trinta dias. Na indicação 
deverá ser observado o segmento a ser inserido, 
questões legais, e este regimento: 
Parágrafo 1º – Na ausência do titular assumirá, 
automaticamente, o suplente com direito a voto; 
Parágrafo 2º – Os membros suplentes terão 
assegurado amplo direito à voz nas reuniões, 
mesmo na presença dos titulares; 
Parágrafo 3º – O ofício formal de indicação 
dos Conselheiros(as) titulares e suplentes das 
entidades representadas no CMS, deverá constar 
o endereço para correspondência, telefone, 
fax. e-mail e outras formas de contato com o 
Conselheiro(as);
Parágrafo 4º – De acordo com a legislação 
em vigor, as entidades, instituições e órgãos 
governamentais, deverão preencher ficha 

cadastral e renova – lá a cada dois anos;
Parágrafo 5º – A indicação da entidade deverá 
ser aprovada em Plenário, para que em reunião 
posterior possa ser apresentada a indicação do 
representante da referida entidade.

Art. 7º – Não poderão representar a categoria 
de usuários ou profissionais, as pessoas físicas 
que forem proprietárias ou administradoras, 
em primeiro grau, de instituições ou empresas 
prestadoras de serviço de saúde ao SUS: 
Parágrafo 1º – Não poderão ser indicadas, para 
serem Conselheiros(as), pessoas condenadas 
nos últimos cinco anos, por causarem danos 
econômicos, morais ou assistenciais junto aos 
órgãos públicos e privados relacionados à Saúde; 
Parágrafo 2º – Não poderão representar os 
usuários pessoas que sejam profissionais de 
saúde, em pleno desenvolvimento do exercício 
na representação da profissão, na iniciativa 
privada ou pública que preste ou não serviços 
ao SUS e que detenham cargos de confiança ou 
funções gratificadas no executivo e assessores 
do Legislativo Municipal.

Art. 8º – Não poderão ser indicadas, para 
representar o seguimento dos profissionais 
de saúde, pessoas proprietárias ou diretoras 
de empresas, instituições e órgãos gestores ou 
prestadores de serviço do SUS.

Art. 9º – Os Conselheiros(as), integrantes do 
CMS, perderão a representação no plenário do 
órgão, entidade ou instituição, nos seguintes 
casos: 
l. Por superveniência de causa de que resulte sua 
desvinculação de representação junto ao CMS; 
II. Afastamento do município por período 
superior a seis meses, ressalvado o fato em 
que o afastamento seja motivado para exercer 
delegação de interesse do próprio CMS, aprovado 
por deliberação do Plenário; 
III. Quando não comparecer, por três reuniões 
ordinárias consecutivas ou seis reuniões 
ordinárias intercaladas no período de um ano.

Art. 10 – O Conselheiro(a), do CMS, que 
concorrer a cargo eletivo nas esferas federal, 
estadual e municipal deverá licenciar-se de sua 
representação, no espaço de 6 (seis) meses 
anterior ao pleito.

Art. 11 – O órgão, entidade ou instituição 
que não estiver representada por nenhum de 
seus indicados em duas reuniões ordinárias 
consecutivas ou a cinco ordinárias intercaladas 
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num prazo de quatro meses, deverá substituir 
os mesmos, em 15 (quinze) dias, depois de 
comunicado por escrito pela Direção ou por 
delegação do Plenário: 
Parágrafo 1º – Será excluída a entidade, instituição 
ou órgão governamental que permanecer 
após a comunicação com a incidência de faltas 
conforme o caput deste artigo, ou ainda, se 
solicitado a substituição de seus representantes 
por duas ou mais vezes, não o fizer, num período 
de três meses; 
Parágrafo 2º – A entidade, instituição ou 
órgão governamental deverá ser comunicada 
por escrito, diretamente ou pelo serviço do 
Correio, com contraprova de recebimento, da 
possibilidade de vir a ser excluída, no mínimo 
com dez dias de antecedência; 
Parágrafo 3º – Não havendo manifestação da 
entidade, instituição ou órgão governamental 
depois de comunicada, num prazo de dez dias, 
será apreciado em plenário, podendo haver 
substituição da mesma na forma da legislação 
em vigor; 
Parágrafo 4º – A representação excluída poderá 
recorrer à decisão, num prazo de dez dias após a 
Plenária; 
Parágrafo 5º – Em caso de extinção ou por falta 
de interesse da entidade, instituição ou órgão 
governamental, demonstrada oficialmente, 
tornar-se-á vaga a sua representação; 
Parágrafo 6º – Excetua-se do disposto no 
Parágrafo anterior a Secretaria Municipal de 
Saúde conforme o Parágrafo 5º do artigo 5º, 
devendo, no entanto, ser comunicado ao superior 
hierárquico do Conselheiro(a) indicado, para as 
devidas providências legais de responsabilidade; 
Parágrafo 7º – As sanções previstas neste 
artigo serão deliberadas pelo Plenário, em 
Plenária Ordinária, por maioria simples dos 
Conselheiros(as) presentes; 
Parágrafo 8º – Deverão os Conselheiros(as), 
enquanto representação deste Conselho, agir 
com ética e profissionalismo na defesa dos 
direitos e interesses das políticas públicas de 
saúde, procurando sempre, pautar pela cortesia, 
educação e diplomacia, garantindo que os 
interesses da comunidade sejam respeitados.

Art. 12 – As substituições das entidades, 
instituições e órgãos governamentais, ocorrerão 
quando houver a vacância da representação, 
e não existir recurso ou impedimento legal de 
qualquer outra representação.
Parágrafo Único – As substituições obedecerão 
ao estabelecido no Parágrafo 2º do artigo 5º 
deste regimento.

Art. 13 – O plenário deverá indicar para as 
substituições, as entidades que tiverem maior 
afinidade direta com o caráter de saúde pública, 
seja por necessidade enquanto classe de usuário, 
por serviços prestados ou vinculação com o SUS: 
Parágrafo Único: Só serão indicadas 
as entidades, instituições ou órgãos 
governamentais interessados, que manifestarem 
– se espontaneamente ou através de convite, 
encaminhado pela direção do CMS.

Art. 14 – As representações (órgãos, entidades 
e instituições) que desejarem integrar o CMS, 
deverão encaminhar ofício a Direção, para 
posteriormente constar nos informes da reunião 
subsequente, para os encaminhamentos 
cabíveis.

Art. 15 – Compete aos Conselheiros(as) titulares 
e aos suplentes: 
l. Comparecer às reuniões ordinárias e 
extraordinárias do CMS; 
II. Requerer, para que constem em pauta, 
assuntos que devam ser objeto de discussão e 
deliberação do CMS, bem como, a preferência 
para exame de matéria urgente; 
III. Representar o CMS quando designado por 
seu Plenário e/ou pela Direção; 
IV. Requerer em conjunto com outros 
Conselheiros(as), no mínimo 1/3 da totalidade 
do Plenário, reuniões extraordinárias, para 
discussão e deliberação de assuntos urgentes e 
prioritários; 
V. Apresentar projetos de resolução e formular 
moções e proposições no âmbito de competência 
do CMS; 
VI. Propor diligência em processo que no seu 
entendimento não estejam suficientemente 
instruídos; 
VII. Propor alterações parciais ou totais deste 
Regimento Interno; 
VIII. Exercer atribuições e atividades inerentes a 
sua função de participante do CMS; 
IX. Votar e ser votado para integrar os órgãos 
dirigentes do CMS, desde que com assento no 
Conselho há mais de noventa dias.

Art. 16 – É vedado aos Conselheiros(as) titulares 
e aos suplentes: 
l. Representar ou pronunciar-se publicamente 
sobre qualquer assunto, através de órgãos da 
mídia ou em qualquer outra instância, em nome 
do CMS, sem a devida anuência da direção ou 
plenária deste Conselho;
II. Agir deliberadamente em ações de 

fiscalização, acompanhamento ou avaliação de 
serviços de saúde pública, por conta própria e 
independente, que não seja de conhecimento 
e do consentimento da direção ou plenária 
deste Conselho, conforme regimento interno da 
comissão de fiscalização; 
III. Tomar decisões ou ações em nome do CMS, 
sem o prévio conhecimento da direção ou da 
plenária; 

CAPÍTULO IV – Das Plenárias

Art. 17 – As Plenárias Ordinárias ocorrerão 
a cada trinta dias, com a primeira chamada 
às dezenove horas e trinta minutos, com a 
presença de metade mais um de seus membros 
e com segunda chamada, às vinte horas, com a 
presença de, pelo menos, um terço mais um dos 
membros 06 (seis) Conselheiros(as): 
Parágrafo 1º – As Plenárias são públicas e todos 
os presentes têm direito a voz; 
Parágrafo 2º – As Plenárias para a eleição da 
Diretoria ou para alteração deste Regimento 
Interno ocorrerão com a presença mínima de 
dois terços das Entidades representadas com 
direito a voto; 
Parágrafo 3º – A proposta de alteração deste 
Regimento será incluída na pauta com 30 (trinta) 
dias de antecedência;
Parágrafo 4º – A Plenária do CMS deliberará 
por maioria simples das Entidades presentes, 
mediante votação aberta, sendo esta secreta 
quando da eleição, total ou parcial da Diretoria 
ou quando as Plenárias assim o deliberar; 
Parágrafo 5º – Cada entidade, instituição e órgão 
governamental terão direito a um voto através 
de seu representante presente, devidamente 
indicado e de acordo com este regimento; 
Parágrafo 6º – Durante o regime de votação 
serão sustadas as intervenções dos presentes; 
Parágrafo 7º – As abstenções, durante a votação, 
por parte dos representantes, poderão ser 
registradas em Ata, sendo solicitadas após o 
encerramento da votação; 
Parágrafo 8º – A presença dos Conselheiros(as) 
será registrada, pela assinatura dos mesmos 
em livro próprio e ao registrar a presença o 
Conselheiro(a) receberá uma identificação que 
lhe dará o direito de votar na plenária.

Art. 18 – Para fins de agilidade e tornar dinâmica, 
cada reunião, poderá a critério do Plenário ser 
estipulado tempo limite para os pontos de pauta, 
respeitados os previstos neste regimento:
Parágrafo 1º – Os informes, no início das reuniões, 
que pela sua característica não cabe discussão, 
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serão limitados a um máximo de cinco minutos 
para a direção do Conselho, cinco minutos para 
a Secretaria Municipal de Saúde e dois minutos 
para cada Conselheiro(a) ou visitante;
Parágrafo 2º – Para encaminhamentos dos 
pontos de pauta, o limite de tempo atribuído 
a cada Conselheiro(a) será no máximo cinco 
minutos. A intervenção inicial dos presentes será 
limitada em três minutos e as posteriores serão 
limitadas em dois minutos;
Parágrafo 3º – As intervenções deverão obedecer 
à ordem de inscrição previamente efetuada com 
o secretário da Plenária, não sendo permitida 
interrupção no tempo disponível; 
Parágrafo 4º – As Plenárias terão duração 
máxima de duas horas, prorrogáveis a critério da 
maioria absoluta dos presentes, por mais trinta 
minutos, e em casos excepcionais prorrogáveis 
pelo tempo que a plenária julgar necessário à 
conclusão dos trabalhos.

Art. 19 – Os assuntos da pauta das Plenárias 
deverão ser formalizados pela Diretoria do CMS: 
Parágrafo 1º – Os assuntos encaminhados para 
ponto de pauta serão apreciados pela diretoria e 
ou comissões antes de se tornarem uma pauta, 
sendo indispensável a presença de relator ou 
responsável pelo assunto para esclarecimentos 
nas comissões e plenária;
Parágrafo 2º – Os pontos de pauta não vencidos 
em uma Plenária serão automaticamente os 
primeiros pontos pautados para a próxima 
plenária ordinária; 
Parágrafo 3º – A Ordem das pautas respeitará a 
ordem de chegada dos assuntos no Conselho; 
Parágrafo 4º – Modificações na ordem da pauta 
serão votadas em plenária.

Art. 20 – O CMS fica desobrigado, exceto em casos 
excepcionais, de avaliar projetos, prestações 
de contas ou semelhantes, quando não for 
encaminhado em tempo hábil pela Secretaria 
Municipal de Saúde, Prestadores de Serviço 
ou outros órgãos que necessitarem de tais 
procedimentos. A sugestão de ponto de pauta 
e atas devem ser encaminhadas em formulário 
próprio elaborado pelo CMS e acompanhada de 
documentação completa: 
Parágrafo 1º – Considerar-se-á tempo hábil, o 
período mínimo de quinze dias úteis anteriores 
as Plenárias; 
Parágrafo 2º – O proponente caso entenda que 
deva ter sua proposta discutida como ponto de 
pauta, deverá manifestar-se na abertura ou nos 
informes da plenária, solicitando a discussão. 
Caso haja aprovação da plenária o ponto 

proposto entrará como ponto de pauta seguindo 
a rotina de encaminhamentos dos pontos de 
pautas analisados pelo CMS.

Art. 21 – As Plenárias serão devidamente 
registradas em ata, a qual será entregue para 
análise dos Conselheiros(as) e aprovadas em 
reunião ordinária posterior, anexa a pauta, 
devendo constar as posições majoritárias 
e minoritárias das deliberações, com seus 
respectivos números de votantes.

Art. 22 – As atas, quando solicitadas, após 
serem aprovadas, deverão ser encaminhadas 
ao Prefeito, Promotor Público da Defensoria 
Comunitária ou Semelhante e a Câmara 
Municipal de Vereadores.

Art. 23 – Quando o número de abstenções for 
a maior votação de uma proposta, o plenário 
será novamente esclarecido naqueles pontos 
que geraram dúvida e se mesmo assim forem 
mantidas as abstenções este assunto deverá 
retornar a pauta em uma próxima reunião para 
mais esclarecimentos.

Art. 24 – As Plenárias Gerais extraordinárias serão 
convocadas pelo presidente ou por no mínimo 
de 1/3 (um terço) dos Conselheiros(as) titulares, 
mediante ampla divulgação e convocação oficial 
e direta aos Conselheiros(as), com no mínimo 
quarenta e oito horas de antecedência.

Art. 25 – As Plenárias ordinárias somente 
serão adiadas, pela Direção, por motivos 
relevantes ou por deliberação expressa da 
Plenária, que deliberará por maioria simples 
dos Conselheiros(as) presentes ou ainda pela 
ausência do quórum.

Art. 26 – A Plenária do CMS deverá manifestar 
– se oficialmente por meio de resoluções, 
recomendações, moções e outros atos 
deliberativos:
Parágrafo 1º – As resoluções das Plenárias serão 
obrigatoriamente encaminhadas num prazo 
máximo de sete dias, para homologação do 
Presidente do CMS e pelo Secretário Municipal 
de Saúde;
Parágrafo 2º – As resoluções serão, 
obrigatoriamente, homologadas e publicadas 
pelo Prefeito no prazo de 30 dias;
Parágrafo 3º – Decorrido o prazo mencionado 
no Parágrafo 2º e não sendo enviada ao CMS 
justificativa com proposta de alteração ou 
rejeição da resolução que será deliberada na 

reunião seguinte, esta entrara automaticamente 
em vigor;
Parágrafo 4º – Para fazer cumprir o que 
determina o Parágrafo 3º o CMS poderá recorrer 
o Ministério Público.

CAPÍTULO V – Da Direção

Art. 27 – As atividades do CMS serão 
administradas por uma Diretoria composta por 
quatro representantes, devendo ser observada 
a paridade com o segmento de usuários, com a 
seguinte composição:
• Presidente
• Vice-Presidente 
• 1º Secretário
• 2º Secretário
Parágrafo Único: O mandato da Diretoria será de 
dois anos, sendo permitido a reeleição dos seus 
integrantes por mais de uma vez consecutiva.

Art. 28 – É Competência da Diretoria:
Parágrafo 1º – Do Presidente:
I. Estruturar internamente o CMS garantindo a 
funcionalidade na distribuição de atribuições 
entre Conselheiros(as) e servidores, fortalecendo 
o processo democrático, no que evitará qualquer 
procedimento que crie hierarquia de poder 
entre Conselheiros(as) ou permita medidas 
tecnocráticas no seu funcionamento;
II. Coordenar as Plenárias e Reuniões de Diretoria;
III. Representar o CMS e participar de reuniões 
ou eventos quando convocado;
IV. Assinar todos os documentos emitidos pelo 
CMS;
V. Encaminhar as decisões das Plenárias;
VI. Delegar atribuições aos demais membros da 
Diretoria ou Conselheiros(as);
VII. Decidir, “ad referendum” da Plenária, 
somente em assuntos altamente relevantes e 
urgentes, devendo substabelecer à apreciação 
do Plenário na primeira reunião subsequente.
Parágrafo 2º – Compete ao Vice-Presidente, por 
ordem hierárquica, substituir eventualmente, 
o Presidente no seu impedimento e auxiliar na 
administração do CMS; 
Parágrafo 3º – Compete ao 1º Secretário:
I. Lavrar as Atas das reuniões de Diretoria e das 
Plenárias Gerais;
II. Coordenar em conjunto com o Secretário-
Executivo, o arquivamento de toda a 
documentação do CMS;
III. Encaminhar aos órgãos de comunicação as 
resoluções do Conselho, assim como divulgar 
as Plenárias, reuniões e eventos específicos 
deliberados pelo Plenário;
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Parágrafo 4º – Ao segundo Secretário compete 
substituir o anterior na sua impossibilidade, 
auxiliar a Diretoria na administração, colaborar 
na coordenação das Plenárias e atividades do 
CMS.

Art. 29 – São atribuições da Diretoria:
I. Reunir – se periodicamente para encaminhar as 
decisões de Plenárias e promover, dentro de sua 
competência, as atribuições do CMS conforme a 
legislação federal, estadual ou municipal, e deste 
regimento interno;
II. Analisar, selecionar e elaborar as pautas 
das Plenárias, bem como elaborar as Atas das 
mesmas;
III. Elaborar o calendário anual de Plenárias 
Ordinárias, para provação em Plenário;
IV. Encaminhar projetos, documentos, denúncias 
e solicitações as comissões pertinentes para 
análise e encaminhamentos se for o caso;
V. Divulgar da forma mais ampla possível, todas 
as ações do CMS:
VI. Manter a sede do CMS aberta ao público, no 
mínimo vinte horas semanais;
VII. Distribuir tarefas e coordenar os trabalhos 
dos Funcionários do CMS.

Art. 30 – A Direção poderá ser destituída pelo 
Plenário, quando a atuação da mesma for 
considerada prejudicial aos interesses do CMS, 
comprovada por parecer da Comissão Especial 
paritária, constituída pelo Plenário para tal 
finalidade:
Parágrafo Único: A Comissão Especial de que 
trata este artigo, deverá conceder aos integrantes 
da Diretoria amplo espaço de defesa.

CAPÍTULO VI – DA Secretaria-Executiva

Art. 31 – A Secretaria-Executiva prestará apoio 
técnico, administrativo e operacional a todos os 
órgãos do CMS, especialmente a sua Direção, a 
quem está subordinada.

Art. 32 – A Secretaria-Executiva deverá contar 
com serviços necessários ou seu pleno e regular 
funcionamento:
Parágrafo Único: A Secretaria-Executiva poderá 
contar com o pessoal oriundo de qualquer 
instituição que integre o SUS.

Art. 33 – São atribuições da Secretaria-Executiva:
I. Executar e coordenar as atividades técnicas e 
administrativas do CMS;
II. Zelar pela manutenção em ordem dos serviços, 
fichário e arquivos do CMS;

III. Elaborar e promover a publicação de 
Resoluções, Ordens de Serviços e demais 
expedientes de deliberação do Plenário e da 
Direção;
IV. Promover o registro, expedição, e guarda de 
processos e documentos do CMS;
V. Elaborar a proposta de orçamento anual do 
CMS;
VI. Zelar pela conservação dos bens móveis 
e imóveis do CMS, inclusive pelo registro dos 
mesmos em livro próprio;
VII. Proceder ao acompanhamento da execução 
de despesas do CMS;
VIII. Executar o trabalho mecanográfico do 
Conselho, bem como, o solicitado pelos 
Conselheiros(as) que tenham relação com suas 
atividades no CMS;
IX. Acompanhar, promover e executar com a 
Comissão Eleitoral os casos previstos neste 
regimento;
X. Exercer as demais atividades e/ou atribuições 
que lhe forem confiadas pela Direção.

CAPÍTULO VII – Das Comissões Permanentes

Art. 34 – Serão consideradas comissões 
permanentes a Comissão Técnica e de 
Fiscalização (COMTEFIS), a Comissão de Finanças 
(COMFIN) e a Comissão de Ética (COMET).

Art. 35 – As comissões permanentes deverão 
ser compostas, prioritariamente, por 
Conselheiros(as), buscando atender os critérios 
de representatividade mantendo, pelo menos, 
um representante de cada segmento e buscando 
a paridade no segmento de usuários.

Art. 36 – A escolha dos componentes das 
comissões (titulares e suplentes), será feita com 
indicação dos segmentos, com homologação em 
plenária:
Parágrafo 1º – As indicações serão reavaliadas 
anualmente pela plenária, respeitando-se a 
indicação dos segmentos;
Parágrafo 2º – Em caso de saída de representante 
assumirá o suplente, devendo ser indicado um 
novo Conselheiro(a), do mesmo segmento, em 
plenária, para suplência;
Parágrafo 3º – A direção do CMS deverá informar 
a plenária, semestralmente sobre a assiduidade 
dos membros das comissões permanentes.

Art. 37 – A coordenação das comissões, será 
escolhida pela própria comissão e homologada 
pela plenária.

Art. 38 – As comissões somente poderão emitir 
parecer com presença mínima de cinquenta por 
cento de seus representantes.

Art. 39 – As comissões, quando necessário, 
poderão solicitar assessorias.

Art. 40 – Os membros faltosos terão seus 
mandatos extintos se faltarem a três reuniões 
consecutivas das comissões ou seis intercaladas 
no período de vigência de um ano.

Art. 41– Caso o segmento não encaminhe 
representante, o mesmo será indicado pela 
plenária.

Art. 42 – A função dos membros das comissões 
possui caráter de avaliação, acompanhamento, 
investigação e diagnóstico, com emissão 
de parecer ou relatório à direção para ser 
encaminhado à plenária.

Seção I – Da Comissão Técnica e de Fiscalização 
– COMTEFIS

Art. 43 – O CMS manterá em caráter permanente 
uma Comissão Técnica e de Fiscalização 
(COMTEFIS) integrada por no mínimo 6 (seis) 
Conselheiros(as), representantes dos diferentes 
segmentos, conforme o Art. 35 deste Regimento, 
indicados para comporem a mesma, que 
desenvolverá estudos técnicos e de fiscalização 
ao CMS, especialmente a Diretoria.

Art. 44 – À Comissão Técnica e de Fiscalização 
compete:
I. Analisar projetos técnicos, laudos e documentos 
semelhantes, para emitir parecer a Plenária ou a 
Direção;
II. Desenvolver estudos com vistas a elaboração 
de planos e projetos relativos a política municipal 
de saúde, quando solicitado pelos órgãos do 
CMS;
III. Avaliar denúncias referentes à má prestação 
de serviços de saúde, emitindo parecer à Direção 
e CMS.
Art. 45 – A Comissão Técnica e de Fiscalização 
do CMS terá por objetivo principal proceder 
ao exame e ao acompanhamento das ações e 
serviços desenvolvidos e mantidos diretamente 
ou através de convênios e contratos pelo SUS, 
atuará também em casos especiais, quando 
houver situação de risco a população, em 
empresas ou instituição privadas:
Parágrafo único. No caso do setor privado, 
somente atuará por denúncia escrita e 
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devidamente identificada ou que tenha sido 
tomada por conhecimento pelos meios de 
comunicação.

Art. 46 – Os pareceres não terão caráter 
deliberativo, servindo apenas de orientação 
a Direção, Conselheiros(as) e plenário para 
deliberações:
Parágrafo Único: Caso haja entendimentos 
divergentes a pareceres proferidos pela 
COMTEFIS, deverá ser elaborado novo parecer 
contendo as divergências para que estas sejam 
enviadas ao plenário para deliberação.

Art. 47 – Para desenvolver as funções da 
COMTEFIS, o CMS deverá ter acesso a todos e 
quaisquer dados das instituições integrantes do 
SUS:
Parágrafo 1º – Aquele que dificultar o acesso 
as informações necessárias para deliberação 
do COMTEFIS, caso comprovado, poderá ser 
denunciado ao Ministério Público ou ainda 
demais órgãos de controle e fiscalização para 
averiguações de crime de responsabilidade;
Parágrafo 2º – Havendo necessidade, poderá a 
COMTEFIS convidar técnicos para subsidiar as 
discussões.

Art. 48 – A comissão técnica e de fiscalização 
deverá contar com a infraestrutura operacional 
necessária e se organizar para acompanhar 
sistematicamente as deliberações da plenária, 
devendo também trazer através de relatórios, 
retorno das informações colhidas, tanto à 
direção como às outras comissões e a plenária.

Seção II – DA COMISSÃO DE FINANÇAS – COMFIN

Art. 49 – O CMS manterá em caráter permanente 
uma Comissão de Finanças (COMFIN) integrada 
por no mínimo 6 (seis) Conselheiros(as), 
representantes dos diferentes segmentos, 
conforme o Art. 35 deste Regimento e 
desenvolverá sua atuação acompanhando os 
recursos financeiros e orçamentários do Fundo 
Municipal de Saúde, criado pela Lei n. 3.483, de 
12 de fevereiro de 1992 e os recursos financeiros 
atribuídos ao Sistema Municipal de Saúde.

Art. 50 – São atribuições da Comissão de 
Finanças:
I. Avaliar e emitir parecer ao Plenário das 
prestações de contas enviadas pela SMS, 
conforme determina a legislação;
II. Emitir parecer ao Plenário das prestações de 
contas enviadas por prestadores de serviços ao 

SUS;
III. Avaliar e emitir parecer sobre a previsão 
orçamentária do município relativo a saúde;
IV. Acompanhar a aplicação do orçamento 
municipal e das receitas governamentais 
destinadas ao Fundo Municipal de Saúde ou 
programas específicos da área de Saúde;
V. Avaliar e emitir parecer ao Plenário e a Diretoria 
sobre despesas da Secretaria, relativas a imóveis 
por ela administrada, novas construções e 
reformas dos prédios próprios ou locados;
VI. Avaliar e emitir parecer sobre os ativos do 
Fundo Municipal de Saúde, conforme o Art. 6º 
da Lei Municipal 3483;
VII. Poderá acompanhar e avaliar as licitações 
referentes as despesas com o SUS no município.

SEÇÃO III – Da Comissão de Ética

Art. 51 – A Comissão de Ética (COMET), apesar do 
caráter permanente será acionada pela direção 
ou plenária, somente quando necessário.

Art. 52 – A Composição da Comissão de Ética, 
respeitará a representatividade, conforme o Art. 
35 deste Regimento, sendo composta por 6 (seis) 
Conselheiros(as).

Art. 53 – São atribuições da Comissão de Ética: 
avaliar o comportamento dos Conselheiros(as), 
quando tomarem atitudes inconvenientes, 
isoladas ou não, nas Plenárias ou fora destas, 
que não condigam com as condutas previstas na 
legislação em vigor, de boa conduta social, do 
controle social ou contrárias ao desenvolvimento 
e aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
na cidade de Arapongas.

Art. 54 – Quando se fizer necessária a intervenção 
da comissão de ética, a mesma emitirá parecer 
que será encaminhado à plenária, tendo o(s) 
Conselheiro(s) investigado(s) direito a ampla 
defesa.

Art. 55 – A Comissão de Ética, após a apresentação 
de defesa pelo(s) Conselheiro(s) investigado (s), 
por decisão mínima de 4(quatro) votos, proferirá 
parecer a ser submetido à plenária do CMS, 
recomendando o acolhimento da defesa e a 
improcedência da denúncia, com consequente 
arquivamento, ou, no caso de acolhimento da 
denúncia, emitirá parecer recomendando em 
ordem sucessiva e de acordo com a gravidade 
dos atos infracionais, as seguintes penalidades:
I. Advertência por escrito;
II. Suspensão de participação em até 3(três) 

reuniões Plenárias do CMS;
III. Exclusão.

Art. 56 – No caso de a Comissão de Ética não 
proferir parecer pela improcedência da denúncia, 
a entidade representada pelo(a) Conselheiro(a) 
investigado, deverá ser comunicada para que, 
caso tenha interesse, se manifeste.

Art. 57 –  A entidade poderá permanecer com 
vaga e proceder a substituição do Conselheiro(a) 
quando comprovado que não havia de sua parte 
conivência ou qualquer participação no caso 
julgado.

Art. 58 – A substituição da entidade no CMS 
se dará conforme artigo 5º Parágrafo 4º deste 
regimento.

CAPÍTULO Vlll – Das Comissões Especiais

Art. 59 – Para cumprimento de suas atividades 
e atribuições específicas, poderá o Plenário 
do CMS, por proposta própria ou da Direção, 
constituir Comissões Especiais, em caráter  
permanente ou temporário:
Parágrafo único – Uma vez instalada, uma 
comissão especial poderá adquirir caráter 
permanente, desde que aprovada por votação 
de 2/3 (dois terços) dos membros presentes em 
sessão plenária.

Art. 60 – O CMS poderá criar comissões 
Intersetoriais e grupos de trabalho paritários ou 
não, que poderão contar com integrantes não 
Conselheiros(as), se assim for deliberado em 
plenária:
Parágrafo único: As Comissões Temáticas terão a 
finalidade de articular políticas e programas de 
interesse para a saúde, cuja execução envolverá 
ou não áreas compreendidas no âmbito do SUS.

Art. 61 – Serão consideradas comissões especiais:
I. Comissão de Vigilância em Saúde; 
com abrangência às áreas de Vigilância 
Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância 
Ambiental, Saúde do Trabalhador e afins;
II. Comissão de Acompanhamento as Redes 
de Atenção; com abrangência às áreas de 
Atenção Básica, Atenção Hospitalar, Atenção 
Odontológica,  Atenção a Maternidade e Infância, 
Atenção em Saúde Mental, Atenção em Urgência 
e Emergência e afins;
Parágrafo único – O rol das comissões especiais 
acima indicados não é restritivo, podendo serem 
criadas outras comissões de acordo com a 
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necessidade e a critério do Conselho.

CAPÍTULO IX –Das Eleições

Art. 62 – As eleições para composição do CMS 
deverão ocorrer, caso não exista nenhum 
impedimento legal, em Plenária específica 
realizada junto a Conferência Municipal de 
Saúde.

Art. 63 – A eleição para composição da Diretoria 
do CMS deverá ocorrer, caso não exista nenhum 
impedimento legal, em Plenária específica:
Parágrafo 1º – A eleição ocorrerá em até 60 dias 
após a posse do CMS;
Parágrafo 2º – A Plenária para a eleição da 
Diretoria será instalada com o mínimo de dois 
terços dos integrantes do CMS com direito a 
votar e 60 minutos após a instalação da mesma, 
serão apurados e imediatamente divulgados os 
votos, sendo posteriormente realizada a ata da 
mesma;
Parágrafo 3º – Em não havendo nenhum 
impedimento legal a posse da nova Diretoria, se 
dará na primeira reunião subsequente.

Art. 64 – Na primeira Plenária do ano, após a 
eleição do CMS, será escolhida uma Comissão 
Eleitoral, composta de quatro membros, 
sendo um de cada segmento com a finalidade 
de coordenar o processo de eleição da Mesa 
Diretora de acordo com a legislação em vigor e 
este regimento:
Parágrafo Único: O integrante da Comissão 
eleitoral, não poderá estar inscrito em nenhuma 
chapa concorrente.

Art. 65 – As chapas para concorrerem as eleições, 
terão obrigatoriamente de ser apresentadas por 
escrito à Comissão supracitada, até o último dia 
previsto para o serviço público municipal, do ano 
da eleição, sendo que as mesmas receberão o 
número conforme ordem de inscrição:
Parágrafo 1º – Cada chapa concorrente será 
apresentada por um Conselheiro(a), que fará a 
sua inscrição;
Parágrafo 2º – Em até 48 horas, após o 
encerramento de inscrição de chapas, a comissão 
reunir-se-á e analisará as mesmas, tornando-as 
públicas através da Plenária e de publicação de 
edital em um jornal local;
Parágrafo 3º – Caso a comissão não homologue 
alguma chapa, deverá comunicar em até 48 
horas o seu responsável (quem a inscreveu) com 
as razões que impediram a homologação;
Parágrafo 4º – Caso exista discordância de algum 

Conselheiro(a) ou autoridade pertinente, caberá 
recurso por escrito no prazo de dois dias a 
contar da publicação em jornal local. A Comissão 
eleitoral terá 48horas depois de recebido o 
recurso para analisar e se manifestar;
Parágrafo 5º – Em continuando as divergências, 
será imediatamente convocada uma Plenária 
para debater o assunto e em não sendo 
encerrado deverá a Comissão encaminhar os 
fatos ao Ministério Público;
Parágrafo 6º – Com a finalidade de sanar as 
divergências as chapas concorrentes poderão 
substituir inscritos, em até 48 horas;
Parágrafo 7º – Havendo impedimento legal 
para a realização da eleição em data prevista, a 
plenária poderá constituir comissão provisória 
ou prorrogar o mandato da atual diretoria por 
tempo determinado, nunca superior a 90dias;
Parágrafo 8º – É vedada a participação de um 
candidato em mais de uma chapa.

Art. 66 – Será considerada vencedora da eleição, 
a chapa que obtiver a maioria simples dos votos 
dos Conselheiros(as), com direito a voto:
Parágrafo 1º – Em caso de empate haverá nova 
eleição, em até sete dias após o primeiro pleito;
Parágrafo 2º – Persistindo o empate, será 
considerada vencedora a chapa que for escolhida 
pela modalidade de sorteio.

Art. 67 – Nos casos de vacância nos cargos da 
Direção, os mesmos serão preenchidos depois 
de oficializado ao plenário:
 Parágrafo 1º – Na vacância do cargo da 
Presidência assumirá no seu lugar o Vice-
Presidente;
Parágrafo 2º – Na vacância dos cargos de Vice-
Presidente e Secretários, será preenchida a vaga 
na última posição hierárquica, salvo manifestação 
antecipada de não interesse ou por dificuldades, 
do detentor do cargo;
Parágrafo 3º – Os Conselheiros(as) eleitos(as) 
para o cumprimento do acima disposto 
completarão o período de mandato restante.

Art. 68 – Havendo renúncia ou afastamento de 
cinquenta por cento dos integrantes da Direção, 
num prazo inferior ou igual a 30 (trinta) dias, 
haverá eleições de uma nova Direção:
Parágrafo 1º – Ocorrendo o previsto no caput, o 
Plenário designará uma Comissão de 4 (quatro) 
Conselheiros(as), para temporariamente dirigir 
o Conselho e de uma Comissão Eleitoral para 
promover a eleição da diretoria num prazo 
máximo de 30 dias. As regras para eleição são as 
previstas neste regimento;

Parágrafo 2º – O mandato dos eleitos, neste caso, 
será pelo período restante do mandato.

CAPÍTULO X – Do Regimento Interno

Art. 69 – O presente regimento poderá ser 
alterado, parcial ou totalmente, através de 
proposta expressa por qualquer um dos(as) 
Conselheiros(as) do CMS:
Parágrafo 1º – As propostas de alteração, 
total, deste Regimento Interno, deverão ser 
antecipadas, ressalvados os impedimentos 
previstos neste regimento, em plenária 
específica do CMS, convocada por escrito, com 
antecedência mínima de dez dias, com cópias 
das alterações;
Parágrafo 2º – No caso de revisão parcial, de 
no máximo 5 artigos, poderá ser deliberado 
em Plenária Ordinária, desde que aprovado em 
Plenário.

Art. 70 – os casos omissos a esse o Regimento 
Interno serão resolvidos pelo Plenário do CMS.

Art. 71 – Este Regimento Interno entrara em 
vigor na data da sua aprovação

Das Disposições Transitórias

Art. 72 – O CMS deverá elaborar num prazo 
de 6 (seis) meses o Regimento das Comissões 
Permanentes, assim como neste prazo deverá 
elaborar um Regimento com critérios dirigidos 
para os Conselhos locais e distritais, caso sejam 
constituídos.

Arapongas, 13 de abril de 2016.

Presidente do CMS
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ARAPONGAS – PARANÁ 

 
Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná 

Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmas@arapongas.pr.gov.br 
(Digitado por Jacson M. R. de Moura) 

RESOLUÇÃO 021/2019 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no 

uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 3.767 de 24/05/2010 
e alterações, bem como seu Regimento Interno, considerando o deliberado 
pela Plenária em reunião realizada na data de 11/11/2019, 
 
 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º - NOMEAR, para constituir a Comissão Permanente 

de Inscrição e Acompanhamento da Execução de Serviços Sócio-

assistenciais, os seguintes Conselheiros: 

 
NOME FUNÇÃO 

LETICIA DE LIMA MARQUES COORDENADOR(A) 
SOLANGE DE FATIMA GRIGOLETTO 
STRAPARAVA 

RELATOR(A) 

RENATA SOARES DE FREITAS MEMBRO 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo 

ser publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

Sala de sessões, 11 de novembro de 2019. 

___________________________ 
Marcelo Emydio dos Santos 

Presidente 



QUINTA-FEIRA 14/11/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2524 PÁG: 12

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ARAPONGAS – PARANÁ 

 
Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná 

Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmas@arapongas.pr.gov.br 
(Digitado por Jacson M. R. de Moura) 

RESOLUÇÃO 022/2019 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no 

uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 3.767 de 24/05/2010 
e alterações, bem como seu Regimento Interno, considerando o deliberado 
pela Plenária em reunião realizada na data de 11/11/2019, 
 
 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º - NOMEAR, para constituir a Comissão Permanente 

de Orçamento e Financiamento da Assistência Social, os seguintes 

Conselheiros: 

 
NOME FUNÇÃO 

LAÍS PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA COORDENADOR(A) 
RENATA SOARES DE FREITAS RELATOR(A) 
GABRIELA APARECIDA ALVES DA 
ROCHA 

MEMBRO 

 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo 

ser publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

Sala de sessões, 11 de novembro de 2019. 

___________________________ 
Marcelo Emydio dos Santos 

Presidente 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ARAPONGAS – PARANÁ 

 
Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná 

Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmas@arapongas.pr.gov.br 
(Digitado por Jacson M. R. de Moura) 

RESOLUÇÃO 023/2019 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no 

uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 3.767 de 24/05/2010 
e alterações, bem como seu Regimento Interno, considerando o deliberado 
pela Plenária em reunião realizada na data de 11/11/2019, 
 
 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º. Nomear, para compor a Comissão Permanente  
Especial Intitulada “Instância de Controle Social do Programa Bolsa 
Família”, os seguintes Conselheiros: 

 
NOME REPRESENTAÇÃO 

LAÍS PAULA RODRIGUES DE 
OLIVEIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SIMONE SANTIM SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

SOLANGE DE FATIMA 
GRIGOLETTO STRAPARAVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

ADÉLIA ROSA TEIXEIRA MACUR SOCIEDADE CIVIL 
CELSO DE OLIVEIRA FILHO SOCIEDADE CIVIL 
ROMILDA APARECIDA RICCI SOCIEDADE CIVIL 

  
Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo 

ser publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

Sala de sessões, 11 de novembro de 2019. 

___________________________ 
Marcelo Emydio dos Santos 

Presidente 
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ARAPONGAS  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 
 

 
DECRETO Nº 726/19, DE 13 DE NOVEMBRO 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. 

 
SÉRGIO 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 Municipal nº. 4.721, de 03 de dezembro de 2018, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

 
 09.00 – SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE 
 09.01 – Fundo Municipal de Saúde  
103010003.2.032/33.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições......................................................................................R$   12.000,00 
 Fonte de recurso 326 
                               

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 Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, o superávit financeiro do exercício de 2018 
das fontes de recursos abaixo especificados: 

 
FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

326 APSUS - Atenção Primária em Saúde 12.000,00 
 
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 MUNICPAL DE SAUDE 
PRINCIPAIS METAS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2018 2019 2020 2021 
01 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      
10 FUNÇÃO: SAÚDE       
301 SUBFUNÇÃO:  ATENÇÃO BÁSICA      
0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO      
2.032 Atividade: Manutenção dos Serviços da 

Secretaria de Saúde 
     

 Fonte de recurso 326 – Valor Suplem.      
 33.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições R$ 1,00 - 12.000 - - 
 Principais serviços e ou produtos      
0001 Manter os serviços administrativos da 

secretaria 
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 

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 MUNICPAL DE SAUDE 
PRINCIPAIS METAS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2019 
01 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   
10 FUNÇÃO: SAÚDE    
301 SUBFUNÇÃO:  ATENÇÃO BÁSICA   
0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO   
2.032 Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde   
 Fonte de recurso 326 – Valor Suplem.   
 33.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições R$ 1,00 12.000 
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ARAPONGAS  

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 
 

 Principais serviços e ou produtos   
0001 Manter os serviços administrativos da secretaria 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, 13 de novembro de 2019. 
 

 
LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 
SERGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

Edital de Chamada Pública nº 082/2019, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 04, DE 02/11/2015. 

 
A Prefeitura Municipal de Arapongas, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua das Garças,  nº 750, inscrita no 

CNPJ sob nº 76.958.966/0001-06, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. SERGIO ONOFRE DA SILVA, no uso de 
suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução FNDE nº 04, DE 02/11/2015, 
através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/Pnae, durante o período de fevereiro a dezembro de 2020. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores 
Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no dia 10 de dezembro de 2019, às 9:30 
horas, na sede da Prefeitura do Município de Arapongas, localizada a Rua das Garças, 750, Centro. 
 
1. OBJETO 

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme 
especificações dos gêneros alimentícios abaixo: 

 
GRUPO I – FRUTAS 

 
Nº 

PRODUTOS Substituição Quantidade Medida 
*Preço de Aquisição (R$) 

Unitário Valor Total 

01 Abacate – Primeira qualidade. 
Deverá estar com a casca lisa, 
verde, apresentando grau de 
maturação que permita suportar 
a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo, 
isento de sujidades, parasitas e 
larvas. 

Banana nanica 
Banana prata 
Goiaba 
Laranja 
Poncã 
Uva 
 

4.000 Kg 2,90 11.600,00 

02 Banana nanica - Não apresentar 
problemas com coloração não 
característica, estar machucado, 
perfurado, muito maduro e nem 
muito verde 

Abacate 
Banana prata 
Goiaba 
Laranja 
Poncã 
Uva 

70.000 Kg 2,50 
 
 
 

175.000,00 

03 Goiaba - Cor vermelha, tipo 
mesa, fresca, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, superfície 
lisa, em estágio de 
amadurecimento adequado para 
consumo, polpa firme e intacta, 
sem danos físicos oriundos do 

Abacate 
Banana nanica 
Banana prata 
Laranja 
Poncã 
Uva  

24.000 Kg 4,30 103.200,00 
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manuseio e transporte. Consumo 
imediato e em escala, no 
decorrer da semana no máximo 
7 (sete) dias antes do 
vencimento. 

04 Laranja - inteiras, frescas. Não 
apresentar problemas com 
coloração não característica, 
estar machucado, perfurado, 
muito maduro e nem muito 
verde. 

Abacate 
Banana nanica 
Banana prata 
Goiaba 
Limão 
Poncã 
Uva 

20.000 Kg 2,00 40.000,00 

05 Limão taiti - Não apresentar 
alteração de coloração não 
característica, estar machucado, 
perfurado e muito maduro 

Laranja 
Poncã 
Limão rosa 

3.000 Kg 4,70 14.100,00 

06 Morango in natura, fruta 
fisiologicamente desenvolvida, 
bastante firme, com maturação 
apropriada, inteira, sem 
ferimentos, livre de pragas e 
doenças e munida de cálice e 
pedúnculo verde. Em embalagem 
plástica transparente pesando 
250g cada, sem sinais de fungos 
ou apodrecimento. 

Abacate 
Banana nanica 
Banana prata 
Goiaba 
Laranja 
Limão 
Poncã 
Uva 

3.000 Kg 7,30 21.900,00 

07 Tangerina/Poncã - inteiras, 
frescas. Não apresentar 
problemas com coloração não 
característica, estar machucado, 
perfurado, muito maduro e nem 
muito verde. 

Abacate 
Banana nanica 
Banana prata 
Goiaba 
Laranja 
Poncã 
Uva 

15.000 Kg 3,00 45.000,00 

08 Uva Niágara - deve ser doce e 
suculenta, firme e estar bem 
presa ao cacho, nova e de 1ª 
qualidade, não deve estar 
murcha ou despencando. 

Abacate 
Banana nanica 
Banana prata 
Goiaba 
Laranja 
Poncã 

5.000 Kg 8,50 42.500,00 

 
GRUPO II – HORTALIÇAS E TEMPEROS 

 
Nº PRODUTOS Substituição Quantidade Medida 

*Preço de Aquisição (R$) 

Unitário Valor Total 

01 Abobora menina - casca lisa, firme, 
coloração uniforme verde clara, 
tamanho médio a grande, livre de 
danos mecânicos, fisiológicos, de 
pragas e doenças. Ausência de 
podridão. 

Abobora paulista 
Abobora Itália 
Berinjela 
Beterraba 
Brócolis 
Cenoura 
Chuchu 
Couve flor 
Pepino 
Tomate 
Vagem 

6.000 Kg 2,25 13.500,00 

02 Acelga -  fresca, de ótima Alface 5.000 Kg 2,90 14.500,00 
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qualidade, compacta, firme, 
coloração uniforme, aroma, cor, 
típicos da espécie, em perfeito 
estado de desenvolvimento. Não 
serão permitidos danos que lhe 
alterem a conformação e a 
aparência. necessita estar isenta de 
sujidades, parasitas, rachaduras, 
cortes e perfurações. 

Almeirão 
Chicória 
Couve 
Espinafre 
Repolho 
Rúcula 
 

03 Alface crespa - com folhas grandes 
e crespas, textura macia, mas 
consistente, sem formação de 
cabeça, coloração verde, ausência 
de danos físicos, insetos e lesões 
provocadas por doenças. 

Acelga 
Almeirão 
Chicória 
Couve 
Espinafre 
Repolho 
Rúcula 

6.000 Kg 3,75 22.500,00 

04 
 

Alho - bulbo in natura, nacional, de 
primeira qualidade, compacto e 
firme, sem lesões de origem, livre 
de resíduos, tamanho e cor 
uniforme, bem desenvolvido, 
isento de sujidade, parasitas e 
larvas. 

*** 2.000 Kg 13,50 27.000,00 

05 Beterraba - lisa, com polpa intacta 
e limpa, sem brotos, rachaduras, 
ou cortes na casca, manchas, 
machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. 

Abobora menina 
Abobora paulista 
Berinjela 
Brócolis 
Cenoura 
Chuchu 
Couve flor 
Pepino 
Tomate 
Vagem 

3.000 Kg 1,90 5.700,00 

06 Brócolis -  Tipo ramoso, in natura. 
Tamanho e coloração uniformes, 
consumo imediato e em escala, no 
decorrer da semana no máximo 7 
(sete) dias antes do vencimento. 
Folhas firmes sem áreas 
amareladas, sem sujidades ou 
outros defeitos que possam alterar 
sua aparência ou qualidade. 

Abobora menina 
Abobora paulista 
Berinjela 
Beterraba 
Cenoura 
Chuchu 
Couve flor 
Pepino 
Tomate 
Vagem 

6.000 Kg 5,15 30.900,00 

07 Cebolinha - ótima qualidade, sem 
defeitos, com folhas verdes, sem 
traços de descoloração 
turgescente, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Deverão apresentar 
coloração e tamanho uniforme e 
típicos da variedade. Maços de 400 
gramas. 

Salsa 3.500 Kg 8,00 28.000,00 

08 Cenoura - lisa, com polpa intacta e 
limpa, sem brotos, rachaduras, ou 
cortes na casca, manchas, 
machucaduras, bolores ou outros 

Abobora menina 
Abobora paulista 
Berinjela 
Beterraba 
Brócolis 

3.000 Kg 2,00 6.000,00 
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defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. 

Chuchu 
Couve flor 
Pepino 
Tomate 
Vagem 

09 Chuchu - deve estar 
fisiologicamente desenvolvido, 
bem formado, limpo, de coloração 
própria, com superfície 
praticamente lisa, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, de pragas e 
doenças, isento de substâncias 
nocivas à saúde, permitindo-se 
apenas, as tolerâncias previstas nas 
presentes normas. Não apresentar 
fibroso, manchado, murcho e 
queimado. 

Abobora menina 
Abobora paulista 
Berinjela 
Beterraba 
Beterraba 
Brócolis 
Couve flor 
Pepino 
Tomate 
Vagem 

3.500 Kg 2,15 7.525,00 

10 Couve-manteiga - folhas íntegras, 
ausência de folhas murchas e 
podridão; maços de 400 gramas. 

Acelga 
Alface 
Almeirão 
Chicória 
Espinafre 
Pepino 
Repolho 
Rúcula 

3.000 Kg 6,50 19.500,00 

11 Couve-flor selecionada, fresca, de 
ótima qualidade, compacta, firme, 
coloração uniforme, aroma, cor, 
típicos da espécie, em perfeito 
estado de desenvolvimento. Não 
serão permitidos danos que lhe 
alterem a conformação e a 
aparência. necessita estar isenta de 
sujidades, parasitas, rachaduras, 
cortes e perfurações. 

Abobora menina 
Abobora paulista 
Berinjela 
Beterraba 
Beterraba 
Brócolis 
Chuchu 
Pepino 
Tomate 
Vagem 

3.000 Kg 5,90 17.700,00 

12 Pepino fujinara -  esteja fresco, 
isento de substâncias terrosas, ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa e no ponto de 
consumo. Não são tolerados os 
defeitos que prejudiquem o 
consumo ou o rendimento como: 
desidratação, ferimento, oco, 
podridão e virose. 

Abobora menina 
Abobora paulista 
Berinjela 
Beterraba 
Beterraba 
Brócolis 
Chuchu 
Couve flor 
Pepino caipira 
Tomate 
Vagem 

5.000 Kg 2,20 11.000,00 

13 Repolho - Tamanho e coloração 
verde e uniforme. Produto 
selecionado consistente ao toque e 
isento de partes amassadas ou 
batidas, sem raízes. 

Acelga 
Alface 
Almeirão 
Chicória 
Couve 
Espinafre 
Pepino 
Rúcula 

15.000 Kg 1,85 27.750,00 

14 Seleta de legumes, composta por 3 
tipos de legumes nas cores: verde, 

 3.000 Kg 6,60 19.800,00 
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amarelo e laranja cortados em 
cubinhos higienizados e 
minimamente processados, 
embalagem à vácuo de 1kg cada, 
própria para armazenamento 
refrigerado e congelado. De ótima 
qualidade: ausente de mancha, 
praga e casca. Contendo data de 
processamento, data de validade e 
demais informações de acordo com 
o órgão competente. Prazo de 
validade de até 10 dias, sendo que 
por ocasião da entrega, o produto 
não deverá ter data de 
processamento superior à 1 (um) 
dia. 

15 Tomate -  coloração vermelha 
uniforme, pele lisa, firme e 
brilhante. Ausência de danos 
mecânicos, murcha, podridão, 
manchas e presença de doenças. 

Abobora menina 
Abobora paulista 
Berinjela 
Beterraba 
Beterraba 
Brócolis 
Chuchu 
Couve flor 
Pepino 
Vagem 

21.000 Kg 3,50 73.500,00 

16 Vagem - inteiras, frescas, cor verde 
uniforme e sem saliência.  Ausência 
de danos mecânicos, murcha com 
pontas escuras, podridão, manchas 
e presença de doenças. 

Abobora menina 
Abobora paulista 
Berinjela 
Beterraba 
Beterraba 
Brócolis 
Chuchu 
Couve flor 
Pepino 
Tomate 

1.500 Kg 7,00 10.500,00 

 
GRUPO III – TUBÉRCULO E CEREAL 

 
Nº PRODUTOS Substituição Quantidade Medida 

*Preço de Aquisição (R$) 

Unitário Valor Total 

01 Batata doce - Branca/roxa, 
primeira qualidade, tamanho 
grandes ou médios, uniformes, 
inteiros, sem ferimentos ou 
defeitos, casca lisa, sem corpos 
estranhos ou terra aderida à 
superfície externa. 

Batata inglesa 
Mandioca 
Mandioca salsa 
 

3.000 Kg 2,30 6.900,00 

02 Inhame ou cará - tamanho médio, 
inteiras, em boas condições de 
consumo, in natura, livre de 
doenças e sinais de pragas. 

Batata inglesa 
Mandioca 
Mandioca salsa 
Batata doce 

2.000 Kg 3,20 6.400,00 

03 Mandioca sem Casca -  Produto 
fresco e com grau de 
desenvolvimento completo, sem 

Batata doce 
Batata inglesa 
Mandioca salsa 

8.000 Kg 4,20 33.600,00 
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fibras, inteiros. Apresentar odor 
agradável, consistência firme, não 
apresentar perfurações ou injúrias 
mecânicas. Embalados à vácuo. 
Embalagem de 2 kg. 

04 
 

Milho verde sem palha -de 
primeira qualidade, em espigas, 
sem palha, tamanho médio a 
grande, isentos se substancias 
terrosas ou parasitas. Embalados 
em plástico de polietileno. 

Batata doce 
Batata inglesa 
Mandioca 
Mandioca salsa 

7.000 Kg 6,20 43.400,00 

 
GRUPO IV – LEITE 

 
Nº PRODUTOS Substituição Quantidade Medida 

*Preço de Aquisição (R$) 

Unitário Valor Total 

01 Leite Fluido Pasteurizado, Integral 
homogeneizado. Entende-se por 
leite, sem outra especificação, o 
produto oriundo da ordenha 
completa e ininterrupta, em 
condições adequadas de higiene, 
de vacas sadias. Embalagem deve 
ser de 1 L e envasado com material 
atóxico primário adequado para as 
condições previstas de 
armazenamento e que garanta a 
hermeticidade da embalagem e 
proteção apropriada contra 
contaminação. Com identificação 
do produto, marca do fabricante, 
informações nutricionais, prazo de 
validade e capacidade, número do 
registro no Ministério da 
Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF, SISP OU SIM.  

*** 200.000 L 2,70 540.000,00 

 
GRUPO V – IOGURTE E OUTROS LÁCTEOS 

 
Nº PRODUTOS Substituição Quantidade Medida 

*Preço de Aquisição (R$) 

Unitário Valor Total 

01 Iogurte de fruta – sabores diversos. 
Embalagem deve ser de 1 L e 
envasado com material atóxico 
primário adequado para as 
condições previstas de 
armazenamento e que garanta a 
hermeticidade da embalagem e 
proteção apropriada contra 
contaminação. Com identificação 
do produto, marca do fabricante, 
informações nutricionais, prazo de 

 
*** 

40.000 L 4,80 192.000,00 
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validade e capacidade, número do 
registro no Ministério da 
Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF, SISP OU SIM.  

 
GRUPO VI  –  PANIFICADOS 

 
Nº PRODUTOS Substituição Quantidade Medida 

*Preço de Aquisição (R$) 

Unitário Valor Total 

01 Pão caseiro – tamanho uniforme, 
bem assado, embalado em saco 
plástico. Embalagens com 
identificação do produto, rótulo 
com ingredientes, valor nutricional, 
peso, fabricante, data de 
fabricação e validade. 

*** 18.000 Kg 10,20 183.600,00 

 
GRUPO VII  –  SUCOS 

 
Nº PRODUTOS Substituição Quantidade Medida 

*Preço de Aquisição (R$) 

Unitário Valor Total 

01 Polpa de frutas - 100% natural, 
sem conservantes, corantes e 
acidulantes, sabores diversos. 
Características: de primeira 
qualidade. A embalagem deve 
estar intacta, bem vedada e deve 
constar: data de fabricação, prazo 
de validade, ingredientes, 
informações nutricionais. 

*** 12.000 Kg 12,50 150.000,00 

 
GRUPO VIII – AÇÚCARES 

 
Nº PRODUTOS Substituição Quantidade Medida 

*Preço de Aquisição (R$) 

Unitário Valor Total 

01 Bolacha Caseira - o produto deve 
apresentar-se integro bem assado, 
com sabor e odor agradável; 
macias. embalagem de 500g, com 
identificação do produto, rótulo 
com ingredientes, valor nutricional, 
peso, fabricante, data de 
fabricação e validade 

*** 14.000 Kg 9,60 134.400,00 

 
GRUPO IX – ALIMENTOS FUNCIONAIS 

 
Nº PRODUTOS Substituição Quantidade Medida 

*Preço de Aquisição (R$) 

Unitário Valor Total 

01 Biomassa de banana verde 
pasteurizado – Pote de vidro de 
500g, não contendo conservantes e 
acidulantes. 

 1.000 Kg 35,00 35.000,00 
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02 Chips de banana verde salgada – 
pacote individual de 40g. 100% 
natural, crocante, sem glúten, sem 
gorduras trans e sem conservantes.  
Contendo informações 
nutricionais, data de validade e 
lote. 

 13.000 Unidades 2,40 31.200,00 

 
*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE n.º 04, DE 02/11/2015, Art.29, 
§3º). 
 
2. FONTE DE RECURSO 

Recursos provenientes do FNDE/MEC, fonte 110. 
 
3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de Fornecedores 
Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art. 27 da Resolução FNDE nº 04, de 02 de abril de 2015. 
 
3.1. ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em grupo). 

O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena de 
inabilitação: 

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para 

Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante; 
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada no 

projeto de venda. 
 
3.2. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL 

O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: 
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para 

Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes; 
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares 

relacionados no projeto de venda. 
 
3.3. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 

O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: 
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS; 
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; 
V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar; 
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados/cooperados;  
VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de 

venda de seus cooperados/associados. 
VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
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4. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA 
4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão apresentar o Projeto de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexo I.  
4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em Ata após o término 

do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será publicado em 02 (dois) dias úteis após o prazo da publicação 

da relação dos proponentes e no prazo de 03 (três) dias úteis os selecionados serão convocados para assinatura dos contratos. 

4.3 - Os projetos de venda a serem contratados serão selecionados conforme critérios estabelecidos pelo art. 25 da Resolução. 

4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº da DAP Física de 
cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da 
organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal. 
4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos envelopes poderá ser 
concedido abertura de prazo para sua regularização de até 03 (três) dias úteis, conforme análise da Comissão Julgadora. 
 
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de 
projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País. 
 
5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos. 
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e do País. 
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 
 

5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 
I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas, não 

havendo prioridade entre estes; 
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 

23 de dezembro de 2003; 
III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica) sobre 

os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em 
grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física); 
Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas 
deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados 
nos itens 5.1 e 5.2. 
 
5.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior porcentagem de agricultores familiares 
e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 
 
5.5. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, poderá optar-se pela 
divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas. 
 
6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

Os fornecedores classificados em primeiro lugar deverão entregar as amostras indicadas no quadro abaixo na Central 
de Abastecimento da Merenda Escolar, com sede à Rua Lori, 25 - Centro, até o dia 13 de dezembro, até as 16:00 horas, para 
avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes necessários, imediatamente após 
a fase de habilitação. 

As amostras dos hortifruti serão avaliados conforme a sazonalidade de cada produto. 
O resultado da análise será publicado em 03 (três) dias após o prazo da apresentação das amostras. 
 

Nº PRODUTOS 
01 Biomassa de banana verde 
02 Bolacha caseira 
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03 Chips de Banana 
04 Iogurte de frutas 
05 Leite pasteurizado 
06 Mandioca descascada 
07 Pão caseiro 
08 Polpa de Frutas 
09 Seleta de legumes para sopa 

 
7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma abaixo: 
 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE LOCAL DE ENTREGA PERIODICIDADE DE ENTREGA
Abacate Kg 4000 Central de Merenda Escolar 4 meses

Abóbora Menina Kg 6000 Central de Merenda Escolar Semanal
Acelga Kg 5000 Central de Merenda Escolar Semanal
Alface Kg 6000 Central de Merenda Escolar Semanal
Alho Kg 2000 Central de Merenda Escolar 3 meses

Banana Nanica Kg 70000 Central de Merenda Escolar Semanal
Banana tipo chips Pacote de 40g 13000 Central de Merenda Escolar 1 mês

Batata Doce Kg 3000 Central de Merenda Escolar Quinzenal

Biomassa de banana Kg 1000 Central de Merenda Escolar 3 meses

Beterraba Kg 3000 Central de Merenda Escolar Semanal
Bolacha Caseira Kg 14000 Central de Merenda Escolar Quinzenal

Brócolis Kg 6000 Central de Merenda Escolar Semanal
Cenoura Kg 3000 Central de Merenda Escolar Semanal

Cebolinha Kg 3500 Central de Merenda Escolar Semanal
Chuchu Kg 3500 Central de Merenda Escolar Semanal
Couve Kg 3000 Central de Merenda Escolar Semanal

Couve-Flor Kg 3000 Central de Merenda Escolar Semanal
Goiaba Kg 24000 Central de Merenda Escolar 4 meses
Inhame Kg 2000 Central de Merenda Escolar Quinzenal

Iogurte de frutas L 40000 Ponto a ponto conforme o anexo de endereços Semanal
Laranja Kg 20000 Central de Merenda Escolar Semanal

Leite Pasteurizado Kg 200000 Ponto a ponto conforme o anexo de endereços Semanal
Limão Kg 3000 Central de Merenda Escolar Semanal

Mandioca ( descascada) Kg 8000 Central de Merenda Escolar Quinzenal
Milho verde (descascado) Kg 7000 Central de Merenda Escolar Quinzenal

Pão Caseiro Kg 18000 Central de Merenda Escolar Semanal
Pepino Fujinari Kg 5000 Central de Merenda Escolar Semanal

Polpa de fruta congelada Kg 12000 Ponto a ponto conforme o anexo de endereços 5 meses
Poncã Kg 15000 Central de Merenda Escolar 3 meses

Repolho Kg 15000 Central de Merenda Escolar Semanal
Tomate Kg 21000 Central de Merenda Escolar Semanal

Uva Niágara Kg 5000 Central de Merenda Escolar 3 meses
Vagem Kg 1500 Central de Merenda Escolar Semanal

Seleta de legumes Kg 3000 Central de Merenda Escolar Mensal  
 
8. PAGAMENTO 

O pagamento será realizado até 28 (vinte e oito) dias após a última entrega do mês, através de transferência bancária, 
mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, 
para cada faturamento. 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: Prefeitura do Município de Arapongas – Gerência de 
Licitação, Central de Abastecimento da Merenda Escolar, localizada na Rua Lori, 25, e site da Prefeitura de Arapongas – Diário 
Oficial. 
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9.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou municipal) específica para 
os alimentos de origem animal e vegetal. 
 
9.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá 
respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá às seguintes regras: 

I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais firmados deverão 
respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/E.Ex. 

II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do número de 
agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte 
fórmula: 

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00. 
 
9.4. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução, 
expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da 
chamada pública e da proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993. 

 
Arapongas, 13 de novembro de 2019. 

 
________________________________________ 

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

________________________________________ 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I  
MODELO PROPOSTO DE CONTRATO DE VENDA 

(MODELO) 
 

CONTRATO N.º /20XX 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

 
A (nome da entidade executora), pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua _____________, N.º _____, inscrita no CNPJ 
sob n.º ____________________, representada neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. (a)___________________, 
doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com 
situado à Av. _____________, n.º____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º________________________, (para grupo 
formal), CPF sob n.º_____________ ( grupos informais e individuais), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), 
fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública 
nº _______, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 
para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, ___ semestre de 20XX, descritos no quadro previsto na 
Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º _____, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, 
independentemente de anexação ou transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito 
na Cláusula Quarta deste Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por 
ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________ (_______________________). 
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela 
pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato. 
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem estar incluídas as 
despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e 
previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 
 

Produto Unidade Quantidade 
Periodicidade de 

Entrega 
Preço de Aquisição 

    
Preço Unitário 
(divulgado na 

chamada Pública) 
Preço Total 
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CLÁUSULA QUINTA: 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:____________________ 
PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação do processo para 
instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está sujeito a pagamento 
de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 
as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, 
bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, 
estando à disposição para comprovação. 
 
CLÁUSULA NONA: 
 
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá: 
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do 
CONTRATADO; 
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO; 
c) fiscalizar a execução do contrato; 
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
 
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o 
equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já 
realizadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da 
Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela 
legislação. 
 
 

      
      
      
      
      

Valor Total do Contrato  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º _________/20XX, pela Resolução CD/FNDE nº _____/20XX, pela 
Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições 
essenciais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se 
enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quinta, 
poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos 
seguintes casos: 
a) por acordo entre as partes; 
b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma apresentado (Cláusula 
Quarta) ou até ______de __________de _________. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
É competente o Foro da Comarca de ____________________________ para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste 
contrato. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas. 
 

______________(município), ____de________ de ________. 
 

_____________________________________________ 
CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal) 

______________________________________________ 
CONTRATADA (Grupo Formal) 

 
______________________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL  
 

TESTEMUNHAS: 
 

1. ________________________________________ 
 

2. ________________________________________ 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 116/2019 – Processo Adm. Nº 206/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORA E 
AQUISIÇÃO DE CASCOS, PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS, 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: 
 
TECTONER – RECARGA DE TONER LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.027.088/0001-06, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 846/2019. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

35 50 Unidade Recarga de de toner modelo 650a ce270a hd, contendo 250gr preto, 
recarga em toner original (para impressora hp color laserjet m553) Tectoner 277,00 13.850,00 

36 20 Unidade Recarga de de toner modelo 650a ce271a hd, contendo 250gr ciano, 
recarga em toner original (para impressora hp color laserjet m553) Tectoner 277,00 5.540,00 

37 20 Unidade Recarga de de toner modelo 650a ce272a hd, contendo 250gr amarelo, 
recarga em toner original (para impressora hp color laserjet m553) Tectoner 277,00 5.540,00 

38 20 Unidade Recarga de de toner modelo 650a ce273a hd, contendo 250gr magenta, 
recarga em toner original (para impressora hp color laserjet m553) Tectoner 277,00 5.540,00 

TOTAL GERAL R$ 30.470,00 
 
W P DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.483.808/0001-28, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 847/2019. 
 

Item Quant Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

01 10 Unidade 
Cartucho de toner laserjet preto hp 508a original (cf360a) 
Rendimento (preto e branco) 6.000 páginas 
(para impressora hp color laserjet m553) 

HP 1.115,00 11.150,00 

02 10 Unidade 
Cartucho de toner laserjet ciano hp 508a original (cf361a) 
Rendimento medio de 5000 paginas 
(para impressora hp color laserjet m553) 

HP 1.340,00 13.400,00 

03 10 Unidade 
Cartucho de toner laserjet magenta hp 508a original (cf363a) 
Rendimento médio de 5.000 impressoes 
(para impressora hp color laserjet m553) 

HP 1.340,00 13.400,00 

04 10 Unidade 
Cartucho de toner laserjet amarelo hp 508a original (cf362a) 
Rendimento aproximado de 5.000 impressoes 
(para impressora hp color laserjet m553) 

HP 1.340,00 13.400,00 

05 30 Unidade 

Recarga de toner modelo 508a cf360a hd 
Contendo 130gr preto, 
recarga em toner original 
(para impressora hp color laserjet m553) 

WP do 
Brasil 207,00 6.210,00 

06 30 Unidade 

Recarga de toner modelo 508a cf361a hd 
Contendo 120gr ciano, 
recarga em toner original 
(para impressora hp color laserjet m553) 

WP do 
Brasil 195,00 5.850,00 

07 30 Unidade 

Recarga de toner modelo 508a cf362a hd 
Contendo 120gr amarelo, 
recarga em toner original 
(para impressora hp color laserjet m553) 

WP do 
Brasil 195,00 5.850,00 

08 30 Unidade 

Recarga de toner modelo 508a cf363a hd 
Contendo 120gr magenta, 
recarga em toner original 
(para impressora hp color laserjet m553) 

WP do 
Brasil 195,00 5.850,00 

09 20 Unidade 
Cartucho de toner original hp 26a cf226a (para impressora hp laserjet 
m426) 
Rendimento de 3100 paginas de impressao 

WP 820,00 16.400,00 

10 15 Unidade Cartucho de tinta hp 728 130-ml yellow designjet ink cartridge f9j65a 
(para ploter hp t830 36") HP 715,00 10.725,00 

11 15 Unidade Cartucho de tinta hp 728 130-ml magenta designjet ink cartridge f9j66a 
(para ploter hp t830 36") HP 715,00 10.725,00 

12 15 Unidade Cartucho de tinta hp 728 130-ml cyan designjet ink cartridge f9j67a (para 
ploter hp t830 36") HP 715,00 10.725,00 

13 15 Unidade Cartucho de tinta hp 728 300-ml yellow designjet ink cartridge f9k15a 
(para ploter hp t830 36") HP 1.470,00 22.050,00 

14 15 Unidade Cartucho de tinta hp 728 300-ml magenta designjet ink cartridge f9k16a 
(para ploter hp t830 36") HP 1.473,00 22.095,00 

15 15 Unidade Cartucho de tinta hp 728 300-ml cyan designjet ink cartridge f9k17a 
(para ploter hp t830 36") HP 1.473,00 22.095,00 

16 20 Unidade Cartucho de tinta hp 728 300-ml matte black designjet ink cartridge 
f9j68a (para ploter hp t830 36") HP 1.473,00 29.460,00 

17 450 Unidade 

Recarga de toner modelo 26a cf226a hd 
Contendo 180gr preto, 
recarga em toner original 
(para impressora hp laserjet m426) 

WP do 
Brasil 149,50 67.275,00 

18 6 Unidade 
Cartucho de toner laserjet preto hp 204a original (cf510a) 
Rendimento (preto e branco) 1100 paginas 
(para impressora hp color laserjet pro m180nw) 

WP 409,00 2.454,00 

19 6 Unidade 
Cartucho de toner laserjet ciano hp 204a original (cf511a) 
Rendimento (cores) 900 paginas 
(para impressora hp color laserjet pro m180nw) 

WP 440,00 2.640,00 

20 6 Unidade 
Cartucho de toner laserjet amarelo hp 204a original (cf512a) 
Rendimento (cores) 900 paginas 
(para impressora hp color laserjet pro m180nw) 

WP 440,00 2.640,00 
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21 6 Unidade 
Cartucho de toner laserjet magenta hp 204a original (cf513a) 
Rendimento (cores) 900 paginas 
(para impressora hp color laserjet pro m180nw) 

WP 440,00 2.640,00 

22 50 Unidade 
Cartucho de toner preto hp 17a laserjet original (cf217a) 
Rendimento medio de 1600 paginas 
(para impressora hp laserjet m102w) 

WP 372,00 18.600,00 

23 450 Unidade 

Recarga de toner modelo 17a cf217a hd 
Contendo 70gr preto, 
recarga em toner original 
(para impressora hp laserjet m102w) 

WP do 
Brasil 123,00 55.350,00 

24 150 Unidade Cilindro de imagem modelo 19a cf219a (para impressora hp laserjet 
m102w) WP 213,00 31.950,00 

25 50 Unidade Cartucho de toner preto hp 48a laserjet original (cf248a) rendimento 
médio de 1000 páginas (para impressora hp laserjet m15w) HP 380,00 19.000,00 

26 250 Unidade Recarga de toner modelo 48a cf248a hd contendo 70gr preto, recarga em 
toner original (para impressora hp laserjet m15w) 

WP do 
Brasil 122,00 30.500,00 

27 20 Unidade 

Recarga de toner modelo 204a cf510a hd 
Contendo 50gr preto, 
recarga em toner original 
(para impressora hp color laserjet pro m180nw) 

WP do 
Brasil 168,00 3.360,00 

28 20 Unidade 

Recarga de toner modelo 204a cf511a hd 
Contendo 40gr ciano,  
recarga em toner original  
(para impressora hp color laserjet pro m180nw) 

WP do 
Brasil 168,00 3.360,00 

29 20 Unidade 

Recarga de toner modelo 204a cf512a hd 
Contendo 40gr amarelo, 
recarga em toner original 
(para impressora hp color laserjet pro m180nw) 

WP do 
Brasil 168,00 3.360,00 

30 20 Unidade 

Recarga de toner modelo 204a cf513a hd 
Contendo 40gr magenta, 
recarga em toner original  
(para  impressora hp color laserjet pro m180nw) 

WP do 
Brasil 168,00 3.360,00 

31 10 Unidade 
Cartucho de toner modelo 650a hd (ce270a) original, contendo 250gr 
preto, rendimento aproximado de 13000 impressões (para impressora hp 
color laserjet m750dn) 

HP 999,00 9.990,00 

32 10 Unidade 
Cartucho de toner modelo 650a hd (ce271a) original, contendo 250gr 
ciano, rendimento aproximado de 13000 impressões (para impressora hp 
color laserjet m750dn) 

HP 999,00 9.990,00 

33 10 Unidade 
Cartucho de toner modelo 650a hd (ce272a) original, contendo 250gr 
amarelo, rendimento aproximado de 13000 impressões (para impressora 
hp color laserjet m750dn) 

HP 999,00 9.990,00 

34 10 Unidade 
Cartucho de toner modelo 650a hd (ce273a) original, contendo 250gr 
magenta, rendimento aproximado de 13000 impressões (para impressora 
hp color laserjet m750dn) 

HP 994,00 9.940,00 

39 10 Unidade Refil de tinta modelo t664120 na cor preta para recarga de tinta em 
impressoras bulk epson - 70 ml original Epson 71,90 719,00 

40 10 Unidade Refil de tinta modelo t664220 na cor ciano para recarga de tinta em 
impressoras bulk epson - 70 ml original Epson 71,90 719,00 

41 10 Unidade Refil de tinta modelo t664320 na cor magenta para recarga de tinta em 
impressoras bulk epson - 70 ml original Epson 71,90 719,00 

42 10 Unidade Refil de tinta modelo t664420 na cor amarela para recarga de tinta em 
impressoras bulk epson -70 ml original Epson 71,90 719,00 

43 10 Unidade Cartucho jato de tinta modelo hp 100% novo, original da marca, número 
122 "ch561hb" preto - 2 ml. WP 56,00 560,00 

44 40 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 122 "ch561hb" preto - 
25 ml 

WP do 
Brasil 47,00 1.880,00 

45 10 Unidade Cartucho jato de tinta modelo hp 100% novo, original da marca, número 
122 "ch562hb" colorido - 2 ml. WP 66,00 660,00 

46 40 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 122 "ch562hb" 
colorido - 18 ml 

WP do 
Brasil 49,80 1.992,00 

47 5 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 14 "c6614" preto - 40 
ml 

WP do 
Brasil 42,50 212,50 

48 5 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 49 "51649a" colorido - 
30 ml 

WP do 
Brasil 43,00 215,00 

49 20 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 21 "c9351a" preto - 24 
ml 

WP do 
Brasil 47,50 950,00 

50 10 Unidade Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número 
22 "c9352ab" colorido - 6 ml HP 143,00 1.430,00 

51 20 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 22 "c9352ab" colorido 
- 15 ml 

WP do 
Brasil 54,00 1.080,00 

52 10 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 27 "c8727a" preto - 25 
ml 

WP do 
Brasil 47,00 470,00 

53 10 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 28 "c8728ab" colorido 
- 15 ml 

WP do 
Brasil 53,00 530,00 

54 40 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 60 "cc640wb" preto - 
25 ml 

WP do 
Brasil 52,00 2.080,00 

55 40 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 60 "cc643wb" colorido 
- 15 ml 

WP do 
Brasil 55,00 2.200,00 

56 5 Unidade Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número 
61 "ch561w" preto - 3 ml. HP 91,00 455,00 

57 20 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 61 "ch561w" preto - 
15 ml 

WP do 
Brasil 58,00 1.160,00 

58 5 Unidade Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número 
61 "ch562w" colorido - 3 ml HP 94,00 470,00 

59 20 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 61 "ch562w" colorido 
- 15 ml 

WP do 
Brasil 59,00 1.180,00 

60 5 Unidade Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número HP 49,90 249,50 
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662 "cz103ab" preto - 2 ml. 

61 10 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 662 "cz103ab" preto - 
15 ml 

WP do 
Brasil 44,20 442,00 

62 5 Unidade Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número 
662 "cz104ab" colorido - 2 ml HP 57,90 289,50 

63 10 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp número 662 "cz104ab" colorido 
- 15 ml 

WP do 
Brasil 48,00 480,00 

64 5 Unidade Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número 
74 "cb335wb" preto - 5,5 ml HP 97,90 489,50 

65 40 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp número 74 "cb335wb" preto - 
25 ml 

WP do 
Brasil 50,00 2.000,00 

66 5 Unidade Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número 
75 "cb337wb" colorido - 3,5 ml HP 108,00 540,00 

67 40 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp número 75 "cb337wb" colorido 
- 15 ml 

WP do 
Brasil 54,50 2.180,00 

68 40 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp número 901 "cc653ab" preto - 
25 ml 

WP do 
Brasil 54,00 2.160,00 

69 15 Unidade Cartucho jato de tinta modelo hp 100% novo, original da marca, número 
901 "cc656al" colorido - 13 ml HP 152,00 2.280,00 

70 2 Unidade Cartucho para plotter modelo canon 100% novo, original da marca, 
número pfi-102bk preto - 130 ml Canon 419,00 838,00 

71 9 Unidade Cartucho para plotter modelo canon 100% novo, original da marca, 
número pfi-102mbk preto matte - 130 ml Canon 435,00 3.915,00 

72 3 Unidade Cartucho para plotter modelo canon 100% novo, original da marca, 
número pfi-102c ciano - 130 ml Canon 385,00 1.155,00 

73 2 Unidade Cartucho para plotter modelo canon 100% novo, original da marca, 
número pfi-102y amarelo - 130 ml Canon 390,00 780,00 

74 3 Unidade Cartucho para plotter modelo canon 100% novo, original da marca, 
número pfi-102m magenta - 130 ml Canon 390,00 1.170,00 

75 300 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 05a "ce505a" 
preto - 180 grs. 

WP do 
Brasil 95,00 28.500,00 

76 13 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 05x "ce505x" 
preto - 300 grs. 

WP do 
Brasil 109,90 1.428,70 

77 70 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 12a "q2612a" 
preto - 150grs. 

WP do 
Brasil 87,00 6.090,00 

78 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 13a "q2613a" 
preto - 150 grs. 

WP do 
Brasil 94,00 940,00 

79 5 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo canon 100% novo, 
original da marca, número ep26 "8489a003aa" preto Canon 520,00 2.600,00 

80 5 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo canon número  ep26 
"8489a003aa" preto - 130 grs 

WP do 
Brasil 154,55 772,75 

81 5 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo, 
original da marca, número  2850 "ml-d2850b" preto WP 420,00 2.100,00 

82 15 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número 2850 
"ml-d2850b" - 200 grs 

WP do 
Brasil 143,00 2.145,00 

83 40 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 35a "cb435a" 
preto - 130 gramas 

WP do 
Brasil 79,00 3.160,00 

84 40 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 36a "cb436a" 
preto - 130 grs. 

WP do 
Brasil 79,00 3.160,00 

85 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 51a "q7551a" 
preto - 300 gramas 

WP do 
Brasil 118,00 1.180,00 

86 50 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número  53a "q7553a" 
preto - 180 grs. 

WP do 
Brasil 101,00 5.050,00 

87 40 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número  55a "ce255a" 
preto - 270 grs. 

WP do 
Brasil 146,00 5.840,00 

88 5 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número  64a "cc364a" preto HP 930,00 4.650,00 

89 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número  64a "cc364a" 
preto - 460 grs. 

WP do 
Brasil 181,00 1.810,00 

90 40 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número  78a "ce278a" 
preto - 130 grs. 

WP do 
Brasil 84,00 3.360,00 

91 200 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número  80a "cf280a" 
preto - 180 grs. 

WP do 
Brasil 90,00 18.000,00 

92 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número  80x "cf280x" 
preto - 300 grs. 

WP do 
Brasil 112,40 1.124,00 

93 600 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número  85a "ce285a" 
preto - 130 grs. 

WP do 
Brasil 76,90 46.140,00 

94 50 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número  90a "ce390a" 
preto - 500 grs. 

WP do 
Brasil 153,90 7.695,00 

95 3 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo, 
original da marca, número  d104l "mlt-d104s" WP 367,00 1.101,00 

96 15 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número  d104l 
"mlt-d104s" - 85 grs. 

WP do 
Brasil 100,00 1.500,00 

97 3 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo, 
original da marca, número  d204l "mlt-d204s" preto Samsung 287,00 861,00 

98 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número  d204l 
"mlt-d204s" - 160 grs. 

WP do 
Brasil 153,00 1.530,00 

99 3 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo, 
original da marca, número  d4200 "scx-d4200" preto Samsung 375,00 1.125,00 

100 5 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número d4200 
"scx-d4200" - 130grs 

WP do 
Brasil 87,00 435,00 

101 3 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo, 
original da marca, número d4521 "scx-d4521d3" preto Samsung 335,00 1.005,00 

102 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número d4521 
"scx-d4521d3" - 100grs 

WP do 
Brasil 89,90 899,00 

103 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número 305a "ce410a" preto HP 620,00 1.240,00 
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104 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 305a "ce410a" 
preto - 75 grs. 

WP do 
Brasil 132,00 1.320,00 

105 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número 305a "ce411a" ciano HP 642,00 1.284,00 

106 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 305a "ce411a" 
ciano - 75grs 

WP do 
Brasil 132,00 1.320,00 

107 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número 305a "ce412a" amarelo HP 642,00 1.284,00 

108 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 305a "ce412a" 
amarelo - 75grs 

WP do 
Brasil 132,00 1.320,00 

109 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número 305a "ce413a" magenta HP 642,00 1.284,00 

110 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 305a "ce413a" 
magenta - 75 grs. 

WP do 
Brasil 132,00 1.320,00 

111 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número 310a "ce310a" preto HP 365,00 730,00 

112 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 310a "ce310a" 
preto - 40 gramas 

WP do 
Brasil 84,00 840,00 

113 3 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número 311a "ce311a" ciano HP 384,00 1.152,00 

114 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 311a "ce311a" 
ciano - 40 grs. 

WP do 
Brasil 84,00 840,00 

115 3 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número  312a "ce312a" amarelo HP 384,00 1.152,00 

116 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 312a "ce312a" 
amarelo - 40 grs. 

WP do 
Brasil 84,00 840,00 

117 3 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número 313a "ce313a", magenta HP 384,00 1.152,00 

118 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 313a "ce313a" 
magenta - 40 grs. 

WP do 
Brasil 84,00 840,00 

119 15 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 320a "ce320a" 
preto - 50 grs. 

WP do 
Brasil 116,00 1.740,00 

120 15 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 321a "ce321a" 
ciano - 50 grs. 

WP do 
Brasil 116,00 1.740,00 

121 15 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 322a "ce322a" 
amarelo - 50 grs. 

WP do 
Brasil 116,00 1.740,00 

122 15 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 323a "ce323a" 
amarelo - 50 grs. 

WP do 
Brasil 116,00 1.740,00 

123 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 507a "ce400a" 
preto - 80 grs. 

WP do 
Brasil 144,00 1.440,00 

124 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 507a "ce401a" 
ciano - 80 grs. 

WP do 
Brasil 144,00 1.440,00 

125 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 507a "ce402a" 
amarelo - 80 grs. 

WP do 
Brasil 144,00 1.440,00 

126 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 507a "ce403a" 
magenta - 80 grs. 

WP do 
Brasil 144,00 1.440,00 

127 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número 501a "q6470a" preto HP 862,00 1.724,00 

128 2 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 501a "q6470a" 
preto - 150grs 

WP do 
Brasil 179,00 358,00 

129 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número 502a "q6471a" ciano HP 862,00 1.724,00 

130 2 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 502a "q6471a" 
ciano - 140grs 

WP do 
Brasil 179,00 358,00 

131 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número 502a "q6472a" amarela HP 862,00 1.724,00 

132 2 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 502a "q6472a" 
amarela - 140grs 

WP do 
Brasil 179,00 358,00 

133 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número 502a "q6473a" magenta HP 862,00 1.724,00 

134 2 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 502a "q6473a" 
magenta - 140grs 

WP do 
Brasil 179,00 358,00 

135 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número 6000a "q6000a" preto HP 680,00 1.360,00 

136 2 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 6000a 
"q6000a" preto - 70 grs. 

WP do 
Brasil 154,00 308,00 

137 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número 6001a "q6001a" ciano HP 680,00 1.360,00 

138 2 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 6001a 
"q6001a" ciano - 70grs 

WP do 
Brasil 154,00 308,00 

139 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número 6002a "q6002a" amarelo HP 680,00 1.360,00 

140 2 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 6002a 
"q6002a" amarelo - 70grs 

WP do 
Brasil 154,00 308,00 

141 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número 6003a "q6003a" magenta HP 680,00 1.360,00 

142 2 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 6003a 
"q6003a" magenta - 70grs 

WP do 
Brasil 154,00 308,00 

143 5 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo, 
original da marca, número d101s "mlt-d101s" preto WP 315,00 1.575,00 

144 100 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número d101s 
"mlt-d101s" preto - 80 grs. 

WP do 
Brasil 95,00 9.500,00 

145 5 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo lexmark 100% novo, 
original da marca do equipamento, número 604h " 60fbh00 WP 370,00 1.850,00 

146 150 Unidade 
Recarga de toner para impressora 
laser modelo lexmark número 
número 604h "60fbh00" preto - 320 

WP do 
Brasil 179,00 26.850,00 
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grs 

147 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 81a "cf281a" 
preto - 400 grs. 

WP do 
Brasil 160,00 1.600,00 

148 5 Unidade 
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original 
da marca, número 81a "cf281a" HP 940,00 4.700,00 

149 12 Unidade 
Cilindro de imagem para impressora samsung wpmlt d204 l 

Samsung 244,90 2.938,80 

150 20 Unidade 
Cilindro de imagem toner para impressora brother dr 3440 

Brother 153,00 3.060,00 

151 10 Unidade 
Cartucho de toner konica minolta tb 321 - k preto original (konica 
minolta bizhub c 284) 

Konica 
Minolta 599,90 5.999,00 

152 150 Unidade 

Recarga de toner modelo 26a cf226a hd 
Contendo 180gr preto, 
recarga em toner original 
(para impressora hp laserjet m426) 
Cota referente ao item 17. 

WP do 
Brasil 149,50 22.425,00 

153 150 Unidade 

Recarga de toner modelo 17a cf217a hd 
Contendo 70gr preto, 
recarga em toner original 
(para impressora hp laserjet m102w) 
Cota referente ao item 23. 

WP do 
Brasil 123,00 18.450,00 

TOTAL GERAL R$ 843.940,25 
 
Valor Total: R$ 874.410,25 (oitocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e vinte e cinco centavos). 
 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 de 31 de outubro de 2019.  
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, 12 de novembro de 2019. 
 
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 108/2019 – Processo Adm. Nº 184/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO BÁSICO E EMERGENCIAL, PARA O 
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
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: 
 
ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.802.002/0001-02, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 819/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

31 50.000 Comprimido Carbamazepina 400mg comprimidos. Br 0267617 Cristalia 0,40 20.000,00 

77 7.500 Frasco Escopolamina 10mg/ml,  butilbrometo, solução oral (gotas), frasco com 20 
ml. Br 0267281 Hipolabor 6,94 52.050,00 

115 1.500 Frasco Ipratrópio (brometo) 0,25 mg/ml solução inalante, frasco com 20 ml. Br 
0268331 Hipolabor 0,72 1.080,00 

164 1.000 Tubos Pasta d'água sem mentol (bisnaga) br 0274648 Vicpharma 4,90 4.900,00 
165 5.000 Frasco Permetrina 10 mg/ml (1%) loção - frasco com 60 ml cada. Br 0267773 Nativita 1,307 6.535,00 
TOTAL GERAL R$ 84.565,00 
 
CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.782.733/0001-49, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 820/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

193 100.000 Capsulás Valproato de sódio ou ácido valpróico 288 mg (equivalente 250 mg de 
ácido valpróico) cápsula. Br 0328529 Abbott 0,187 18.700,00 

195 112.500 Comprimido Valproato de sódio ou ácido valpróico 576 mg (equivalente 500 mg de 
ácido valpróico) comprimido. Br 0328530 Abbott 0,365 41.062,50 

TOTAL GERAL R$ 59.762,50 
 
CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.328.535/0001-59, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 821/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

35 150.000 Comprimido Carvedilol 25 mg comprimido br 0267567 Germed 0,136 20.400,00 
36 60.000 Comprimido Carvedilol 3,125 mg comprimido br 0267566 Germed 0,069 4.140,00 

68 1.000 Âmpola Dobutamina 50 mg/ml, cloridrato, solução injetável, ampola com 5 ml. Br 
0272796 Hypofarma 8,816 8.816,00 

85 1.600 Frasco Fenobarbital 40mg/ml gotas. Frasco com 20ml. Br 0300723 União 
Química 2,919 4.670,40 

204 1.000 Âmpola Cloridrato de petidina 50 mg/ml, com 2 ml. Br 0272329 União 
Química 1,885 1.885,00 

207 50.000 Comprimido Escopolamina 10 mg,  butilbrometo, comprimidos. Br 0267283 União 
Química 0,473 23.650,00 

210 2.500 Âmpola Benzilpenicilina benz. 1200000ui , pó para suspensão injetável, com 
diluente - frasco ampola br 0270612 Teuto 7,846 19.615,00 

212 17.500 Âmpola Dimenidrinato 50mg/ml + piridoxina 50mg/ml, forma de apresentacao 
ampola contendo 1ml via de administracao intra muscular br 0272334 

União 
Química 1,306 22.855,00 

213 250.000 Comprimido Ibuprofeno 600 mg comprimido. Br 0267676 Prati 
Donaduzzi 0,205 51.250,00 

215 37.500 Comprimido Valproato de sódio ou ácido valpróico 576 mg (equivalente 500 mg de 
ácido valpróico) comprimido. Br 0328530 Biolab 0,589 22.087,50 

TOTAL GERAL R$ 179.368,90 
 
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 67.729.178/0004-91, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 822/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

02 900.000 Comprimido Acido acetilsalicilico 500mg.forma de apresentacao, comprimido; via de 
administracao oral br 0267501 Imec 0,04 36.000,00 

26 90.000 Comprimido Biperideno (cloridrato) 2 mg comprimido br 0270140 Cristalia 0,175 15.750,00 

41 110.000 Comprimido Cinarizina 25 mg comprimidos br 0267628 
Neo 
Q/HYP/ 
Brain 

0,092 10.120,00 

75 30.000 Âmpola N-butilescopolamina, brometo de 4mg/ml + dipirona sodica 500mg/ml 
solucao injetavel com 5 ml. Br 0270621 Hipolabor 1,18 35.400,00 

84 2.000 Âmpola Fenobarbital 100 mg/ml, solução injetável, ampola com 2 ml. Br 
0300725 Cristalia 1,73 3.460,00 

93 2.000 Comprimido Folinato de cálcio (ácido folínico) 15 mg comprimido. Br 0268292 Hipolabor 0,94 1.880,00 

94 5.000 Âmpola Furosemida 10 mg/ml, solução injetável, ampola com 2 ml. Br 0267666 Farmace 0,42 2.100,00 

98 100.000 Comprimido Glibenclamida 5 mg comprimido. Br 0267671 Medquimic
a 0,018 1.800,00 

106 10.000 Âmpola Heparina 5000 ui/0,25ml, solução injetável, ampola com 2,5 ml. Br 
0272796 Cristalia 4,338 43.380,00 
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131 6.000 Âmpola Lidocaína 2% liquido sem vaso constritor, solução injetável, com 20 ml. 
Br 0269843 Hipolabor 2,70 16.200,00 

155 2.000 Âmpola Norepinefrina (noradrenalina) 2mg/ml, hemitartarato, ampola com 4ml. 
Br 0442584 Hipolabor 1,92 3.840,00 

159 3.000 Frasco Oleo mineral puro. Frasco com 100ml Imec 1,85 5.550,00 
172 100.000 Comprimido Prometazina 25mg comprimidos. Br 0267768 Cristalia 0,11 11.000,00 
TOTAL GERAL R$ 186.480,00 
 
DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.520.829/0001-40, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 823/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

05 5.000 Frasco Albendazol 40mg/ml suspensao oral. Frasco com 10ml br 0267507 Prati Donaduzzi 0,98 4.900,00 

06 10.000 Comprimido Albendazol 400 mg comprimido mastigável br 0267506 Prati Donaduzzi 0,342 3.420,00 
07 20.000 Comprimido Alendronato de sódio 70 mg comprimido br 0269462 Delta 0,177 3.540,00 
08 100.000 Comprimido Alopurinol 300 mg comprimido br 0267509 Prati Donaduzzi 0,175 17.500,00 

17 10.000 Frasco Amoxicilina 50 mg/ml pó para suspensão oral, frasco com 150 ml br 
0271111 Prati Donaduzzi 4,70 47.000,00 

22 5.000 Frasco Azitromicina 40 mg / ml pó para suspensão oral, frasco com 15 ml br 
0268949 Prati Donaduzzi 5,50 27.500,00 

76 150.000 Comprimido Escopolamina 10 mg,  butilbrometo, comprimidos. Br 0267283 Greenpharma 0,395 59.250,00 

113 750.000 Comprimido Ibuprofeno 600 mg comprimido. Br 0267676 Prati Donaduzzi 0,166 124.500,00 
132 8.000 Frasco Loratadina 1 mg/ml solução oral/xarope, 100 ml. Br 0273467 Prati Donaduzzi 2,59 20.720,00 
143 2.000 Tubos Metronidazol 100 mg/g (10%) gel vaginal. Br 0448758 Prati Donaduzzi 4,19 8.380,00 
163 500.000 Comprimido Paracetamol 500 mg comprimido. Br 0267778 Prati Donaduzzi 0,037 18.500,00 

182 10.000 Tubos Sulfadiazina de prata 10 mg/g (1%) creme, 30 gramas. Br 0272089 Prati Donaduzzi 3,07 30.700,00 

TOTAL GERAL R$ 365.910,00 
 
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 76.386.283/0001-13, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 824/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

34 200.000 Comprimido Carvedilol 12,5 mg comprimido br 0267564 Novaquimica 0,10 20.000,00 
70 50.000 Comprimido Doxazosina (mesilato) 2 mg comprimido. Br 0268493 Aspen 0,106 5.300,00 

189 500 Frasco Tetracaína 1% , cloridrato + fenilefrina 0,1%, cloridrato,  solução 
oftálmica estéril, frasco com 10ml. Br 0396853 Allergan 8,30 4.150,00 

205 200 Frasco Policresuleno 360 mg/g, solução concentrada, frasco com 12 ml. Br 
0313592 Takeda 20,70 4.140,00 

TOTAL GERAL R$ 33.590,00 
 
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.093.678/0001-85, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 825/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

33 100.000 Comprimido Carbonato de lítio 300 mg comprimido br 0267621 Biolab 0,26 26.000,00 
43 4.000 Comprimido Claritromicina 500 mg comprimido br 0268439 EMS 2,768 11.072,00 

96 2.000 Frasco Gentamicina (sulfato) 5 mg/ml (0,5%) solução oftálmica (colírio), 
frasco com 5 ml. Br 0406308 Allergan 8,40 16.800,00 

134 200.000 Comprimido Losartana potássica 50mg comprimido. Br 0268856 Neoquimica-
Brainfarma 0,05 10.000,00 

142 1.000 Frasco Metronidazol (benzoato) 40 mg/ml suspensão oral, frasco com 100 
ml. Br 0266863 EMS 5,00 5.000,00 

154 600 Âmpola Nitroprusseto de sódio 50mg pó liófilo para solução injetável. Br 
0273719 Hypofarma 11,50 6.900,00 

206 500 Comprimido Carvão vegetal ativado 250mg. Br 0434505 União 
Química 0,80 400,00 

TOTAL GERAL R$ 76.172,00 
 
HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.064.780/0001-33, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 826/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

123 40.000 Comprimido Levomepromazina 25 mg comprimidos. Br 0268128 Cristalia 0,349 13.960,00 

124 100.000 Comprimido Levonorgestrel + etinilestradiol 0,15mg + 0,03 mg comprimido ou drágea. 
Br 0448804 Cifarma 0,05 5.000,00 

156 5.000 Frampola Noretisterona (enantato) + estradiol (valerato) 50 mg/ml + 5 mg/mç 
solução injetável. Br 0270846 Mabra 11,06 55.300,00 

TOTAL GERAL R$ 74.260,00 
 
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.889.035/0001-02, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 827/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

01 40.000 Comprimido Aciclovir 200 mg comprimido br 0268370 Cimed 0,198 7.920,00 
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19 700.000 Comprimido Anlodipino (besilato) 5 mg comprimido br 0272434 Geolab 0,025 17.500,00 

71 150.000 Comprimido Enalapril (maleato) 10 mg comprimido. Br 0267651 Onefarma/ 
Cimed 0,029 4.350,00 

72 500.000 Comprimido Enalapril (maleato) 20 mg comprimido. Br 0267652 Onefarma/ 
Cimed 0,038 19.000,00 

89 20.000 Capsulás Fluconazol 150 mg cápsula. Br 0267662 Medquimica 0,331 6.620,00 
104 100.000 Comprimido Haloperidol 5 mg comprimido. Br 0267669 Cristalia 0,187 18.700,00 
133 150.000 Comprimido Loratadina 10 mg comprimido.  Br 0273466 Cimed 0,07 10.500,00 
144 40.000 Comprimido Metronidazol 250 mg comprimido. Br 0267717 Prati 0,10 4.000,00 

145 3.000 Tubos Miconazol (nitrato) 20 mg/g (2%) creme dermatológico, tubo com 28 
gramas. Br 0268286 Hipolabor 1,70 5.100,00 

151 2.000 FRASCO NISTATINA 100.000UI/ML. FRASCO COM 50ML. BR 0267378 Prati 3,431 6.862,00 

174 500.000 COMPRIMIDO RANITIDINA (CLORIDRATO) 150 MG COMPRIMIDO. BR 
0267736 Medquimica 0,085 42.500,00 

190 50.000 COMPRIMIDO TIAMINA (CLORIDRATO) 300 MG COMPRIMIDO. BR 0272341 Hipolabor 0,185 9.250,00 

194 1.000 FRASCO 
VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 57,624 MG/ML 
(EQUIVALENTE 50 MG/ML DE ÁCIDO VALPRÓICO) SOLUÇÃO 
ORAL/XAROPE. BR 0328532 

Hipolabor 2,73 2.730,00 

197 40.000 COMPRIMIDO VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80 MG COMPRIMIDO. BR 0267425 Sanval 0,096 3.840,00 
TOTAL GERAL R$ 158.872,00 
 
MIRANDA & GEORGINI LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.596.721/0001-60, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
828/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

03 2.000 Âmpola Adenosina 3mg/ml, solução injetável, ampola com 2ml br 0278281 Hipolabor 8,39 16.780,00 

10 2.000 Âmpola Acido tranexamico 50mg/ml solução injetavel ampola com 5ml br 
0327566 Hipolabor 3,00 6.000,00 

15 3.000 Âmpola Amiodarona 50 mg/ml, cloridrato, solução injetável, ampola com 3 ml br 
0271710 Hipolabor 1,80 5.400,00 

21 2.000 Âmpola Atropina 0,50mg/ml, solução injetável, ampola com 1 ml br 0277394 Isofarma 0,35 700,00 

29 1.000 Frasco Carbamazepina 20 mg/ml suspensão oral frasco com 100 ml br 0272454 Sanval 9,57 9.570,00 

54 10.000 Frasco Dexclorfeniramina (maleato) 0,4 mg/ml solução oral/xarope, frasco com 
100 ml. Br 0267646 Hipolabor 0,91 9.100,00 

69 2.000 Âmpola Dopamina 5mg/ml, cloridrato, solução injetável, ampola com 10ml. Br 
0268960 Hipolabor  1,185 2.370,00 

73 5.000 Âmpola Epinefrina 1 mg/ml, solução injetável,  ampola com 1 ml. Br 0268255 Hipolabor 1,78 8.900,00 

74 6.000 Âmpola Brometo de n-butilescopolamina 20mg/ml injetavel. Ampola com 1ml. Br 
0267282 Hipolabor 0,87 5.220,00 

80 130.000 Comprimido Fenitoina 100mg comprimidos. Br 0267657 Hipolabor 0,129 16.770,00 

82 2.000 Âmpola Fenitoína sódica 50mg/ml, solução injetável, ampola com 5 ml. Br 
0267107 Hipolabor 1,92 3.840,00 

90 1.000 Âmpola Flumazenil 0,5 mg/5ml, ampola com 5 ml. Br 0268510 Hipolabor 6,03 6.030,00 

95 400.000 Comprimido Furosemida 40 mg comprimido. Br 0267663 Hipolabor 0,036 14.400,00 

114 120.000 Comprimido Imipramina 25 mg comprimidos. Br 0267292 Cristalia 0,293 35.160,00 

119 6.000 Comprimido Ivermectina 6 mg comprimido. Br 0376767 Vitamedic 0,144 864,00 

121 10.000 Comprimido Levodopa + carbidopa 250 mg + 25 mg comprimido. Br 0270130 Cristalia 0,725 7.250,00 

122 30.000 Comprimido Levomepromazina 100 mg comprimidos. Br 0268129 Hipolabor 0,62 18.600,00 

128 5.000 Tubos Lidocaína (cloridrato) 20 mg/g (2%) gel. Br 0269846 Hipolabor 2,33 11.650,00 

146 3.000 Bisnaga Nitrato de miconazol 20mg/g creme vaginal 80gr + aplicador. Br 
0268162 Hipolabor 4,98 14.940,00 

149 2.000 Âmpola Morfina 10mg/ml, sulfato solução injetável, ampola com 1ml. Br 
0304871 Cristalia 2,80 5.600,00 

167 15.000 Frasco Prednisolona (fosfato sódico) 3 mg/ml solução oral, frasco com 60 ml. Br 
0448595 Hipolabor 2,87 43.050,00 

169 140.000 Comprimido Prednisona 20 mg comprimido. Br 0267743 Sanval 0,143 20.020,00 

171 6.000 Âmpola Prometazina 25 mg/ml, cloridrato solução injetável, ampola, com 2 ml. 
Br 0267769 Sanval 1,74 10.440,00 

TOTAL GERAL R$ 272.654,00 
 
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.421.421/0001-82, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 829/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

04 60.000 Âmpola Água destilada com 10 ml br 0276839 Equiplex 0,13 7.800,00 

208 2.500 Frasco Escopolamina 10mg/ml,  butilbrometo, solução oral (gotas), frasco com 20 
ml. Br 0267281 Hipolabor 6,95 17.375,00 

TOTAL GERAL R$ 25.175,00 
 
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.816.696/0001-54, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 830/2019. 
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Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

09 150.000 Comprimido Acido folico 5mg br 0267503 Hipolabor 0,033 4.950,00 
11 15.000 Frasco Ambroxol 15 mg/5 ml, xarope, frasco com 120 ml cada br 0446264 Farmace 1,60 24.000,00 
16 500.000 Comprimido Amitriptilina (cloridrato) 25 mg comprimido br 0267512 Teuto 0,031 15.500,00 
18 200.000 Capsulás Amoxicilina 500 mg comprimido/cápsula br 0271089 Teuto 0,14 28.000,00 

20 600.000 Comprimido Atenolol 50 mg comprimido br 0267517 Prati 
Donaduzzi 0,035 21.000,00 

24 7.500 Âmpola Benzilpenicilina benz. 1200000ui , pó para suspensão injetável, com 
diluente - frasco ampola br 0270612 Teuto 8,00 60.000,00 

25 3.000 Âmpola Bicarbonato de sódio 8,4%, solução injetável, ampola com 10 ml. Br 
0268222 Samtec 0,54 1.620,00 

27 50.000 Âmpola Bromoprida 5 mg/ml, solução injetável, ampola com 2ml br 0269958 Wasser 1,15 57.500,00 
30 500.000 Comprimido Carbamazepina 200mg comprimidos br 0267618 Teuto 0,11 55.000,00 

38 5.000 Frasco Cefalexina 50 mg/ml pó para suspensão oral, frasco com 60 ml. Br 
0331555 Teuto 5,20 26.000,00 

47 2.000 Âmpola Cloridrato de clonidina 150mcg/ml solução injetavel ampola com 1ml br 
0340206 Cristalia 6,95 13.900,00 

48 50.000 Comprimido Clorpromazina (cloridrato) 25 mg comprimido br 0267635 Cristalia 0,19 9.500,00 
49 50.000 Comprimido Clorpromazina (cloridrato) 100 mg comprimido br 0267638 Cristalia 0,20 10.000,00 
50 1.000 Âmpola Clorpromazina 5 mg/ml, solução injetável, ampola com 5ml br 0268069 Hypofarma 0,95 950,00 
55 80.000 Comprimido Dexclorfeniramina (maleato) 2 mg comprimido br 0267645 Geolab 0,058 4.640,00 
57 5.000 Âmpola Diazepam 5 mg/ml, solução injetável, ampola com 2 ml br 0267194 Teuto 0,577 2.885,00 

59 50.000 Âmpola Diclofenaco sódico 25 mg/1ml, solução injetável, ampola com 3 ml br 
0271003 Teuto 0,56 28.000,00 

65 25.000 Comprimido Dexametasona 4 mg comprimido br 0269388 Teuto 0,17 4.250,00 
78 30.000 Comprimido Espironolactona 100 mg comprimido. Br 0267654 Hipolabor 0,36 10.800,00 
79 400.000 Comprimido Espironolactona 25 mg comprimido. Br 0267653 Aspen 0,125 50.000,00 
81 1.000 Âmpola Etomidato 2mg/ml solução injetavel ampola com 10ml. Br 0270116 Cristalia 9,75 9.750,00 

88 3.000 Âmpola Fitomenadiona (vitamina k1) 10/ml solução injetável , com 10mg/ml. Br 
0292399 Hipolabor 1,09 3.270,00 

99 6.000 Âmpola Glicose hipertônica 25%, solução injetável, ampola com 10ml. Br 
0267540 Samtec 0,19 1.140,00 

100 6.000 Âmpola Glicose hipertônica 50%, solução injetável, ampola com 10ml. Br 
0267541 Samtec 0,203 1.218,00 

101 1.000 Âmpola Gluconato de cálcio, solução injetável, 100 mg/ml com 10 ml. Br 
0270019 Isofarma 1,35 1.350,00 

103 30.000 Comprimido Haloperidol 1 mg comprimido. Br 0267670 Cristalia 0,11 3.300,00 
107 1.000 Unidade Hidralazina 20mg/ml, solução injetável ampola com 1ml. Br 0268115 Cristalia 4,55 4.550,00 
108 200.000 Comprimido Hidroclorotiazida 25 mg comprimido. Br 0267674 Teuto 0,012 2.400,00 

109 10.000 Âmpola Hidrocortisona, succinato sódico 100mg, pó liófilo para solução injetável. 
Br 0342133 Teuto 2,09 20.900,00 

130 500 Âmpola Lidocaína (cloridrato) 20 mg/g com hemitartarato de epinefrina 
1:200.000 em epinefrina, solução injetável com 20 ml. Br 0269852 Hypofarma 2,34 1.170,00 

136 1.000 Âmpola Magnésio 10%, sulfato, solução injetável, ampola com 10 ml. Br 
0268076 Samtec 0,27 270,00 

139 50.000 Comprimido Metoclopramida (cloridrato) 10 mg comprimido. Br 0267312 Hipolabor 0,086 4.300,00 

140 3.000 Frasco Metoclopramida (cloridrato) 4mg/ml solução oral, frasco com 10 ml. Br 
0267311 Teuto 0,37 1.110,00 

147 2.000 Âmpola Midazolam 5mg/ml, solução injetável, ampola com 3 ml. Br 0268481 Hipolabor 1,21 2.420,00 

150 20.000 Tubos Neomicina, sulfato, 5 mg/g + bacitracina zíncica 250 ui/g, tubo com 15 
gramas. Br 0273167 Sobral 1,65 33.000,00 

153 600 Âmpola Nitroglicerina 5 mg/ml, solução injetável, ampola com 10 ml. Br 
0268970 Cristalia 28,40 17.040,00 

168 2.000 Âmpola Potássio 19,1%, cloreto,  ampola com 10ml. Br 0267162 Samtec 0,19 380,00 
170 100.000 Comprimido Prednisona 5 mg comprimido. Br 0267741 Sanval 0,055 5.500,00 

175 30.000 Âmpola Ranitidina 25 mg/ml, , cloridrato, solução injetável, ampola com 2 ml. Br 
0267735 Teuto 0,418 12.540,00 

181 2.000 Comprimido Sulfadiazina 500 mg comprimido. Br 0267765 Sobral 0,217 434,00 

183 1.000 Frasco Sulfametoxazol + trimetoprima 40 mg/ml + 8 mg/ml suspensão oral, 
frasco com 50 ml. Br 0308884 Sobral 1,20 1.200,00 

184 40.000 Comprimido Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg comprimido. Br 
0308882 

Prati 
Donaduzzi 0,099 3.960,00 

185 1.000 Âmpola Suxametônio 100mg, cloreto, solução injetável,  fr.-ampola de 100 ml. Br 
0268442 Blau 9,00 9.000,00 

191 1.000 Frasco Timolol (maleato) 5 mg/ml (0,5%) solução oftálmica (colírio), frasco com 
5 ml. Br 0272581 Teuto 1,13 1.130,00 

192 15.000 Âmpola Tramadol 50 mg/ml, cloridrato, solução injetável, ampola com 2 ml. Br 
0292382 Teuto 0,609 9.135,00 

198 30.000 Âmpola Vitamina do complexo b (vitaminas b2 5mg, b6 5mg, b3 40mg, b5 6mg) 
solução injetável com 2ml. Br 0363088 Hypofarma 0,72 21.600,00 

202 30.000 Âmpola Ondansetrona (cloridrato) 2 mg/ml ampola 2 ml. Br 0268504 Hypofarma 1,00 30.000,00 
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PRO-SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.344.756/0001-05, 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 831/2019. 
 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

86 2.000 Frasco Fenoterol 5mg/ml, bromidrato,  solução inalatória (gotas), frasco com 20 
ml. Br 0396471 Hipolabor 3,93 7.860,00 

 
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.355.394/0001-51, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 832/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

141 2.000 Âmpola Metoprolol 1mg/ml, solução injetável, ampola 5ml. Br 0345259 Astrazeneca 10,00 20.000,00 
 
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 81.706.251/0001-98, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 833/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

12 15.000 Frasco Ambroxol 30 mg/5 ml, xarope, frascos com 120 ml cada br 
0446263 Natulab 1,655 24.825,00 

28 300.000 Comprimido Captopril 25mg comprimidos. Br 0267613 Medquimica 0,02 6.000,00 

42 150.000 Comprimido Cloridrato de ciprofloxacino 500 mg comprimido br 0267632 Elofar 0,183 27.450,00 

44 100.000 Comprimido Clomipramina (cloridrato) 25 mg comprimido br 0267522 Sandoz/ 
novartis 0,65 65.000,00 

52 1.000 Âmpola Deslanosídeo 0,2 mg/ml, solução injetável, ampola com 2 ml br 
0276283 União química 1,39 1.390,00 

61 52.500 Âmpola 
Dimenidrinato 50mg/ml + piridoxina 50mg/ml, forma de 
apresentacao ampola contendo 1ml via de administracao intra 
muscular br 0272334 

União química 1,24 65.100,00 

62 500.000 Comprimido Dipirona sodica 500 mg.  Forma de apresentacao comprimido. 
Br 0267203 Greenpharma 0,071 35.500,00 

64 30.000 Frasco Dipirona sódica 500 mg/ml, solução oral (gotas) br 0267205 Natulab 0,674 20.220,00 

66 15.000 Tubos Dexametasona 1 mg/g (0,1%) creme br 0267643 Sanval 1,01 15.150,00 
83 200.000 Comprimido Fenobarbital 100 mg comprimido. Br 0267660 União química 0,102 20.400,00 

92 1.000 Frasco Fosfato de sódio monobásico 160 mg/ml + fosfato de sódio  
dibásico 60 mg/ ml uso retal frasco com 130 ml. Br 0267328 Natulab 4,40 4.400,00 

102 1.000 Âmpola Haloperidol (decanoato) 50 mg/ml solução injetável, ampola 
com 1 ml. Br 0292194 União química 6,10 6.100,00 

105 3.000 Âmpola Haloperidol 5 mg/ml, solução injetável, ampola com 1 ml. Br 
0292196 União química 1,08 3.240,00 

111 6.000 Frasco Hidróxido de alumínio 61,5 mg/ml suspensão oral, frasco com 
100 ml. Br 0340783 Natulab 1,81 10.860,00 

112 20.000 Frasco Ibuprofeno 50 mg/ml suspensão oral, frasco com 30 ml. Br 
0294643 Natulab 0,99 19.800,00 

125 250.000 Comprimido Levotiroxina sodica 100mcg, forma de apresentacao, 
comprimido; via de administracao oral. Br 0268125 Merck 0,06 15.000,00 

126 500.000 Comprimido Levotiroxina sodica 25mcg, forma de apresentacao, 
comprimido; via de administracao oral. Br 0268124 Merck 0,061 30.500,00 

127 500.000 Comprimido Levotiroxina sodica 50mg,   forma de apresentacao, 
comprimido; via de administracao oral. Br 0268123 Merck 0,06 30.000,00 

135 3.000 Âmpola Medroxiprogesterona (acetato) 150 mg/ml suspensão injetável. 
Br 0292228 União química 10,49 31.470,00 

137 300.000 Comprimido Metformina (cloridrato) 850 mg comprimido. Br 0267691 Merck 0,058 17.400,00 

148 5.000 Frasco Mikania glomerata sprengl (guaco), frasco com 150 ml. Br 
0395631 Natulab 2,26 11.300,00 

152 50.000 Capsulás Nitrofurantoína 100 mg cápsula. Br 0268273 Cosmed/ 
brainfarma 0,277 13.850,00 

157 10.000 Comprimido Noretisterona 0,35 mg comprimido. Br 0448808 Biolab 0,159 1.590,00 

162 15.000 Frasco Paracetamol 200 mg/ml solução oral, frasco com 15 ml. Br 
0267777 Natulab 0,63 9.450,00 

166 1.000 Comprimido Pirimetamina 25 mg comprimido. Br 0268158 Farmoquimica 0,07 70,00 

177 30.000 Envelope Sais para reidratação oral pó para solução oral com 27.9g 
envelope. Br 0268390 Natulab 0,456 13.680,00 

178 800.000 Comprimido Sinvastatina 20 mg comprimido. Br 0267747 Sandoz 0,052 41.600,00 
179 600.000 Comprimido Sinvastatina 40 mg comprimido. Br 0267745 Sandoz 0,104 62.400,00 
180 2.000 Âmpola Sódio 20%, cloreto,  ampola com 10ml. Br 0267574 Samtec 0,186 372,00 

186 5.000 Frasco Sulfato ferroso 25 mg/ml de fe ii solução oral, frasco com 30 
ml. Br 0292345 Natulab 0,735 3.675,00 

187 200.000 Comprimido Sulfato ferroso 40 mg de fe ii comprimido. Br 0292344 Natulab 0,036 7.200,00 

188 3.000 Âmpola Terbutalina, sulfato solucao injetavel 0,5mg/ml com 1ml. Br 
0269818 União química 1,13 3.390,00 

196 30.000 Comprimido Varfarina sódica 5 mg comprimido. Br 0279269 Farmoquimica 0,117 3.510,00 
TOTAL GERAL R$ 621.892,00 
 
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.656.468/0001-39, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 834/2019. 

TOTAL GERAL R$ 630.562,00 
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Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

13 5.000 Âmpola Aminofilina 24 mg/ml, solução injetável, ampola com 10 ml br 0292402 Teuto 0,83 4.150,00 
39 190.000 Capsulás Cefalexina 500 mg cápsula/comprimido br 0267625 Teuto 0,26 49.400,00 

40 37.500 Frasco Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado para uso parenteral br 0448844 União 
Química 1,418 53.175,00 

87 1.000 Âmpola Fentanila 0,05mg/ml,  solução injetável, frasco ampola com 10ml. Br 
0271950 Hipolabor 2,30 2.300,00 

91 500.000 Capsulás Fluoxetina (cloridrato) 20 mg cápsula. Br 0273009 Teuto 0,053 26.500,00 

110 10.000 Âmpola Hidrocortisona, succinato sódico 500mg, pó liófilo para solução injetável. 
Br 0342134 Teuto 4,46 44.600,00 

129 500 Frasco Lidocaina 100mg/ml solucao topica spray com 50 ml. Br 0269845 Hipolabor 51,95 25.975,00 
160 50.000 Comprimido Oxcarbazepina 600 mg comprimidos. Br 0273256 Ranbaxy 0,94 47.000,00 
161 40.000 Comprimido Oxcarbazepina 300 mg comprimidos. Br 0273257 Ranbaxy 0,47 18.800,00 
TOTAL GERAL R$ 271.900,00 
 
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.944.371/0001-04, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 835/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

120 40.000 Comprimido Levodopa + benserazida 200 mg + 50 mg comprimido. Br 0270126 Ache 0,901 36.040,00 
 
VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.860.256/0001-25, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 836/2019. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

37 120.000 Comprimido Carvedilol 6,25 mg comprimido br 0267565 Ems 0,075 9.000,00 
51 15.000 Comprimido Bissulfato de clopidogrel 75mg comprimidos br 0272045 Novaquimica 0,248 3.720,00 
56 150.000 Comprimido Diazepam 5mg comprimidos. Br 0267195 Germed 0,07 10.500,00 

97 5.000 Âmpola Gentamicina 40 mg/ml, solução injetável, ampola com 1ml. Br 
0268256 Novafarma 0,73 3.650,00 

116 50.000 Capsulás Isoflavonas de soja 150 mg (glycine max 40 %) cápsula. Br 
0395620 Vitamed 0,314 15.700,00 

118 10.000 Capsulás Itraconazol 100 mg cápsula. Br 0268861 Geolab 0,78 7.800,00 
138 150.000 Comprimido Metildopa 250 mg comprimido. Br 0267689 EMS 0,36 54.000,00 
158 1.125.000 Capsulás Omeprazol 20mg capsulas. Br 0267712 Globo 0,056 63.000,00 

199 200.000 Comprimido Vitaminas do complexo b, frasco com 30 drágeas. Br 0368499 Vitamed 0,034 6.800,00 

201 5.000 Comprimido Espiramicina 1,5mui. Br 0343494 Sanofi 3,45 17.250,00 
TOTAL GERAL R$ 191.420,00 
 
Valor Total: R$ 3.296.483,40 (três milhões, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos). 
 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 de 15 de outubro de 2019.  
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, 12 de novembro de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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TERMO DE CESSÃO DE USO n. º 004/2019 

 
 
O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 

sob nº.76.958.966/0001-06, com sede na rua das Garças, n°.750, em Arapongas, Estado do 

Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 

portador da Carteira de Identidade Civil Rg. Nº. 3.438.984-5/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob 

n°.477.980.099-49, residente e domiciliado no município de Arapongas/PR, conforme ata de 

transmissão de posse realizada no dia 01 de janeiro de 2017, no uso das atribuições que lhe 

confere a lei, doravante denominado CEDENTE e, de outro lado, COMUNIDADE SERVOS DO 
IMACULADO CORAÇÃO DA VIRGEM MARIA, associação privada, sem fins lucrativos, 

inscrita no CNPJ sob nº. 13.530.310/0001-60, com sede na rua Saracura da Praia, nº.69, 

Jardim Mônaco II, Município de Arapongas/PR, neste ato representada por seu Presidente 

ELIAS DE JESUS FERREIRA, portador da Cédula de Identidade nº. 1280912740 SSP/BA e 

inscrito no CPF/MF sob nº. 026.689.875-04, doravante denominada CESSIONÁRIA, firmam o 

presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

     
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 
   I – O presente termo tem por objeto a CESSÃO de USO de BENS MÓVEIS 

pertencente ao Município de Arapongas/PR, ora CEDENTE em favor da CESSIONÁRIA -. 
COMUNIDADE SERVOS DO IMACULADO CORAÇÃO DA VIRGEM MARIA.  
 
   II – Os bens ora indicado foi adquirido com recursos financeiros liberados através 

da Deliberação CEDI/PR 001/2017 e CEDI/PR 002/2017 (Conselho Estadual dos Direitos 
do Idoso) – Repasse Financeiro na Modalidade Fundo a Fundo Com Recursos Oriundos 
do Fundo Estadual Dos Direitos do Idoso – FIPAR/PR,  celebrado entre o Município de 

Arapongas/PR, e o Estado, por intermédio da Secretaria  da Justiça, Família e Trabalho, 

objetivando a Implantação e/ou implementação  de projetos, programas e /ou serviços de 

prevenção, proteção  e defesa dos direitos da pessoa idosa. 
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     CLÁUSULA SEGUNDA - DOS BENS 
 

I –  A CEDENTE disponibilizará a CESSIONÁRIA o seguinte bem:  

 
 Patrimônio sob Nº. 23.289 – PMA. -  01 FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30 LITROS – 

MARCA MIDEA/ LIVA 30L. 
 Patrimônio sob nº 24531/24532 – PMA – 02 INALADORES COMPACTO – MARCA INALAMAX. 
 Patrimônio sob nº 24479 – PMA – 01 NOTEBOOK – MARCA POSITIVO. 
 Patrimônio sob nº 23293 – PMA. -  01 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. PRESSÃO 1450 LIBRAS – MARCA 

KATCHER K2. 
 Patrimônio sob nº 23367– PMA. – 01 BEBEDOURO COLUNA INDUSTRIAL 25 LITROS EM AÇO INOX – MARCA 

KTN 

 Patrimônio sob n. º 23716/ 23717/ 23718/ 23719/ 23720/ 23721/ 23722 - PMA – 07 APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO, TIPO SPLIT, INVERTER – MARCA ELGIN 

 
 

  II – Os bens acima indicado foram entregues novos, ou seja, em perfeitas 

condições de uso. 

 

   III –  A utilização dos bens se dará mediante Termo de Cessão de Uso a título 

gratuito e intransferível, tendo por finalidade única e exclusivamente para o fim especificado, 

conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. 

 

              CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA 
 

  I – A CESSIONÁRIA se obriga a zelar e guardar o bem ora cedido, ressalvadas 

as depreciações do uso regular e do tempo, conservando-o e mantendo-o em boas condições, 

utilizando-o única e exclusivamente para o fim especificado no presente Termo de Cessão de 

Uso, inclusive manter as placas de identificação de patrimônio e da identificação da deliberação 

oriunda do recurso. 

          
   II –  Assume a CESSIONÁRIA, as despesas com consertos devidos ao uso 

regular, bem como em caso de prejuízos decorrentes de perdas, fogo e roubo. 
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   III – Comunicar imediatamente o CEDENTE, a ocorrência de qualquer sinistro, 

desapossamento, roubo ou furto dos itens, providenciando imediatamente a lavratura do 

Boletim de Ocorrência Policial; 

                      
      CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
 

    I – O prazo de vigência do presente Termo de Cessão de Uso terá início a partir 

da data de sua assinatura, com término em data de 31 (trinta e um) de dezembro de 2020, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes. 

 

    II – Havendo interesse na rescisão antecipada, a CESSIONÁRIA deverá notificar 

o CEDENTE com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

 

    III – Expirado o prazo estabelecido e não renovada a Cessão, deverá o 

CEDENTE restituir o bem nas mesmas condições que o recebeu, devendo fazê-lo em um 

prazo de 30 (trinta) dias, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, 

respondendo por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem 

necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso. 

 

                     CLÁUSULA QUINTA - DO DISTRATO 
 

     I – Fica ressalvado que o CEDENTE poderá, se for de sua conveniência, efetuar o 

DISTRATO deste instrumento a qualquer tempo, com notificação prévia de 30 (trinta) dias 

independente de interpelação judicial, bem como, se houver o interesse comum das partes 

neste sentido, comprometendo-se a CESSIONÁRIA a devolver o bem descrito neste Termo, 

nas condições normais de uso, se obrigando a cumprir por si e/ou por seus sucessores.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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           I – Aplica-se a este Termo de Cessão de Uso o disposto na Lei Federal nº. 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações aplicáveis ao caso. 

 

        CLÁUSULA SÉTIMA - DA TRANSFERÊNCIA OU CESSÃO 
 

   II –  O presente Termo não gera a CESSIONÁRIA o direito subjetivo de 

continuidade, cabendo ao CEDENTE, em qualquer tempo e a qualquer título, seja por 

descumprimento das obrigações aqui estabelecidas, ou quando o interesse público exigir 

revogá-lo.  

    III –  A revogação da Cessão de Uso não importará à CESSIONÁRIA o direito à 

indenização por acréscimos introduzidos, ressalvado o direito de retirar eventuais 

instalações/acessórios removíveis e equipamentos que lhe pertençam, desde que com a 

retirada de tais equipamentos/ acessórios não danifiquem o equipamento. 

 
     CLÁUSULA OITAVA - DA REVOGAÇÃO 
 

     I – Sob pena de rescisão é vedada à cessão, locação, empréstimo, ou 

outra forma de subutilização do bem por terceiros, realizar a transferência dos direitos 

decorrentes deste Contrato, total ou parcialmente, onerosa ou gratuitamente, sem prévia e 

expressa concordância da CEDENTE; e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - 

COMDI 
 

    II – O descumprimento por parte do CESSIONÁRIO de quaisquer das 

cláusulas prevista neste instrumento, facultará ao CEDENTE o direito de considerar rescindido 

o presente Termo, observando os prazos fixados na cláusula anterior. 

 

     CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO. 
 

     I - Ao CEDENTE reserva-se o direito de acesso aos bens público objetos 
desta Cessão, a fim de realizar vistorias e outras diligências que entender conveniente.  
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    II – Para dirimir eventuais dúvidas e controvérsias surgidas em razão do 

presente instrumento, as partes elegem o foro da Comarca de Arapongas/PR. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 
       I – Este Termo de Cessão de Uso será publicado em extrato no Diário 

Oficial do Município de Arapongas/PR.  

 

   II - E assim, por estarem às partes de pleno acordo e ajustados depois de 

lido e achado conforme, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma 

que depois de lido e achado, conforme a pretensão das partes, foi objeto de assinatura pelos 

seus representantes legais e testemunhas presentes.  

                     

 

                                             Arapongas, 23 de setembro de 2019. 

 

 

   

      Elias de Jesus Ferreira                              Sérgio Onofre da Silva 
               Presidente  
 Comunidade Servos do Imaculado                                         Prefeito do Município de Arapongas 
   Coração da Virgem Maria 
            
 
 
Testemunhas: 

 
 1) __________________________                                       2) ___________________________. 

RG nº:                                                                                     RG nº:  

CPF nº:                                                                                    CPF nº: 
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TERMO DE CESSÃO DE USO n. º 005/2019  
 
O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 

sob nº.76.958.966/0001-06, com sede na rua das Garças, n°.750, em Arapongas, Estado do 

Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 

portador da Carteira de Identidade Civil Rg. Nº. 3.438.984-5/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob 

n°.477.980.099-49, residente e domiciliado no município de Arapongas/PR, conforme ata de 

transmissão de posse realizada no dia 01 de janeiro de 2017, no uso das atribuições que lhe 

confere a lei, doravante denominado CEDENTE e, de outro lado, LAR SÃO VICENTE DE 
PAULO, associação privada, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº. 75.411.157/0001-09, 

com sede na rua Pica Pau nº.1069, centro, Município de Arapongas/PR, neste ato 
representada por seu Presidente HÉLIO PIGOZZO, portador da Cédula de Identidade nº. 

109227-7 e inscrito no CPF/MF sob nº. 041.129.709-00, doravante denominada 

CESSIONÁRIA, firmam o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

     
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 

   I – O presente termo tem por objeto a CESSÃO de USO de BENS MÓVEIS 

pertencente ao Município de Arapongas/PR, ora CEDENTE em favor da CESSIONÁRIA - LAR 
SÃO VICENTE DE PAULO.  
 
   II – Os bens ora indicado foi adquirido com recursos financeiros liberados através 

da Deliberação CEDI/PR 001/2017 e CEDI/PR 002/2017 (Conselho Estadual dos Direitos 
do Idoso) – Repasse Financeiro na Modalidade Fundo a Fundo Com Recursos Oriundos 
do Fundo Estadual Dos Direitos do Idoso – FIPAR/PR,  celebrado entre o Município de 

Arapongas/PR, e o Estado, por intermédio da Secretaria  da Justiça, Família e Trabalho, 

objetivando a Implantação e/ou implementação  de projetos, programas e /ou serviços de 

prevenção, proteção  e defesa dos direitos da pessoa idosa. 
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     CLÁUSULA SEGUNDA - DOS BENS 
 

I –  A CEDENTE disponibilizará a CESSIONÁRIA o seguinte bem:  
 Patrimônio sob Nº. 23.156 – PMA. -  01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA – MARCA HP  
 Patrimônio sob Nº. 23.072 – PMA -  01 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO – MARCA KARCHER K2 
 Patrimônio sob Nº. 23724/ 23725 – PMA – 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INVERTER – 

MARCA ELGIN 
 Patrimônio sob Nº. 23521/ 23522/ 23523/ 23524/ 23525/ 23526/ 23531/ 23528/ 23529 – PMA – 09 VENTILADORES 

DE COLUNA – MARCA VENTISOL 60 CM CO 
 Patrimônio sob Nº. 23305/ 23306/ 23307/ 23308/ 23309/ 233310/ 233311/ 233312/ 233313/ 233314 – PMA – 10 

VENTILADORES DE PAREDE – MARCA VENTISOL NEW COMERCIAL 
 Patrimônio sob Nº 23751/ 23752/ 23753 =- PMA – 03 GUARDA ROUPA SOLTEIRO – SEM ESPELHO - MARCA 

ARAPLAST 
 Patrimônio sob Nº 23676/ 23677/ 23678/ 23679 – PMA – 04 CÔMODAS EM MDP/ MDF 8 GAVETAS/ 2 PORTAS – 

BRANCA – MARCA STIVARI 
 Patrimônio sob Nº 23846/23847 – PMA – 02 CADEIRA ESTOFADA PARA ESCRITÓRIO FIXA 4 PÉS – MARCA 

PRIMAX 
 Patrimônio sob Nº 24482 – PMA – 01 NOTEBOOK – MARCA POSITIVO. 

 

  II – Os bens acima indicado foram entregues novos, ou seja, em perfeitas 

condições de uso.  

 

   III –  A utilização dos bens se dará mediante Termo de Cessão de Uso a título 

gratuito e intransferível, tendo por finalidade única e exclusivamente para o fim especificado, 

conforme Plano de Ação aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – Resolução 

004/2017/COMDI em 23/08/17. 

 

              CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA 
 

  I – A CESSIONÁRIA se obriga a zelar e guardar o bem ora cedido, ressalvadas 

as depreciações do uso regular e do tempo, conservando-o e mantendo-o em boas condições, 

utilizando-o única e exclusivamente para o fim especificado no presente Termo de Cessão de 

Uso, inclusive manter as placas de identificação de patrimônio e da identificação da 

Deliberação oriunda do recurso. 
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   II –  Assume a CESSIONÁRIA, as despesas com consertos devidos ao uso 

regular, bem como em caso de prejuízos decorrentes de perdas, fogo e roubo. 

 

   III – Comunicar imediatamente o CEDENTE, a ocorrência de qualquer sinistro, 

desapossamento, roubo ou furto dos itens, providenciando imediatamente a lavratura do 

Boletim de Ocorrência Policial; 

                      
      CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
 

    I – O prazo de vigência do presente Termo de Cessão de Uso terá início a partir 

da data de sua assinatura, com término em data de 31 (trinta e um) de dezembro de 2020, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes. 

 

    II – Havendo interesse na rescisão antecipada, a CESSIONÁRIA deverá notificar 

o CEDENTE com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

 

    III – Expirado o prazo estabelecido e não renovada a Cessão, deverá o 

CEDENTE restituir o bem nas mesmas condições que o recebeu, devendo fazê-lo em um 

prazo de 30 (trinta) dias, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, 

respondendo por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem 

necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso. 

 

                     CLÁUSULA QUINTA - DO DISTRATO 
 

     I – Fica ressalvado que o CEDENTE poderá, se for de sua conveniência, efetuar o 

DISTRATO deste instrumento a qualquer tempo, com notificação prévia de 30 (trinta) dias 

independente de interpelação judicial, bem como, se houver o interesse comum das partes 

neste sentido, comprometendo-se a CESSIONÁRIA a devolver o bem descrito neste Termo, 

nas condições normais de uso, se obrigando a cumprir por si e/ou por seus sucessores.  
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CLÁUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

           I – Aplica-se a este Termo de Cessão de Uso o disposto na Lei Federal nº. 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações aplicáveis ao caso. 

 

        CLÁUSULA SÉTIMA - DA TRANSFERÊNCIA OU CESSÃO 
 

   II –  O presente Termo não gera a CESSIONÁRIA o direito subjetivo de 

continuidade, cabendo ao CEDENTE, em qualquer tempo e a qualquer título, seja por 

descumprimento das obrigações aqui estabelecidas, ou quando o interesse público exigir 

revogá-lo.  

    III –  A revogação da Cessão de Uso não importará à CESSIONÁRIA o direito à 

indenização por acréscimos introduzidos, ressalvado o direito de retirar eventuais 

instalações/acessórios removíveis e equipamentos que lhe pertençam, desde que com a 

retirada de tais equipamentos/ acessórios não danifiquem o equipamento. 

 
     CLÁUSULA OITAVA - DA REVOGAÇÃO 
 

     I – Sob pena de rescisão é vedada à cessão, locação, empréstimo, ou 

outra forma de subutilização do bem por terceiros, realizar a transferência dos direitos 

decorrentes deste Contrato, total ou parcialmente, onerosa ou gratuitamente, sem prévia e 

expressa concordância da CEDENTE e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – 

COMDI. 
 

    II – O descumprimento por parte do CESSIONÁRIO de quaisquer das 

cláusulas prevista neste instrumento, facultará ao CEDENTE o direito de considerar rescindido 

o presente Termo, observando os prazos fixados na cláusula anterior. 

 

     CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO. 
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     I - Ao CEDENTE reserva-se o direito de acesso aos bens público objetos 
desta Cessão, a fim de realizar vistorias e outras diligências que entender conveniente.  
 
    II – Para dirimir eventuais dúvidas e controvérsias surgidas em razão do 

presente instrumento, as partes elegem o foro da Comarca de Arapongas/PR. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
       I – Este Termo de Cessão de Uso será publicado em extrato no Diário 

Oficial do Município de Arapongas/PR.  

 

   II - E assim, por estarem às partes de pleno acordo e ajustados depois de 

lido e achado conforme, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma 

que depois de lido e achado, conforme a pretensão das partes, foi objeto de assinatura pelos 

seus representantes legais e testemunhas presentes.  

                     

 

                                             Arapongas, 20 de setembro de 2019. 

   

          Helio Pigozzo                               Sérgio Onofre da Silva 
              Presidente  
   Lar São Vicente de Paulo                                           Prefeito do Município de Arapongas  
 
 
Testemunhas: 

 
 1) __________________________                                       2) ___________________________. 

RG nº:                                                                                     RG nº:  

CPF nº:                                                                                    CPF nº: 
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TERMO DE CESSÃO DE USO n. º 006/2019  
 
 
O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 

sob nº.76.958.966/0001-06, com sede na rua das Garças, n°.750, em Arapongas, Estado do 

Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 

portador da Carteira de Identidade Civil Rg. Nº. 3.438.984-5/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob 

n°.477.980.099-49, residente e domiciliado no município de Arapongas/PR, conforme ata de 

transmissão de posse realizada no dia 01 de janeiro de 2017, no uso das atribuições que lhe 

confere a lei, doravante denominado CEDENTE e, de outro lado, ASSOCIAÇÃO SAGRADA 
FAMÍLIA, associação privada, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº. 06.160.165/0001-

07, com sede na rua PR 444 KM 6 – Jardim Petrópolis - Município de Arapongas/PR, neste ato 
representada por seu Presidente VERA LÚCIA MEMBRIVE CASAGRANDE, portador da 

Cédula de Identidade nº. 4031936-8 e inscrito no CPF/MF sob nº. 606.534.009-00, doravante 

denominada CESSIONÁRIA, firmam o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas 

e condições: 

     
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 
   I – O presente termo tem por objeto a CESSÃO de USO de BENS MÓVEIS 

pertencente ao Município de Arapongas/PR, ora CEDENTE em favor da CESSIONÁRIA -. 
ASSOCIAÇÃO SAGRADAFAMÍLIA.  
 
   II – Os bens ora indicado foi adquirido com recursos financeiros liberados através 

da Deliberação CEDI/PR 001/2017 e CEDI/PR 002/2017 (Conselho Estadual dos Direitos 
do Idoso) – Repasse Financeiro na Modalidade Fundo a Fundo Com Recursos Oriundos 
do Fundo Estadual Dos Direitos do Idoso – FIPAR/PR,  celebrado entre o Município de 

Arapongas/PR, e o Estado, por intermédio da Secretaria  da Justiça, Família e Trabalho, 

objetivando a Implantação e/ou implementação  de projetos, programas e /ou serviços de 

prevenção, proteção  e defesa dos direitos da pessoa idosa. 
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     CLÁUSULA SEGUNDA - DOS BENS 
 

I –  A CEDENTE disponibilizará a CESSIONÁRIA o seguinte bem:  

 
 Patrimônio sob Nº. 23670 – PMA. - 01 BATEDEIRA PLANETÁRIA – MARCA PHILCO. 
 Patrimônio sob nº 23634 – PMA. -  01 AMASSADEIRA RÁPIDA CAPACIDADE DE 15 KG – MARCA BRAESI. 
 Patrimônio sob nº 23635 – PMA. – 01 CILINDRO PARA MASSAS ELÉTRICO – MARCA TAJOBI 

 Patrimônio sob nº 23159 – PMA. – 01 CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL DLSR – MARCA CANON 
 Patrimônio sob nº 23723 - PMA – 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, INVERTER – MARCA ELGIN 

 Patrimônio sob nº 24478 – PMA -01  NOTEBOOK – MARCA POSITIVO 

 Patrimônio sob nº 24164 – PMA – 01 MICROCOMPUTADOR – MARCA POSITIVO. 

 

  II – Os bens acima indicado foram entregues novos, ou seja, em perfeitas 

condições de uso. 

 

   III –  A utilização dos bens se dará mediante Termo de Cessão de Uso a título 

gratuito e intransferível, tendo por finalidade única e exclusivamente para o fim especificado, 

conforme Plano de Ação aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – Resolução 

004/2017/COMDI em 23/08/17. 

 

              CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA 
 

  I – A CESSIONÁRIA se obriga a zelar e guardar o bem ora cedido, ressalvadas 

as depreciações do uso regular e do tempo, conservando-o e mantendo-o em boas condições, 

utilizando-o única e exclusivamente para o fim especificado no presente Termo de Cessão de 

Uso, inclusive manter as placas de identificação de patrimônio e da identificação da deliberação 

oriunda do recurso. 

                      
   II –  Assume a CESSIONÁRIA, as despesas com consertos devidos ao uso 

regular, bem como em caso de prejuízos decorrentes de perdas, fogo e roubo. 
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   III – Comunicar imediatamente o CEDENTE, a ocorrência de qualquer sinistro, 

desapossamento, roubo ou furto dos itens, providenciando imediatamente a lavratura do 

Boletim de Ocorrência Policial; 

 

                      
      CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
 

    I – O prazo de vigência do presente Termo de Cessão de Uso terá início a partir 

da data de sua assinatura, com término em data de 31 (trinta e um) de dezembro de 2020, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes. 

 

    II – Havendo interesse na rescisão antecipada, a CESSIONÁRIA deverá notificar 

o CEDENTE com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

 

    III – Expirado o prazo estabelecido e não renovada a Cessão, deverá o 

CEDENTE restituir o bem nas mesmas condições que o recebeu, devendo fazê-lo em um 

prazo de 30 (trinta) dias, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, 

respondendo por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem 

necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso. 

 

                     CLÁUSULA QUINTA - DO DISTRATO 
 

     I – Fica ressalvado que o CEDENTE poderá, se for de sua conveniência, efetuar o 

DISTRATO deste instrumento a qualquer tempo, com notificação prévia de 30 (trinta) dias 

independente de interpelação judicial, bem como, se houver o interesse comum das partes 

neste sentido, comprometendo-se a CESSIONÁRIA a devolver o bem descrito neste Termo, 

nas condições normais de uso, se obrigando a cumprir por si e/ou por seus sucessores.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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           I – Aplica-se a este Termo de Cessão de Uso o disposto na Lei Federal nº. 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações aplicáveis ao caso. 

 

 

 

 

        CLÁUSULA SÉTIMA - DA TRANSFERÊNCIA OU CESSÃO 
 

   II –  O presente Termo não gera a CESSIONÁRIA o direito subjetivo de 

continuidade, cabendo ao CEDENTE, em qualquer tempo e a qualquer título, seja por 

descumprimento das obrigações aqui estabelecidas, ou quando o interesse público exigir 

revogá-lo.  

    III –  A revogação da Cessão de Uso não importará à CESSIONÁRIA o direito à 

indenização por acréscimos introduzidos, ressalvado o direito de retirar eventuais 

instalações/acessórios removíveis e equipamentos que lhe pertençam, desde que com a 

retirada de tais equipamentos/ acessórios não danifiquem o equipamento.  

 
     CLÁUSULA OITAVA - DA REVOGAÇÃO 
 

     I – Sob pena de rescisão é vedada à cessão, locação, empréstimo, ou 

outra forma de subutilização do bem por terceiros, realizar a transferência dos direitos 

decorrentes deste Contrato, total ou parcialmente, onerosa ou gratuitamente, sem prévia e 

expressa concordância da CEDENTE e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – 

COMDI. 
 

    II – O descumprimento por parte do CESSIONÁRIO de quaisquer das 

cláusulas prevista neste instrumento, facultará ao CEDENTE o direito de considerar rescindido 

o presente Termo, observando os prazos fixados na cláusula anterior. 

 

     CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO. 
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     I - Ao CEDENTE reserva-se o direito de acesso aos bens público objetos 
desta Cessão, a fim de realizar vistorias e outras diligências que entender conveniente.  
 
    II – Para dirimir eventuais dúvidas e controvérsias surgidas em razão do 

presente instrumento, as partes elegem o foro da Comarca de Arapongas/PR. 

 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
       I – Este Termo de Cessão de Uso será publicado em extrato no Diário 

Oficial do Município de Arapongas/PR.  

 

   II - E assim, por estarem às partes de pleno acordo e ajustados depois de 

lido e achado conforme, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma 

que depois de lido e achado, conforme a pretensão das partes, foi objeto de assinatura pelos 

seus representantes legais e testemunhas presentes.  

                     

 

                                             Arapongas, 13 de agosto de 2019. 

 

   

  Vera Lúcia Membrive Casagrande                      Sérgio Onofre da Silva 
                     Presidente  
           Associação Sagrada família                                      Prefeito do Município de Arapongas 
    
 
 
Testemunhas: 

 
 1) __________________________                                       2) ___________________________. 

RG nº:                                                                                     RG nº:  

CPF nº:                                                                                    CPF nº: 
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TERMO DE CESSÃO DE USO n.º 007/2019 
 
 
 
 
O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 

sob nº.76.958.966/0001-06, com sede na rua das Garças, n°.750, em Arapongas, Estado do 

Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 

portador da Carteira de Identidade Civil Rg. nº.3.438.984-5/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob 

n°.477.980.099-49, residente e domiciliado no município de Arapongas/PR, conforme ata de 

transmissão de posse realizada no dia 01 de janeiro de 2017, no uso das atribuições que lhe 

confere a lei, doravante denominado CEDENTE e, de outro lado, APAE - ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPONGAS/PR, associação privada, sem fins 

lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº. 75.411.579/0001-84, com sede na rua Harpia, nº. 23, 

centro, Município de Arapongas/PR, neste ato representada por seu Presidente PEDRO 
PAULO BAZANA, portador da Cédula de Identidade nº. 4.413.214-1 e inscrito no CPF/MF sob 

nº. 622.736.639-00, doravante denominada CESSIONÁRIA, firmam o presente instrumento, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

     
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 
   I – O presente termo tem por objeto a CESSÃO de USO de BENS MÓVEIS 

pertencente ao Município de Arapongas/PR, ora CEDENTE em favor da CESSIONÁRIA - 

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPONGAS/PR.  

 
   II – Os bens ora indicados foram adquiridos com recursos financeiros liberados 

através do Termo de Convênio nº.802236/2014, celebrado entre o Município de Arapongas/PR, 

e a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social, objetivando a estruturação 

da rede de serviços de Proteção Social Especial por meio de aquisição de bens conforme 

Plano de Trabalho aprovado pelo SICONV. 
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     CLÁUSULA SEGUNDA - DOS BENS 
 

I –  A CEDENTE disponibilizará a CESSIONÁRIA os seguintes bens:  

 
 02 Câmeras tipo DSLR – marca CANON – Patrimônio sob nº. 23.639/23640 – PMA. 

 03 Caixa de som multiuso – marca HAYONIK – Patrimônio sob nº. 23830/23831/23832 – PMA 

 30 Cadeiras fixas 4 pés, sem braço- marca CASTOFAR – Patrimônio sob nº 
23684/23685/23686/23687/23688/23689/23690/23691/23692/23693/23694/23695/23696/23697/23698/23
699/23700/23701/23702/23703/23704/23705/23706/23707/23708/23709/23710/23711/23712/23713/2371
4/23715 – PMA. 

 03 Smart TV de LED – 50 polegadas – marca AOC – Patrimônio sob nº. 23636/23637/23638 – PMA 

 01 Mesa de reunião medida 3750 – marca PRIMAX – Patrimônio sob nº 23714 - PMA 

 01 Mesa de reunião medida 2000 – marca PRIMAX – Patrimônio sob nº 23715 – PMA. 

 02 Batedeira planetária - marca PHILCO – Patrimônio sob nº 23833/23834 – PMA. 

 02 Forno elétricos – marca ATLAS GRILL – Patrimônio sob nº 23835/23836 – PMA 

 03 Sanduicheira – marca FAMA – Patrimônio sob nº 23837/23837/23839 – PMA. 

 06 Ventiladores de coluna – marca VENTISOL TURBO – Patrimônio sob nº 24751/ 24752/ 24753/ 
24754/ 24755 24756 - PMA. 
 

  II – Os bens acima indicados foram entregues novos, ou seja, perfeitas condições 

de uso. 

 

   III –  A utilização dos bens se dará mediante Termo de Cessão de Uso a título 

gratuito e intransferível, tendo por finalidade única e exclusivamente para o fim especificado, 

conforme Plano de Trabalho aprovado pelo SICONV. 

 

              CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA 
 

  I – A CESSIONÁRIA se obriga a zelar e guardar os bens ora cedidos, 

ressalvadas as depreciações do uso regular e do tempo, conservando-o e mantendo-o em 

boas condições, utilizando-o única e exclusivamente para o fim especificado no presente 

Termo de Cessão de Uso. 
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   II –  Assume também a CESSIONÁRIA, as despesas com consertos devidos ao 

uso regular, bem como em caso de acidentes ou prejuízos decorrentes de perdas, fogo e 

roubo. 

   III – Comunicar imediatamente o CEDENTE, a ocorrência de qualquer sinistro, 

desapossamento, roubo ou furto dos bens, providenciando imediatamente a lavratura do 

Boletim de Ocorrência Policial; 

                      
 

      CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
 

    I – O prazo de vigência do presente Termo de Cessão de Uso terá início a partir 

da data de sua assinatura, com término em data de 31 (trinta e um) de dezembro de 2020, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes. 

 

    II – Havendo interesse na rescisão antecipada, a CESSIONÁRIA deverá notificar 

o CEDENTE com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

 

    III – Expirado o prazo estabelecido e não renovada a Cessão, deverá o 

CEDENTE restituir o bem nas mesmas condições que o recebeu, devendo fazê-lo em um 

prazo de 30 (trinta) dias, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, 

respondendo por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem 

necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso. 

 

                     CLÁUSULA QUINTA - DO DISTRATO 
 

     I – Fica ressalvado que o CEDENTE poderá, se for de sua conveniência, efetuar o 

DISTRATO deste instrumento a qualquer tempo, com notificação prévia de 30 (trinta) dias 

independente de interpelação judicial, bem como, se houver o interesse comum das partes 

neste sentido, comprometendo-se a CESSIONÁRIA a devolver o bem descrito neste Termo, 

nas condições normais de uso, se obrigando a cumprir por si e/ou por seus sucessores.  
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CLÁUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

           I – Aplica-se a este Termo de Cessão de Uso o disposto na Lei Federal nº. 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações aplicáveis ao caso. 

 

        CLÁUSULA SÉTIMA - DA TRANSFERÊNCIA OU CESSÃO 
 

   II –  O presente Termo não gera a CESSIONÁRIA o direito subjetivo de 

continuidade, cabendo ao CEDENTE, em qualquer tempo e a qualquer título, seja por 

descumprimento das obrigações aqui estabelecidas, ou quando o interesse público exigir 

revogá-lo.  

 

    III –  A revogação da Cessão de Uso não importará à CESSIONÁRIA o direito à 

indenização por acréscimos introduzidos, ressalvado o direito de retirar eventuais 

instalações/acessórios removíveis e equipamentos que lhe pertençam.  

 
     CLÁUSULA OITAVA - DA REVOGAÇÃO 
 

     I – Sob pena de rescisão é vedada à cessão, locação, empréstimo, ou 

outra forma de subutilização dos bens por terceiros, realizar a transferência dos direitos 

decorrentes deste Contrato, total ou parcialmente, onerosa ou gratuitamente, sem prévia e 

expressa concordância da CEDENTE e do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. 
 

    II – O descumprimento por parte do CESSIONÁRIO de quaisquer das 

cláusulas prevista neste instrumento, facultará ao CEDENTE o direito de considerar rescindido 

o presente Termo, observando os prazos fixados na cláusula anterior. 

 

     CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO. 
 

     I - Ao CEDENTE reserva-se o direito de acesso aos bens público objeto 
desta Cessão, a fim de realizar vistorias e outras diligências que entender conveniente.  
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    II – Para dirimir eventuais dúvidas e controvérsias surgidas em razão do 

presente instrumento, as partes elegem o foro da Comarca de Arapongas/PR. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
       I – Este Termo de Cessão de Uso será publicado em extrato no Diário 

Oficial do Município de Arapongas/PR.  

 

   II - E assim, por estarem às partes de pleno acordo e ajustados depois de 

lido e achado conforme, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma 

que depois de lido e achado, conforme a pretensão das partes, foi objeto de assinatura pelos 

seus representantes legais e testemunhas presentes.  

                     

                                             Arapongas,    de                             de 2019. 

 

   

        Pedro Paulo Bazana                                            Sérgio Onofre da Silva 
 Presidente da Associação de                                    Prefeito do Município de Arapongas  
Pais e Amigos dos Excepcionais  
 
Testemunhas: 

 
 1)__________________________                                       2 )___________________________. 

RG nº:                                                                                     RG nº:  

CPF nº:                                                                                    CPF nº: 
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FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FUMCON 

RELATÓRIO FINANCEIRO 

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019 

De acordo com o parágrafo 4º do Art. 24 da Lei 4.011, de 14 de agosto de 2012. 

 

Data Lançamento Débito Crédito Saldo 

01/10/2019 Aplicação Financeira   344.086,33 

01/10/2019 Saldo em Conta Corrente   0,00 

30/10/2019 Rendimentos/Aplicação Financeira           177,50  

01a 31/10/2019 Crédito Multas        2.625,02  

01a 31/10/2019 Taxas Bancárias 45,72   

01 a 31/10/2019 Pagamentos/Estornos * 71.863,76   

31/10/2019 Aplicação Financeira    

31/10/2019 Saldo em Conta Corrente   274.979,37 

 

* Credito/Multa – R$925,02 (pagamento de multa PA 169/2017.); R$1.500,00 (pagamento de multa PA 036/2019); 
R$200,00 (pagamento de multa PA31/2018) 
* Pagamentos/Estornos – R$68.000,00 (aquisição veículo Saveiro – PREGÃO N.º 086/2019 PMA – CONTRATO N.º 
642/2019 – PMA); R$3.863,76 (aquisição impressora HP LaserJet Color) 
 

Paulo Sergio Camparoto 
Coordenador Executivo 
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