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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA N. º 389/19, DE 03 DE SETEMBRO DE 
2019

MOACIR PALUDETTO JUNIOR, Secretário 
Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o Art. 243 c/c 
257 da Lei n. º 4.451/16, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
Arapongas, e:
Considerando que o Processo Administrativo 
Disciplinar é o instrumento destinado a apurar 
as infrações cometidas pelo servidor no exercício 
de suas atribuições;
Considerando que o Processo Administrativo 
Disciplinar obedecerá ao princípio do 
contraditório, assegurada ao acusado ampla 
defesa, com a utilização dos meios e recursos 
admitidos em direito;
Considerando que os autos de Sindicância 
Administrativa integrarão o processo disciplinar, 
como peça informativa da instrução;
Considerando, ainda, que é dever da 
administração pública apurar os fatos que 
contenham indícios de infrações disciplinares 
cometidas por servidores públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar para apurar possíveis 
irregularidades cometidas pelos servidores 
públicos S.A.S. e V.A.F., no exercício de suas 
atribuições, tipificadas, em tese, no art. 215, 
inciso III, da Lei n. º 4.451/16 que dispõe sobre 
o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
Arapongas/PR.
Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados 
pela Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar, constituída pela 
Portaria n. º 338/2019 de 29/07/2019.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Arapongas, 03 de setembro de 2019.

MOACIR PALUDETTO JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N. º 392/19, DE 04 DE SETEMBRO DE 
2019

MOACIR PALUDETTO JUNIOR, Secretário 
Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o Art. 243 c/c 
257 da Lei n. º 4.451/16, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
Arapongas, e:
Considerando que o Processo Administrativo 
Disciplinar é o instrumento destinado a apurar 
as infrações cometidas pelo servidor no exercício 
de suas atribuições;
Considerando que o Processo Administrativo 
Disciplinar obedecerá ao princípio do 
contraditório, assegurada ao acusado ampla 
defesa, com a utilização dos meios e recursos 
admitidos em direito;
Considerando que os autos de Sindicância 
Administrativa integrarão o processo disciplinar, 
como peça informativa da instrução;
Considerando, ainda, que é dever da 
administração pública apurar os fatos que 
contenham indícios de infrações disciplinares 
cometidas por servidores públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar para apurar possíveis 
irregularidades cometidas pelo servidor público 
M.A.L., no exercício de suas atribuições, 
tipificadas, em tese, no art. 215 incisos V, “a” e 
XI, art. 216, inciso V, todos da Lei n. º 4.451/16 
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Arapongas/PR.
Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados 
pela Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar, constituída pela 
Portaria n. º 338/2019 de 29/07/2019.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Arapongas, 04 de setembro de 2019.

MOACIR PALUDETTO JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N. º 022/2019, DE 05 DE SETEMBRO 
DE 2019

PAULO SÉRGIO ARGATI, Secretário Municipal 
de Segurança Pública e Trânsito de Arapongas, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o Art. 124, 
“caput”, da Lei nº 3.896/2011: 

D E C L A R A:
Art. 1º. Que a Sindicância Administrativa nº 
06/2018, instaurada por meio da Portaria nº 
013/2018 da Secretaria de Segurança Pública 
e Trânsito, publicada em Diário Oficial no dia 
04/10/2018, ficou suspensa do dia 15/04/2019 
à 04/09/2019.

Art. 2º Os motivos da suspensão estão discorridos 
nos autos da Sindicância Administrativa nº 
06/2018.

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

Arapongas, 05 de setembro de 2019.

PAULO SÉRGIO ARGATI
Secretário Municipal de Segurança Pública e 

Trânsito

PORTARIA N. º 023/2019, DE 05 DE SETEMBRO 
DE 2019

PAULO SÉRGIO ARGATI, Secretário Municipal 
de Segurança Pública e Trânsito de Arapongas, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o Art. 124, 
“caput”, da Lei nº 3.896/2011: 

D E C L A R A:
Art. 1º. Que a Sindicância Administrativa 
Investigativa nº 11/2018, instaurada por meio da 
Portaria nº 018/2018 da Secretaria de Segurança 
Pública e Trânsito, publicada em Diário Oficial 
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no dia 04/10/2018, ficou suspensa do dia 
28/03/2019 à 04/09/2019.

Art. 2º Os motivos da suspensão estão discorridos 
nos autos da Sindicância Administrativa nº 
11/2018.

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

Arapongas, 05 de setembro de 2019.

PAULO SÉRGIO ARGATI
Secretário Municipal de Segurança Pública e 

Trânsito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - 
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 110/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de software para realizar a 
contabilidade das empresas sem fins lucrativos, 
em atendimento a Secretaria Municipal de 
Educação, conforme especificações e anexos 
constantes no respectivo Edital. Encerramento 
do recebimento dos envelopes até 13h15min do 
dia 23 de setembro de 2019 e abertos a partir 
das 13h30min, do mesmo dia, no mesmo local. 
O edital completo poderá ser obtido em sua 
integra no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/
licitacao.

Arapongas, 09 de setembro de 2019.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - 
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 111/2019

Objeto: Contratação de serviço especializado em 
manutenção preventiva, corretiva e instalação 
de autoclaves odontológicas e autoclaves 
hospitalares, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme especificações 
e anexos constantes no respectivo Edital. 
Encerramento do recebimento dos envelopes 
até 09h15min do dia 23 de setembro de 2019 
e abertos a partir das 09h30min, do mesmo 
dia, no mesmo local. O edital completo poderá 

ser obtido em sua integra no site: http://www.
arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 09 de setembro de 2019.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - 
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 112/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada 
para execução de serviços de impressão e laser 
offset, montagem e acabamento de carnês de 
IPTU/TSU taxa de verificação de estabelecimento 
e ISSQN/Profissionais qualificados no formato 
211x10mm (três por folha de papel a4), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Finanças- 
SEFIN, conforme especificações e anexos 
constantes no respectivo Edital. Encerramento 
do recebimento dos envelopes até 09h15min do 
dia 24 de setembro de 2019 e abertos a partir 
das 09h30min, do mesmo dia, no mesmo local. 
O edital completo poderá ser obtido em sua 
integra no site: 
http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 09 de setembro de 2019.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

ERRATA

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 3° TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO N°501/2017, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 075/2017 CONCORRÊNCIA 
N° 001/2017.
Ante ao erro de digitação no extrato de Temo 
Aditivo, publicado no dia 04/09/2019 no Diário 
Oficial do Município de Arapongas, na Tribuna 
do Norte, no Diário Oficial do Estado do Paraná e 
Diário Oficial da União, Seção 03, pg. 223.
Onde se lê: Processo Administrativo: n° 
077/2017. 
Leia-se: Processo Administrativo: n° 075/2017.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E 
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 001/2019.
Termo de Credenciamento: nº 680/2019.
Partes: Município de Arapongas e G. A. CLÍNICA 
MÉDICA EIRELI, CNPJ/MF nº. 30.941.836/0001-
51.
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas 
da área da saúde, para atuarem em plantões 
médicos presenciais por hora em atenção 
especializada, nas áreas de: psiquiatria, 
ginecologia e infectologia, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 001/2019 – 
Chamamento Público nº. 001/2019.
Valor: R$1.056.000,00 (um milhão e cinquenta e 
seis mil reais).
Prazo de Vigência: Até 31/12/2019.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, 
a que se refere este EXTRATO, com base nos 
artigos n.° 198, inciso I, c/c Art. 199, §1º, da 
Constituição Federal de 1988, combinado Art. 24 
da Lei Federal nº 8.080/90 e ainda nos termos do 
Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
14/01/2019.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E 
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 113/2019.
Termo de Credenciamento: nº 728/2019; 
730/2019; 737/2019; 738/2019; 756/2019 e 
773/2019.
Partes: Município de Arapongas e MARIANA 
NOBRES SANTOS MEDICINA, CNPJ/MF nº. 
30.368.663/0001-24; PEDRO GOUVEIA SERVIÇOS 
MÉDICOS EIRELI, CNPJ/MF nº. 34.439.231/0001-
18; CLÍNICA MÉDICA ANTONINI & FREDERICO 
LTDA, CNPJ/MF nº.34.348.651/0001-99; 
R C SILVA – SERVIÇOS MÉDICOS, CNPJ/MF 
nº. 32.162.664/0001-43; CONEGLIAN & 
RIGOLDI CLÍNICA MÉDICA LTDA, CNPJ/MF nº. 
30.862.939/0001-26 e PAZ & BORTOLATO CLÍNICA 
MÉDICA LTDA, CNPJ/MF nº. 28.376.801/0001-
75. 
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas 
da área da saúde, para atuarem em plantões 
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médicos presenciais por hora nas UBSs e PSF, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 015/2019 – 
Chamamento Público nº. 004/2019.
Valor: R$1.496.992,00 (um milhão quatrocentos 
e noventa e seis mil e novecentos e noventa e 
dois reais).
Prazo de Vigência: Até 31/12/2019.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, 
a que se refere este EXTRATO, com base nos 
artigos n.° 198, inciso I, c/c Art. 199, §1º, da 
Constituição Federal de 1988, combinado Art. 24 
da Lei Federal nº 8.080/90 e ainda nos termos do 
Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
03/06/2019.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E 
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 158/2019.
Termo de Credenciamento: nº 734/2019; 
735/2019; 739/2019; 740/2019; 757/2019; 
758/2019 e 774/2019.
Partes: Município de Arapongas e A. G. DE BARROS 
– LABORATÓRIOS CLÍNICOS - EIRELI, CNPJ/MF nº. 
28.939.727/0001-58; SÃO FRANCISCO ANÁLISES 
CLÍNICAS LTDA, CNPJ/MF nº. 07.877.217/0001-
23; LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
SÃO LUCAS ARAPONGAS LTDA, CNPJ/MF nº. 
78.014.354/0001-82; LABORATÓRIO DOM 
BOSCO LTDA, CNPJ/MF nº. 76.125.764/0001-75; 
AMELIA SHOKO YAEDU & CIA LTDA, CNPJ/MF 
nº. 73.809.055/0001-10; TANIA R. L. DA COSTA 
& CIA LTDA, CNPJ/MF nº. 03.146.314/0001-95 e 
CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANT’ANA LTDA, 
CNPJ/MF nº. 08.076.981/0001-62.
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas 
prestadoras de serviços profissionais da área da 
saúde para execução de exames laboratoriais 
especializados, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 024/2019 – 
Chamamento Público nº. 005/2019.
Valor: R$1.437.872,41 (um milhão quatrocentos 
e trinta e sete mil oitocentos e setenta e dois 
reais e quarenta e um centavos).
Prazo de Vigência: Até 02/08/2020.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, 
a que se refere este EXTRATO, com base nos 
artigos n.° 198, inciso I, c/c Art. 199, §1º, da 
Constituição Federal de 1988, combinado Art. 24 

da Lei Federal nº 8.080/90 e ainda nos termos do 
Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
29/07/2019.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E 
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 242/2018.
Termo de Credenciamento: nº 679/2019; 
729/2019; 736/2019 e 755/2019.
Partes: Município de Arapongas e PELIZER E 
PAULA CLÍNICA MÉDICA LTDA, CNPJ/MF nº. 
34.144.582/0001-00; PEDRO GOUVEIA SERVIÇOS 
MÉDICOS EIRELI, CNPJ/MF nº. 34.439.231/0001-
18; CLÍNICA MÉDICA ANTONINI & FREDERICO 
LTDA, CNPJ/MF nº. 34.348.651/0001-99 e P F 
MORETZ SOHN – CLÍNICA MÉDICA, CNPJ/MF nº. 
26.231.694/0001-61. 
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas 
da área da saúde, para atuarem em plantões 
médicos presenciais por hora, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Saúde.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 021/2018 – 
Chamamento Público nº. 007/2018.
Valor: R$8.636.544,00 (oito milhões seiscentos e 
trinta e seis mil quinhentos e quarenta e quatro 
reais).
Prazo de Vigência: Até 31/12/2019.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, 
a que se refere este EXTRATO, com base nos 
artigos n.° 198, inciso I, c/c Art. 199, §1º, da 
Constituição Federal de 1988, combinado Art. 24 
da Lei Federal nº 8.080/90 e ainda nos termos do 
Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
28/11/2018.
Data e Assinaturas.
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 096/2019 – Processo Adm. Nº 155/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. 
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: 

CASA VILA REAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 78.586.617/0001-28, 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 753/2019. 

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

01 350 KG 

Mandioca sem casca - produto fresco e com grau de desenvolvimento completo, 
sem fibras, inteiro. Apresentar odor agradável, consistência firme, não apresentar 
perfurações ou injúrias mecânicas. Embalada à vácuo. Ceasa 4,80 1.680,00 

02 660 KG 

Carne de frango - peito - resfriado, o produto deve ser manipulado em condições 
higiênicas, sob inspeção sanitária, devendo ser resfriado e transportado à 
temperatura de 6 a 10ºc. A carne de frango deve apresentar-se livre de parasitas e de 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. 
Embalagem: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, em pacotes de 1 kg, contendo o tipo de corte da carne, peso, 
validade e número de registro (sif ou sip ou certificação municipal de arapongas). 

Granjeiro 
SIF/POA 
4087 

10,90 7.194,00 

03 530 KG 

Carne de frango - tipo sassami - resfriado, o produto deve ser manipulado em 
condições higiênicas, sob inspeção sanitária, devendo ser resfriado e transportado à 
temperatura de 6 a 10ºc. 
A carne de frango deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, 
em pacotes de 1 kg, contendo o tipo de corte da carne, peso, validade e número de 
registro (sif ou sip ou certificação municipal de arapongas). 

Granjeiro 
SIF/POA 
4087 

11,50 6.095,00 

05 400 UND 

Picolé de fruta sabor uva - produto constituído por polpa e/ou suco de frutas, 
açúcares e água, podendo conter outros ingredientes aprovados pela legislação, os 
quais deverão ser mencionados. O produto deverá ser submetido a processo 
tecnológico adequado, moldado e congelado em condições que garantam a sua 
conservação no estado congelado durante a armazenagem, o transporte e a entrega. 
Deverá apresentar-se na forma sólida, em formato de picolé, com palito de madeira, 
em porções individuais. O produto deverá ser conservado e transportado em 
condições que preservem as carcterísticas específicas. Peso de 60g. 

Tucanos 1,00 400,00 

06 330 UND 

Alfajor - com recheio de doce de leite coberto com chocolate ao leite. Peso líquido 
40g, validade mínima de 60 dias à partir da data de entrega. O produto não pode ter 
mofo e nem pode estar com o chocolate esbranquiçado. Arcor 3,85 1.270,50 

08 400 UND 

Geléia de fruta - sabor de uva, morango ou frutas vermelhas. Características: de 
primeira qualidade. Embalagem de vidro de 230g. A embalagem deve estar intacta, 
bem vedada e deve constar: data de fabricação, prazo de validade, ingredientes, 
informações nutricionais. 

Predilecta 14,50 5.800,00 

10 100 PCT 

Pão de forma fatiado - o produto deve ter aroma doce e fermentação leve, 
consistência macia, isento de gordura trans. A base deve ser de farinha especial, 
açúcar, sal, ovos, leite, margarina e fermento. Deve estar acondicionado em 
embalagem plastica atóxica, contendo número de lote, data de fabricação e validade 
e tabela de informação nutricional. Pacote de 500g.

Caseirinho 4,35 435,00 

11 160 PCT 
Sagú sabor uva - contendo informação nutricional na embalagem, data de fabricação 
e validade e número do lote. Pacote contendo 500 g de refresco em pó e 500 g de 
sagú. 

Apti 7,90 1.264,00 

13 10 UND 
Margarina especial para bolo - 80% de lipídeos, contém gordura vegetal, tablete de 
2 kg contendo informação nutricional, data de fabricação e validade e número de 
lote. 

Ricca 30,00 300,00 

14 20 UND 
Aroma de baunilha - aroma artificial para fins alimentícios, essência de baunilha 
branca, embalagem de 30 ml, contendo informação nutricional, data de fabricação e 
validade e número de lote. 

Cepera 7,90 158,00 

15 10 UND 

Cereja artificial em calda - enfeite para confeitaria à base de algas marinhas para 
decoração ou recheio, em substituição à cereja natural. Balde de 400g, contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. Mareschino 17,00 170,00 

16 40 UND 
Doce de leite - forneável, pastoso, uso profissional, ideal para recheios de bolos, 
tortas e bolachas, bisnaga de 1,01 kg contendo informação nutricional, data de 
fabricação e validade e número de lote. 

Provincia 17,50 700,00 
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17 30 PCT 

Gergelim - natural, grãos inteiros, cor apropriada, sabor e odor próprios, devendo o 
produto estar isento de sabores e odores estranhos; pacote de 200g contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. Vitão 10,50 315,00 

18 20 UND 
Polpa de abacaxi - especial para confeitaria, bisnaga de 1 kg contendo informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. De Marchi 19,00 380,00 

19 72 UND 

Seleta de legumes - embalagem tetra pak, peso líquido de 280g e peso drenado: 
200g. 1ª qualidade. Ingredientes selecionados. O produto deve apresentar: cor 
apropriada ao produto; sabor e odor próprios dos ingredientes, devendo o produto 
estar isento de sabores e odores estranhos; textura apropriada; uniformidade de 
tamanho e formato; ausência de defeitos tais como cascas, sementes, unidades 
manchadas ou descoloridas, resíduos de vegetais e outros; ph adequado à 
composição e natureza do produto. O produto e suas condições devem estar de 
acordo com a nta - 31 (normas técnicas para hortaliças em conserva - decreto 
12.486 de 20/10/78). 

Predilecta 3,00 216,00 

20 24 UND 
Adoçante dietético em pó branco cristalino. Uso em preparações culinárias. 
Pote de 400g. Aprovado pela anad. Prazo mínimo de validade de 2 anos a partir da 
data de entrega. 

Lowçúcar 21,00 504,00 

21 24 UND 

Biscoito tipo cookie integral, sem glúten, 0% de lactose, 
Alto teor de fibras, embalagem de 150g, sabores variado, isento de conservantes e 
aditivos químicos, contendo informação nutricional. Jasmine 8,48 203,52 

22 24 UND 
Biscoito tipo cookie integral, fonte de fibras, livre de gorduras trans, sem adição de 
açúcar, sabores variado, embalagem de 150g, contendo informação nutricional. Jasmine 6,50 156,00 

23 12 UND 

Cereal matinal de milho sem açúcar 
Enriquecido com vitaminas e sais minerais, isento de gordura, pacote 200 g 
contendo informação nutricional - 108 cal/30g D’Mille 8,00 96,00 

24 24 UND 

Iogurte light 0% de gordura, sem adição de açúcar 
Embalagem de 170g (garrafinha), sabor morango ou frutas vermelhas contendo 
informação nutricional, com validade de 30 dias após a entrega. Frimesa 2,25 54,00 

25 24 UND 

Iogurte light 0% de lactose, recomendado para intolerantes à lactose 
Sabor morango ou frutas vermelhas. Embalagem de 150g, contendo informação 
nutricional, com validade de 30 dias após a entrega. Frimesa 2,63 63,12 

26 24 UND 
Macarrão parafuso a base de arroz, sem glúten, embalagem de 500g 
Contendo informação nutricional, enriquecido com ovos, 0% de gorduras trans. Urbano 4,00 96,00 

TOTAL GERAL R$ 27.550,14 

J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.835.996/0001-60, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
754/2019.

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

04 1.150 Litros 

Iogurte de fruta sabor morango ou coco. 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. O produto deve ser 
entregue em transporte refrigerado. 

Volpato 4,49 5.163,50 

Valor Total: R$32.713,64 (trinta e dois mil, setecentos e treze reais e sessenta e quatro 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 27 de agosto 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, 09 de setembro 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 094/2019 – Processo Adm. Nº 150/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, 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: 

B. DE OLIVEIRA BERGAMASCHO – PRODUTOS NUTRICIONAIS., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.715.704/0001-22, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 721/2019. 

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

01 800 Litros 

Dieta enteral, nutricionalmente completa, normocalórica, e seus nutrientes em 
percentuais normais e baixa osmolalidade, a base de proteina 100% isolada de soja. 
Distribuição calórica: 14% proteína, 56% carboidrato e 30% gordura (com 44% de 
tcm), osmolalidade de 360 mosm/kg indicada para atender às necessidades 
nutricionais na manutenção ou recuperação do estado nutricional. Embalagem tetra 
pak 1000ml. Isenta de lactose, glúten e sacarose. O produto, na data de entrega, não 
poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias. 

Nestlé  18,40 14.720,00 

04 600 Potes 

Fórmula padrão para nutrição enteral e oral. 1,0kcal/ml. Distribuição calórica: 15% de 
proteína, 53% de carboidrato e 32% de lipídeo. Adicionado de mix de fibras 62:38 
solúveis e insolúvei. Sabor baunilha. Isento de glúten e lactose sem adição de 
sacarose. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação 
superior a 60 dias pote 800g.   

Nutricium 41,00 24.600,00 

11 600 Lata 

Formula polimérica pediátrica para suplementação alimentar, para crianças maiores 
de 01 ano de idade, 12% de proteína (50% proteína do soro e 50% caseinato de 
potássio obtido do leite de vaca) com 20% de triglicerídeo de cadeia média e atenda a 
idr para macro e micronutrientes. Sabor baunilha. Utilizada por via oral ou enteral 
isento de lactose e glúten. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data 
de fabricação superior a 60 dias embalagem 400g.  

Nestlé 41,50 24.900,00 

13 800 Lata 

Suplemento alimentar em pó, composto por vitaminas e minerais, com adição de 
prebióticos isento de sacarose. Indicado para complementar ou suplementar a 
alimentação de adolescentes, gestantes, adultos e idosos. Sabores: baunilha, chocolate 
e morango. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação 
superior a 60 dias. Apresentação: lata 400g a 450g.  

Nestlé 22,00 17.600,00 

20 300 Lata 

Formula infantil semi- elementar formula infantil para lactentes à base de proteína do 
leite extensamente hidrolisada, hipoalergênico, contendo maltodextrina e lactose, 
enriquecido com vitaminas, ferro, ara, dha e outros oligoelementos atendendo as 
recomendações do codex alimentarius fao/oms. Sem adição de prebióticos. O 
produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 
dias embalagem lata 400g.   

Nestlé 84,50 25.350,00 

28 400 Lata 

Formula semi-elementar (hidrolisada) pediátrica
formula nutricionalmente completa, para crianças maiores de 01 ano de idade, 
isocalórica, isotônica, sob forma facilmente absorvível, com proteína do soro de leite 
100% hidrolisada. Em pó, utilizada por via oral ou enteral. Isento de lactose e glúten. 
O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 
dias embalagem lata 400g.  

Nestlé 169,00 67.600,00 

35 800 Lata 

Alimento em pó, nutricionalmente completo, para nutrição enteral/oral, à base de 
proteína isolada de soja, rico em isoflavonas. Normocalórico na diluição padrão, 
hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten. Densidade calórica 1,01 kcal/ml. 
Possui 14% de proteínas (73% de proteína isolada de soja e 27% de caseinato de 
cálcio), 56% de carboidratos (100% maltodextrina), e 30% de lipídeos (25% de óleo 
de milho, 60% óleo de canola e 15% de triglicerídeo de cadeia média). O produto, na 
data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias 
embalagem lata 800g.   

Vitafor 31,50 25.200,00 

38 800 Potes 

Alimento para dieta enteral ou oral; nutricionalmente completa; flexibilidade de 
diluição e densidade calórica; necessidades de restrição severa; polimérica, 
normoproteica, rica em proteína de soja (no mínimo 70%) e o restante em caseinato, 
carboidrato 100% maltodexina, normolipidica; com vitaminas e sais minerais, baixo 
teor de sódio, com no máximo 50mg na/100ml, isenta de lactose e sacarose, em pó, 
em lata hermeticamente fechada ou caixa de papelão apropriado.não poderá 
apresentar data de fabricação superior a 60 dias pote 800g. 

Vitafor 31,50 25.200,00 

39 400 Lata 

Dieta nutricionalmente para diabetes controle da glicemia, normocalorico, isento de 
lactose, sacarose e glúten, com carboidratos de lenta absorção, em pó. Não poderá 
apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.
Contendo: carboidrato: 39 a 47%; proteína: 15ª 20%,lipídio: 33 a 46%.  Sabor: 
baunilha. 

Nutricium 41,80 16.720,00 

51 200 Lata 

Formula infantil semi-elementar sem lactose formula infantil para lactentes semi 
elementar à base de proteína do leite extensamente hidrolisada hipoalergênico, com 
41%tcm e maltodextrina, enriquecido com vitaminas, ferro e outros oligoelementos. 
Atendendo as recomendações do codex alimentarius fao/oms isenta de lactose e 
sacarose o produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação 
superior a 60 dias.   

Nestlé 109,00 21.800,00 
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52 100 Lata 

Formula infantil elementar formula infantil para lactentes de 0 a 3 anos, não 
alergênica, nutricionalmente completa com 100% aminoácidos livres. Distribuição 
calórica: carboidrato 57g/100g, proteína 13g/100g e lipídeo 25g/100g utilizada por 
via oral ou enteral, suplementada com ácidos graxos essenciais, vitaminas, minerais, 
ferro e outros oligoelementos atendendo as recomendações do codex alimentarius 
fao/oms. Isenta de lactose, sacarose, frutose, galactose e glúten. O produto, na data de 
entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 
400g.   

Nestlé 163,50 16.350,00 

TOTAL GERAL R$ 280.040,00 

BRAVONUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.231.202/0001-38, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 722/2019.
  

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

02 600 Litros 

Dieta enteral nutricionalmente completa hipercalórica, normoproteica 
(concentrado proteico do soro do leite, caseinato de sódio, proteína isolada da 
ervilha e proteína da soja) e normolipidica com 35% de lipídeo, para alimentação 
de curto e longo períodos nos pacientes com elevadas necessidades calóricas ou 
com limitada tolerância a volume isenta de lactose, glúten e sacarose. O produto, 
na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias 
embalagem tetra pak 1000 ml. 

Nutrison 
energy mf/ 
danone 

31,70 19.020,00 

05 100 Lata 

Suplemento adulto especializado / para sarcopenia, normocalórico, hiperproteico 
(56% ptn), com 11g/l de fibras, suplementado com aminoácidos de cadeia 
ramificada, isento de lactose e glúten. O produto, na data de entrega, não poderá 
apresentar data de fabricação superior a 60 dias lata 600g.   

Fortifit/ 
danone 171,00 17.100,00 

09 600 Lata 

Formula polimérica pediátrica nutricionalmente completa, para crianças maiores 
de 01 ano de idade, 50% de carboidrato, 9% de proteína sendo a base de 
caseinato, e 41% de lipídeo, e atenda a idr para macro e micronutrientes. 
Utilizada por via oral ou enteral isento de lactose e glúten. O produto, na data de 
entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem 
lata 400g.  

Fortini/ 
danone 57,00 34.200,00 

10 600 Lata 

Formula polimérica pediátrica nutricionalmente completa, para crianças maiores 
de 01 ano de idade, 12% de proteína contendo proteína isolada da soja, com 
adição de prebióticos na composição e que atenda a idr para macro e 
micronutrientes. Sabores baunilha, morango e chocolate. Utilizada por via oral ou 
enteral isento de lactose e glúten. O produto, na data de entrega, não poderá 
apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Pediasure/ 
abbott 38,70 23.220,00 

12 800 Lata 

Suplemento alimentar em pó, composto por vitaminas e minerais. Indicado para 
complementar ou suplementar a alimentação de adolescentes, gestantes, adultos e 
idosos. Sabores: baunilha, chocolate e morango. O produto, na data de entrega, 
não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias. Apresentação: lata 
400g a 450g.  

Sustain 
energy/ 
danone 

14,40 11.520,00 

15 300 Lata 

Formula infantil a base de soja. Formula infantil de origem vegetal para lactentes 
do 0 a 6 meses, à base de proteína isolada de soja, isenta de lactose e sacarose, 
enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Atendendo 
as recomendações do codex alimentarius fao/oms. O produto, na data de entrega, 
não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.  

Aptamil soja 
1/ danone 37,20 11.160,00 

16 600 Lata 

Formula infantil a base de soja. Formula infantil de origem vegetal para lactentes 
do 6 a 12 meses, à base de proteína isolada de soja, isenta de lactose e sacarose, 
enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Atendendo 
as recomendações do codex alimentarius fao/oms. O produto, na data de entrega, 
não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem 400g.   

Aptamil soja 
2/ danone 37,20 22.320,00 

18 600 Lata 

Formula infantil anti regurgitação. Formula infantil para lactentes com 
regurgitação, de maior viscosidade, com gota de jataí. Predominância proteica em 
caseína para maior saciedade, acrescida de óleo vegetal, enriquecida com 
vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Atendendo as recomendações 
do codex alimentarius fao/om. O produto, na data de entrega, não poderá 
apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 800g.   

Aptamil ar/ 
danone 44,30 26.580,00 

19 800 Lata 

Formula infantil semi- elementar formula infantil para lactentes à base de 
proteína do leite extensamente hidrolisada, hipoalergênico, contendo 
maltodextrina e lactose como fonte de carboidrato. Com adição de prebioticos, 
ara e dha, enriquecido com vitaminas, ferro e outros oligoelementos atendendo as 
recomendações do codex alimentarius fao/oms. O produto, na data de entrega, 
não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias.   

Aptamil 
pepti/ danone 71,50 57.200,00 

25 300 Lata 

Formula infantil elementar formula infantil para lactentes, não alergênica, 
nutricionalmente completa com 100% aminoácidos livres. Distribuição calórica: 
carboidrato 53g/100g, proteína 14g/100g e lipídeo 26g/100g, utilizada por via 
oral ou enteral, suplementada com ácidos graxos essenciais, vitaminas, minerais, 
ferro e outros oligoelementos atendendo as recomendações do codex alimentarius 
fao/oms. Isenta de lactose, sacarose, frutose, galactose e glúten. O produto, na 
data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias 
embalagem lata 400g.   

Puramino/ 
mead 
jhonson 

194,50 58.350,00 

27 600 Lata 

Formula infantil sem lactose. Formula infantil para lactentes com intolerância à 
lactose, isenta de lactose à base de leite de vaca óleos vegetais e maltodextrina 
enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e outros oligoelementos. 
Distribuição calórica: carboidrato 44% sendo 100% maltodextrina, proteína 8% 
sendo 100% caseina e lipídeo 45%. Atendendo as recomendações do codex 
alimentarius fao/oms. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data 
de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Aptamil sl/ 
danone 42,30 25.380,00 

33 300 Frasco 
Suplemento alimentar via oral, líquido, nutricionalmente completo para crianças a 
partir de 1 ano, normoprotéico, hipercalórico. Sabores variados. Embalagem com 
200ml.  

Fortini mf/ 
danone 11,90 3.570,00 
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36 300 Frasco 

Dieta enteral nutricionalmente completa. Forma farmacêutica: líquido. Volume: 
200 ml. Apresentação: frasco de 200 ml. Dieta enteral nutricionalmente completa 
para crianças de 1 a 6 anos de idade. Normocalórica e normoproteica, entiquecida 
com mix de carotenoides. Baixa osmolaridade. Isenta de sacarose, lactose e 
glúten. Indicada para pacientes em risco nutricional ou desnutridos, anorexia e 
pacientes sensíveis a dietas hiperosmolares. Informação nutricional: densidade 
calórica - 1,0 kcal/ml; proteína - 2,5 g (soro do leite - 60% e caseína - 40%; 
carboidrato - 12 g (maltodextrina - 100%); lipídeos - 4,4 g (óleo de canola - 10%, 
óleo de girassol - 86,9%, óleo de peixe - 3,1%. O produto, na data de entrega, não 
poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias.   

Nutrini 
standart/ 
danone 

18,00 5.400,00 

43 800 Litros 

Dieta enteral, nutricionalmente completa, normocalórica, e seus nutrientes em 
percentuais normais e baixa osmolalidade, a base de proteina 100% isolada de 
soja. Distribuição calórica: 15% proteína, 56% carboidrato e 29% gordura (com 
15% de tcm), osmolalidade 346 mosm/kg indicada para atender às necessidades 
nutricionais na manutenção ou recuperação do estado nutricional. Embalagem 
tetra pak 1000ml. Isenta de lactose, glúten e sacarose.  O produto, na data de 
entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias.   

Nutri enteral 
soya - 
nutrimed 

23,40 18.720,00 

46 600 Litros 

Dieta enteral nutricionalmente completa hipercalórica, normoproteica e 
normolipidica com 25% de lipídeo com 23g/l de fibras, para alimentação de curto 
e longo períodos nos pacientes com elevadas necessidades calóricas ou com 
limitada tolerância a volume isenta de lactose, glúten e sacarose. O produto, na 
data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias 
embalagem tetra pak 1000 ml.   

Nutri fiber 
1.5/ nutrimed 32,10 19.260,00 

49 150 Lata 

Fórmula infantil com proteína de arroz hidrolizada, enriquecida com minerais, 
vitaminas, nucleotídeos, aminoácidos livre e peptídeos. Isento de lactose, sacarore 
e frutose. Isento de ácido fítico e fitoestrogenos. Isento de glúten. Contendo age 
na proporção de 10:1 de ácido linoleico, alfalinoleico. Embalagem: lata com 
400g. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação 
superior a 60 dias.   

Novamil rice 
400g biolab 132,00 19.800,00 

50 200 Lata 

Formula infantil semi-elementar sem lactose formula infantil para lactentes semi 
elementar à base de proteína do leite extensamente hidrolisada hipoalergênico, 
com 50%tcm e maltodextrina, enriquecido com vitaminas, ferro e outros 
oligoelementos. Atendendo as recomendações do codex alimentarius fao/oms 
isenta de lactose e sacarose o produto, na data de entrega, não poderá apresentar 
data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Pregomin 
pepti/ danone 120,00 24.000,00 

53 100 Lata 

Formula infantil elementar formula infantil para lactentes, não alergênica, 
nutricionalmente completa com 100% aminoácidos livres. Distribuição calórica: 
carboidrato 53g/100g, proteína 14g/100g e lipídeo 26g/100g, utilizada por via 
oral ou enteral, suplementada com ácidos graxos essenciais, vitaminas, minerais, 
ferro e outros oligoelementos atendendo as recomendações do codex alimentarius 
fao/oms. Isenta de lactose, sacarose, frutose, galactose e glúten. O produto, na 
data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias 
embalagem lata 400g.   

Puramino/ 
mead 
jhonson 

194,50 19.450,00 

54 150 Lata 

Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, adicionado de prebióticos 
1,0g/100ml (90% gos e 10% fos). Contém lcpuas - ácidos graxos poli-insaturados 
de cadeia longa - ácido docosahexaenoico (dha). Sem adição de sacarose, fonte 
de fibras e alto teor de vitaminas e minerais. Não poderá apresentar data de 
fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Milnutri 
complete 
danone 

44,90 6.735,00 

55 100 Lata 

Formula infantil elementar formula infantil para lactentes de 0 a 3 anos, não 
alergênica, nutricionalmente completa com 100% aminoácidos livres. 
Distribuição calórica: carboidrato 52g/100g, proteína 14g/100g e lipídeo 
25g/100g, utilizada por via oral ou enteral, suplementada com ácidos graxos 
essenciais, vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Atendendo as 
recomendações do codex alimentarius fao/oms. Isenta de lactose, sacarose, 
frutose, galactose e glúten. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar 
data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Neocate lcp 
danone 184,50 18.450,00 

TOTAL GERAL R$ 441.435,00 

CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
08.617.050/0001-24, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 723/2019. 

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

32 300 Frasco 

Suplemento alimentar via oral, líquido, nutricionalmente completo, hipercalórico 
(1,5kcal/ml), hiperprotéico (mínimo de 18g/200ml). Sabores variados. O produto, 
na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias 
embalagem 200ml.    

Fresubin 
Protein 
Energy 
Drink 

9,60 2.880,00 

34 800 Litros 

Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica 
(1,5kcal/ml). Distribuição calórica: mínimo de 15% de proteínas, 49% de 
carboidratos e 35% de lipídeos. Com óleo de peixe com alto teor de ômega 3 (epa e 
dha), osmolaridade máxima de 390mosm/l. Adição de fibras, isenta de sacarose, 
lactose e glúten. Apresentação: sistema fechado de 1000ml. O produto, na data de 
entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias.   

Fresubin 
Energy 
Fibre 

25,50 20.400,00 

48 800 ML 

Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, normocalórica (1,0 a 
1,2 kcal/ml), com adição de fibras solúveis e insolúveis. Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. Acondicionado em sistema fechado. Apresentação embalagem de 1000 ml. 
O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 
60 dias.   

Fresubin 
Original 
Fibre/ 
Fresenius 

24,45 19.560,00 

TOTAL GERAL R$ 42.840,00 

MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.912.018/0001-83, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
724/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$
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22 600 Lata 

Formula infantil semi-elementar sem lactose formula infantil para lactentes semi 
elementar à base de proteína do leite extensamente hidrolisada hipoalergênico, 
com 41%tcm e maltodextrina, enriquecido com vitaminas, ferro e outros 
oligoelementos. Atendendo as recomendações do codex alimentarius fao/oms 
isenta de lactose e sacarose o produto, na data de entrega, não poderá apresentar 
data de fabricação superior a 60 dias.   

Alfaré 
Nestlé 95,00 57.000,00 

24 300 Lata 

Formula infantil elementar formula infantil para lactentes de 0 a 3 anos, não 
alergênica, nutricionalmente completa com 100% aminoácidos livres. Distribuição 
calórica: carboidrato 57g/100g, proteína 13g/100g e lipídeo 25g/100g utilizada por 
via oral ou enteral, suplementada com ácidos graxos essenciais, vitaminas, 
minerais, ferro e outros oligoelementos atendendo as recomendações do codex 
alimentarius fao/oms. Isenta de lactose, sacarose, frutose, galactose e glúten. O 
produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 
dias embalagem lata 400g.   

Alfamino 
Nestlé 163,00 48.900,00 

TOTAL GERAL R$ 105.900,00 

NORTE NUTRI PRODUTOS MÉDICOS E NUTRIÇÃO EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.515.361/0001-52, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 725/2019.

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

14 600 Lata 

Formula infantil a base de soja. Formula infantil de origem vegetal para lactentes 
do 0 a 12 meses, à base de proteína isolada de soja, isenta de lactose e sacarose, 
enriquecida com vitaminas, minerais, ferro, ara, dha e outros oligoelementos. 
Atendendo as recomendações do codex alimentarius fao/oms. O produto, na data 
de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias embalagem 
lata 800g.   

Nan Soy/ 
Nestlé 60,90 36.540,00 

17 600 Lata 

Formula infantil anti regurgitação. Formula infantil para lactentes com 
regurgitação, de maior viscosidade, com amido de milho ou arroz pré-gelatinizado. 
Predominancia perfil proteico em soro do leite para melhor digestibilidade, 
acrescida de óleo vegetal, enriquecida com vitaminas, minerais, ferro, ara, dha e 
outros oligoelementos. Atendendo as recomendações do codex alimentarius 
fao/om. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação 
superior a 60 dias embalagem lata 800g.   

Nan Ar 23,90 14.340,00 

26 600 Lata 

Formula infantil sem lactose. Formula infantil para lactentes com intolerância à 
lactose, isenta de lactose à base de leite de vaca óleos vegetais e maltodextrina 
enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e outros oligoelementos. 
Distribuição calórica: carboidrato 59g/100g, proteína 11g/100g e lipídeo 
25g/100g. Atendendo as recomendações do codex alimentarius fao/oms.
O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 
60 dias embalagem lata 400g.   

Nan SL/ 
Nestlé 31,50 18.900,00 

37 300 Litros 

Fórmula infantil hipoalergênica, para lactentes no primeiro ano de vida. Indicada 
em casos de alergia alimentar. Composição nutricional: fonte proteica: proteínas 
de soro de parcialmente hidrolisadas; fonte de carboidratos: lactose e 
maltodextrina fonte de lipídeos: predominantemente gordura vegetal. Isenta de 
glúten. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação 
superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Nan H.A 
Nestlé 24,40 7.320,00 

TOTAL GERAL R$ 77.100,00 

NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.500.770/0001-69, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
726/2019.

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

03 800 Potes 

Fórmula padrão para nutrição enteral e oral. 1,0kcal/ml. Distribuição calórica: 15% 
de proteína, 55% de carboidrato e 30% de lipídeo. Adicionado de mix de fibras 
65:35 solúveis e insolúvei. Sabor baunilha. Isento de glúten e lactose sem adição de 
sacarose. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação 
superior a 60 dias pote com 800g.   

Trophic 
fiber/ 
prodiet 

39,00 31.200,00 

06 100 Lata 

Suplemento adulto especializado / para sarcopenia, normocalórico, hiperproteico 
(51% ptn) sendo 100% proteína isolada do soro do leite, com 15g/l de fibras. Isento 
de sacarose, lactose e glúten. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar 
data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 740g.   

Prodiet 132,00 13.200,00 

07 450 Lata 

Fórmula infantil com proteína de arroz hidrolizada, enriquecida com minerais, 
vitaminas, nucleotídeos, aminoácidos livre e peptídeos. Isento de lactose, sacarore e 
frutose. Isento de ácido fítico e fitoestrogenos. Isento de glúten. Contendo age na 
proporção de 10:1 de ácido linoleico, alfalinoleico. Embalagem: lata com 400g. O 
produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 
dias.   

Novamil 
rice 400g 
biolab 

132,00 59.400,00 

08 600 Lata 

Alimento pediátrico nutricionalmente completo para nutrição enteral ou oral, com 
densidade calórica de 1,0 caloria por mililitro e distribuição do vct de 12% 
proteínas (31,0 g /l), 53% de carboidrato (130,0 g/l) e 35% de lipídeos (39,0/l). 
Formulado com um mix de proteína animal contendo; 61% caseinato de cálcio, 
28% proteína isolada do soro do leite e 11% proteínaconcentrada do leite. Isento de 
lactose e glúten. Aapresentação: lata de 380 g. Sabor baunilha. Volume final de 
1.800 ml. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação 
superior a 60 dias embalagem lata 380g.   

Trophic 
infant 32,00 19.200,00 

29 1.000 Litros 

Alimento liquido nutricionalmente completo para nutrição enteral, isento de 
lactose, sacarose e glúten, 1.2 kcal. Proteína 15%, carboidrato 55%, lip 30%, 
maltodextrina 100%, proteína isolada da soja 30%, proteína isolada do soro do leite 
15%, caseinato de cálcio 55%. Apresentação, embalagem tetra park 1000ml. O 
produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 
dias embalagem tetra pak 1000ml.    

Prodiet 
nutrição 
clínica 

21,50 21.500,00 
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31 300 Frasco 

Suplemento nutricional completo, líquido, hipercalórico (2.0kcal/ml), 
hiperprotéico, hipossódico, especializado para pacientes com restrição hídrica e 
elevadas necessidades nutricionais. Embalagem de 200ml. O produto, na data de 
entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias.   

Hdmax 
200ml/ 
prodiet 

9,50 2.850,00 

44 800 Litros 

Dieta enteral, nutricionalmente completa, normocalórica, e seus nutrientes em 
percentuais normais e baixa osmolalidade, a base de proteina 100% isolada de soja. 
Distribuição calórica: 15% proteína, 55% carboidrato e 30% gordura (sem presença 
de tcm), osmolaridade 354 mosm/kg indicada para atender às necessidades 
nutricionais na manutenção ou recuperação do estado nutricional. Embalagem tetra 
pak 1000ml. Isenta de lactose, glúten e sacarose. O produto, na data de entrega, não 
poderá apresentar data de fabricação superior a 60 dias.    

Trophic 
soya 1l/ 
prodiet 

19,00 15.200,00 

47 600 Litros 

Dieta enteral nutricionalmente completa hipercalórica, normoproteica (caseinato de 
cálcio, proteína isolada da soja e proteína do soro do leite) e normolipidica com 
30% de lipídeo, para alimentação de curto e longo períodos nos pacientes com 
elevadas necessidades calóricas ou com limitada tolerância a volume isenta de 
lactose, glúten e sacarose. O produto, na data de entrega, não poderá apresentar data 
de fabricação superior a 60 dias embalagem tetra pak 1000 ml.    

Prodiet 24,00 14.400,00 

TOTAL GERAL R$ 176.950,00 

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.612.312/0004-97, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
727/2019.

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

21 600 Lata 

Formula infantil semi-elementar sem lactose formula infantil para lactentes semi 
elementar à base de proteína do leite extensamente hidrolisada hipoalergênico, 
com 50%tcm e maltodextrina, enriquecido com vitaminas, ferro e outros 
oligoelementos. Atendendo as recomendações do codex alimentarius fao/oms 
isenta de lactose e sacarose o produto, na data de entrega, não poderá apresentar 
data de fabricação superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Pregomin 
Pepti/ 
Danone 

99,00 59.400,00 

23 300 Lata 

Formula infantil elementar formula infantil para lactentes de 0 a 3 anos, não 
alergênica, nutricionalmente completa com 100% aminoácidos livres. Distribuição 
calórica: carboidrato 52g/100g, proteína 14g/100g e lipídeo 25g/100g, utilizada 
por via oral ou enteral, suplementada com ácidos graxos essenciais, vitaminas, 
minerais, ferro e outros oligoelementos. Atendendo as recomendações do codex 
alimentarius fao/oms. Isenta de lactose, sacarose, frutose, galactose e glúten. O 
produto, na data de entrega, não poderá apresentar data de fabricação superior a 60 
dias embalagem lata 400g.    

Neocate 
LCP 
Support 

194,00 58.200,00 

41 450 Lata 

Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, adicionado de prebióticos 
1,0g/100ml (90% gos e 10% fos). Contém lcpuas - ácidos graxos poli-insaturados 
de cadeia longa - ácido docosahexaenoico (dha). Sem adição de sacarose, fonte de 
fibras e alto teor de vitaminas e minerais. Não poderá apresentar data de fabricação 
superior a 60 dias embalagem lata 400g.   

Milnutri 
Complete 
Danone 

47,00 21.150,00 

TOTAL GERAL R$ 138.750,00 

Valor Total: R$1.263.015,00 (um milhão, duzentos e sessenta e três mil e quinze reais). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15 de agosto 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, 09 de setembro 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 099/2019 – Processo Adm. Nº 166/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE. 
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: 

NORTE INDUSTRIA GRÁFICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.486.182/0001-18, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
760/2019. 

Item Qtd Und Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 60.000 Unidade Formulário de nota fiscal de produtor rural, em 5 vias, carbonadas, tamanho 24 x 27,5. R$0,34 R$20.400,00 

Valor Total: R$20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 29 de agosto 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, 09 de setembro de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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ARAPONGAS

1 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 
LEI Nº. 4.805, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019 

 
Dispõe sobre a criação de novos cargos públicos, de provimento 
efetivo e a ampliação do número de vagas, no Quadro de Pessoal do 
Poder Executivo do Município de Arapongas, e dá outras 
providências.  

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

SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º. Ficam criados os cargos públicos, de provimento efetivo, com as respectivas vagas, carga horária semanal e nível 

inicial de vencimento, que passam a integrar os Grupos Profissionais constantes dos Anexos I – A, I – B, I – C, I – D, I – E, do Plano de 
Classificação de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Quadro Geral da Administração Direta do Poder Executivo de Arapongas, 
instituído pela Lei Municipal nº 4.453, de 25 de janeiro de 2016, passando a vigorar: 
 

Anexo I – A 
 

DA CLASSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO EM GRUPOS OCUPACIONAIS 
 

GRUPO PROFISSIONAL BÁSICO 1 - GPB1 
CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL NIVEL INICIAL 

Auxiliar de Cuidador 08 40h 24 
 

Anexo I – B 
 

DA CLASSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO EM GRUPOS OCUPACIONAIS 
 

GRUPO PROFISSIONAL BÁSICO 2 – GPB2 
CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL NIVEL INICIAL 

Condutor de Ambulância 20 40h 16 
 

Anexo I – C 
 

DA CLASSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO EM GRUPOS OCUPACIONAIS 
 

GRUPO PROFISSIONAL MÉDIO - GPM 
CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL NIVEL INICIAL 

Agente Comunitário de Saúde 238 40h 26 
Agente de Combate às Endemias 110 40h 26 
Auxiliar de Enfermagem  60 40h 26 
Cuidador 150 30h 25 
Cuidador 10 40h 40 
Orientador Social 15 40h 28 

 
Anexo I – D 

 
DA CLASSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO EM GRUPOS OCUPACIONAIS 

 
GRUPO PROFISSIONAL SUPERIOR 1 – GPS1 

CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL NIVEL INICIAL 
Odontólogo Especialista - Área: Buco Maxilo 
Facial 

02 20h 55 

Odontólogo Especialista - Área: Endodontia 04 20h 55 
Enfermeiro  50 40h 57 
Médico - Clínico Geral 29 40h 108 
Médico Plantonista  60 36h 104 
Odontólogo 18 40h 84 
Psicólogo  03 40h 53 

 
Anexo I – E 

 
DA CLASSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO EM GRUPOS OCUPACIONAIS 

 
GRUPO PROFISSIONAL SUPERIOR 2 – GPS2 

CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL NIVEL INICIAL 
Médico Plantonista Especialista em Pediatria 30 36h 22 
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ARAPONGAS
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 
Art. 2º. Ficam ampliadas o número de vagas dos cargos, abaixo relacionados, pertencentes ao Grupo Profissional Médio - 

GPM, que integram o Anexo I-C, da Lei nº 4.453, de 25/01/16, passando a vigorar: 
 

CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL NIVEL INICIAL 
Auxiliar em Saúde Bucal 60 40h 10 
Técnico em Saúde Bucal 20 40h 21 

 
Art. 3º. Ficam ampliadas o número de vagas dos cargos, abaixo relacionados, pertencentes ao Grupo Profissional Superior 

1 – GPS1, que integram o Anexo I-D, da Lei nº 4.453, de 25/01/16, passando a vigorar: 
 

CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL NIVEL INICIAL 
Farmacêutico 12 40h 59 
Fisioterapeuta 26 20h 19 

 
Art. 4º. As vagas criadas para os cargos de provimento efetivo serão providas mediante concurso público, de prova e/ou 

de provas e títulos, conforme a natureza e complexidade do cargo, observada a escolaridade e demais requisitos. 
 
Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento Geral do 

Município e repasses de recursos oriundos das esferas governamentais. 
 
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 
Arapongas, 06 de setembro de 2019. 

 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI 

Secretário Municipal de Administração 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

LEI Nº. 4.806, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019 
 

Dispõe sobre a inclusão e a alteração de cargos, no Manual de 
Ocupações dos Cargos do Quadro Geral da Administração Direta do 
Poder Executivo do Município de Arapongas, instituído pela Lei n° 
4.637, de 13 de dezembro de 2017 e dá outras providências. 

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

SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º. Ficam especificados e estabelecidos as descrições de novos cargos e seus requisitos, previstos no art. 50 da Lei 

Municipal nº 4.453, de 25 de janeiro de 2016, que passam a integrar o Manual de Ocupações dos Cargos do Quadro Geral da Administração 
Direta do Poder Executivo do Município de Arapongas, instituído pela Lei nº 4.637, de 13 de dezembro de 2017, conforme consta no Anexo 
I, parte integrante desta Lei, ressalvada a possibilidade de outras exigências decorrentes de Lei ou ato administrativo posterior. 
 

Art. 2º. Ficam incluídas as alterações para os cargos constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei, passando a integrar 
o Manual de Ocupações dos Servidores do Quadro Geral da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Arapongas, instituído 
pela Lei nº 4.637, de 13 de dezembro de 2017. 

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

Arapongas, 06 de setembro de 2019. 
 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
 

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI 
Secretário Municipal de Administração 

 
 

ANEXO I 
 

LEI Nº. 4.806, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019 
 

MANUAL DE OCUPAÇÕES DOS CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO GERAL 
 

Cargo: Auxiliar de Cuidador 
 
CBO nº: 5162 
 
Grupo: Grupo Profissional Básico 1 - GPB1 
 
Jornada Semanal: 40h 
 
Requisito(s) Mínimo(s): Ensino Fundamental Completo 
 
Descrição das funções:  
 Apoio às funções do Cuidador; 
 Cuidados com a moradia diversos, como organização e limpeza do ambiente, preparação dos alimentos, cuidados necessários como 

lavar e passar o vestuário; 
 Organização da rotina doméstica e do espaço residencial; 
 Atuar na qualidade de multiplicador de conhecimentos, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização 

superior;  
 Utilizar equipamentos (computadores, notebooks, smartphones, tablets, impressoras, scanners e afins) e ferramentas de tecnologias 

existentes ou futuras, de forma a permitir o perfeito funcionamento dos sistemas informatizados (softwares de gestão e/ou controle) 
ou que venham a ser implantados;  

 Dirigir veículos, permitidos conforme sua habilitação, para o deslocamento e execução dos trabalhos relativos a sua área de atuação;  
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 

responsabilidade.  
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cargo: Condutor de Ambulância 
 
CBO nº: 7823-20 
 
Grupo: Grupo Profissional Básico 2 - GPB2  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 
Jornada Semanal: 40h 
 
Requisito(s) Mínimo(s): Ensino Médio Completo; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” e Curso de Formação em 
Urgência/Emergência de, no mínimo 20 (vinte) horas de duração, realizado nos últimos 05 (cinco) anos, nos termos da normatização do 
CONTRAN. 
Descrição das funções:  
 Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes e material biológico; 
 Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; 
 Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; 
 Conhecer a malha viária local; 
 Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local; 
 Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte a vida; 
 Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas;  
 Realizar medias reanimação cardiorrespiratória básica; 
 Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde; 
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 
Atuar na qualidade de multiplicador de conhecimentos, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;  
Utilizar equipamentos (computadores, notebooks, smartphones, tablets, impressoras, scanners e afins) e ferramentas de tecnologias 

existentes ou futuras, de forma a permitir o perfeito funcionamento dos sistemas informatizados (softwares de gestão e/ou controle) 
ou que venham a ser implantados;  

Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade.  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
CBO nº: 5151-05 
 
Grupo: Grupo Profissional Médio - GPM 
 
Jornada Semanal: 40h 
 
Requisito(s) Mínimo(s): Ensino Médio Completo ou Ensino Fundamental Completo, devendo comprovar a conclusão do Ensino Médio no 
prázo máximo de três anos a partir da admissão; Residir, preferencialmente, na área da comunidade em que atuar, desde a data da 
publicação do edital do concurso público e Conclusão, com aproveitamento, de Curso de Formação Inicial, com carga horária mínima de 
40h (quarenta horas). 
 
Descrição das funções:  
 Exercer atividades de prevenção de doenças  de promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 

coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, 
com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de 
proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, observadas as demais atribuições elencadas na Lei Federal nº 11.350, de 05 
de outubro de 2006; 

 Utilizar instrumentos pra diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; 
 Promover ações de educação para saúde individual e coletiva; 
 Registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, os nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à 

saúde; 
 Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 
 Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; 
 Participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; 
 Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; 
 Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; 
 Identificar área de risco; 
 Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e 

atendimento odontológico, quando necessário; 
 Realizar ações, atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; 
 Realizar por meio de visita domiciliar acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; 
 Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente 

aquelas em situações de risco; 
 Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; 
 Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio 

ambiente, entre outros; 
 Traduzir para a UBS a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; 
 Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe; 
 Executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior imediato; 
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 
Atuar na qualidade de multiplicador de conhecimentos, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;  
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Utilizar equipamentos (computadores, notebooks, smartphones, tablets, impressoras, scanners e afins) e ferramentas de tecnologias 
existentes ou futuras, de forma a permitir o perfeito funcionamento dos sistemas informatizados (softwares de gestão e/ou controle) 
ou que venham a ser implantados;  

Dirigir veículos, permitidos conforme sua habilitação, para o deslocamento e execução dos trabalhos relativos a sua área de atuação;  
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade.  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cargo: Agente de Combate às Endemias 
 
CBO nº: 5151-40 
 
Grupo: Grupo Profissional Médio - GPM 
 
Jornada Semanal: 40h 
 
Requisito(s) Mínimo(s): Ensino Médio Completo ou Ensino Fundamental Completo, devendo comprovar a conclusão do Ensino Médio no 
prázo máximo de três anos a partir da admissão e Conclusão, com aproveitamento, de Curso de Formação Inicial, com carga horária mínima 
de 40h (quarenta horas). 
 
Descrição das funções:  
 Exercer   atividades   de   vigilância, prevenção   e   controle   de   doenças   e promoção de saúde, desenvolvidas em conformidade 

com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, observadas as demais atribuições elencadas na Lei Federal nº 11.350, 
de 05 de outubro de 2006; 

 Promover a saúde, mediante ações de vigilância de endemias e de seus vetores, inclusive, se for o caso, fazendo uso de substâncias 
químicas, abrangendo atividades de execução de programas de saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS 
e sob supervisão do gestor do município; 

 Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do Reconhecimento Geográfico (RG), e o levantamento de Pontos Estratégicos 
(PE) de sua área para que estes sejam cadastrados; 

 Realizar pesquisa larvária (Li e LIRAa) em imóveis para levantamento de índices e descobrimento de focos; 
 Identificar (inspecionar) criadouros para identificar as formas imaturas (larvas) dos vetores; 
 Eliminar criadouros do mosquito em todos os imóveis, incluindo realização de mutirões de limpeza; 
 Orientar moradores e responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros – Educação em Saúde; 
 Executar a aplicação focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, aplicando os larvicidas 

indicados, conforme orientação técnica; 
 Registrar nos formulários específicos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas em campo; 
 Deixar seu itinerário diário de trabalho; 
 Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situação; 
 Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas 

de prevenção. 
 Encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de doenças endêmicas. 
 Dar palestras em escolas e outros segmentos. 
 Comunicar ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas domiciliares. 
 Outras atividades inerentes à função; 
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 
Atuar na qualidade de multiplicador de conhecimentos, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;  
Utilizar equipamentos (computadores, notebooks, smartphones, tablets, impressoras, scanners e afins) e ferramentas de tecnologias 

existentes ou futuras, de forma a permitir o perfeito funcionamento dos sistemas informatizados (softwares de gestão e/ou controle) 
ou que venham a ser implantados;  

Dirigir veículos, permitidos conforme sua habilitação, para o deslocamento e execução dos trabalhos relativos a sua área de atuação;  
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade.  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cargo: Cuidador 
 
CBO nº: 5162 
 
Grupo: Grupo Profissional Médio - GPM  
 
Jornada Semanal: 30h ou 40h 
 
Requisito(s) Mínimo(s): Ensino Médio Completo 
Descrição das funções:  
 Cuidam de bebês, crianças, jovens, adultos e idosos, a partir de objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis 

diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida; 
 CUIDAR DA PESSOA: informar-se sobre a criança e adolescente; cuidar da aparência e higiene pessoal; observar os horários das 

atividades diárias; ajudar no banho, na alimentação, no andar e nas necessidades fisiológicas; estar atento às ações das crianças e 
adolescentes; verificar as informações dadas das crianças e adolescentes; informar-se do dia-a-dia deles no retorno de sua folga; 
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educar a criança e o adolescente nos deveres da casa e comunitários; manter o lazer e a recreação no dia-a-dia; desenvolver atividades 
pré-estabelecidas; desestimular a agressividade;  

 PROMOVER O BEM-ESTAR: Saber ouvir, respeitando a necessidade individual de falar de cada um; auxiliar a criança e o adolescente a 
lidar com a sua história de vida, auxiliando no fortalecimento da auto-estima e construção da identidade; organizar fotografias e 
registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; dar apoio 
psicológico e emocional; ajudar a recuperação da auto-estima, dos valores e da afetividade; promover momentos de afetividade; 
estimular a independência; orientar, acompanhar e respeitar suas necessidades espirituais e religiosas;  

 CUIDAR DA ALIMENTAÇÃO: Participar na elaboração do cardápio; verificar a despensa; observar a qualidade e a validade dos alimentos; 
servir a refeição em ambientes e em porções adequadas; estimular e controlar a ingestão de líquidos e de alimentos variados; reeducar 
os hábitos alimentares; 

 CUIDAR DA SAÚDE: Observar temperatura, urina, fezes e vômitos; controlar e observar a qualidade do sono; ajudar nas terapias 
ocupacionais e físicas; ter cuidados especiais com deficiências e dependências físicas; observar alterações físicas; observar as 
alterações de comportamento; lidar com comportamentos compulsivos e evitar ferimentos; controlar guarda horário e ingestão de 
medicamentos; 

 INCENTIVAR A CULTURA E EDUCAÇÃO: Estimular o gosto pela música, dança e esporte; selecionar jornais, livros e revistas de acordo 
com a idade; ler estórias e textos; orientar a criança nos deveres educacionais, morais e cívicos; ajudar nas tarefas escolares; auxiliar 
na guarda e conservação do material pedagógico; manter organizadas as salas de atividades; distribuir, ordenar e zelar pelo material 
pedagógico utilizado em salas de atividades; monitorar e orientar atividades livres no local;  

 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 
Atuar na qualidade de multiplicador de conhecimentos, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;  
Utilizar equipamentos (computadores, notebooks, smartphones, tablets, impressoras, scanners e afins) e ferramentas de tecnologias 

existentes ou futuras, de forma a permitir o perfeito funcionamento dos sistemas informatizados (softwares de gestão e/ou controle) 
ou que venham a ser implantados;  

Dirigir veículos, permitidos conforme sua habilitação, para o deslocamento e execução dos trabalhos relativos à sua área de atuação;  
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cargo: Orientador Social 
 
CBO nº: 2394-10 
 
Grupo: Grupo Profissional Médio - GPM  
 
Jornada Semanal: 40h 
 
Requisito(s) Mínimo(s): Ensino Médio Completo 
Descrição das funções:  
 Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos 

indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função 
protetiva da família;  

 Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, convívio e 
participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, 
levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais;  

 Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; 
 Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;  
 Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; 
 Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações; 
 Apoiar e participar no planejamento das ações; 
 Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade;  
 Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;  
 Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade;  
 Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de 

situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das unidades socioassistenciais; 
 Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;  
 Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho;  
 Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de 

defesa de direitos e para o preenchimento do plano de acompanhamento individual e, ou, familiar; 
 Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao 

mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo 
para o usufruto de direitos sociais;  

 Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;  
 Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;  
 Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado;  
 Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a 

superação de situações de fragilidade social vivenciadas;  
 Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; 
 Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de formação e 

qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;  
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 Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos;  
 Apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas; 
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua função;  
 Exercer suas atribuições em conformidade com as normas e procedimentos técnicos expedidos pelos órgãos competentes; 
 Atuar na qualidade de multiplicador de conhecimentos, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização 

superior;  
 Utilizar equipamentos (computadores, notebooks, smartphones, tablets, impressoras, scanners e afins) e ferramentas de tecnologias 

existentes ou futuras, de forma a permitir o perfeito funcionamento dos sistemas informatizados (softwares de gestão e/ou controle) 
ou que venham a ser implantados;  

 Dirigir veículos, permitidos conforme sua habilitação, para o deslocamento e execução dos trabalhos relativos a sua área de atuação;  
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 

responsabilidade.  
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cargo: Médico Plantonista  
 
CBO nº: 2251-50 
 
Grupo: Grupo Profissional Superior 1 - GPS1  
 
Jornada Semanal: 36h 
 
Requisito(s) Mínimo(s): Ensino Superior Completo em Medicina; Registro no CRM 
 
Descrição das funções:  
 Médicos responsáveis pelo atendimento necessário para a reanimação e estabilização do paciente, no local do evento e durante o 

transporte;  
 Conhecer a rede de serviços da região; 
 Manter uma visão global e permanente e atualizada dos meios disponíveis para o atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência, 

checando periodicamente sua capacidade operacional; 
 Acompanhamento do atendimento local, manter contato diário com os serviços médicos de emergência integrados ao sistema;  
 Prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos médicos possíveis e necessários ao nível 

pré-hospitalar; 
 Exercer o controle operacional da equipe assistencial;  
 Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão;  
 Avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa de educação continuada do serviço; 
 Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;  
 Preencher os documentos inerentes à atividade do médico intensivista e de assistência pré-hospitalar; 
 Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência; 
 Obedecer ao código de ética médica; 
    Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 
    Atuar na qualidade de multiplicador de conhecimentos, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;  
    Utilizar equipamentos (computadores, notebooks, smartphones, tablets, impressoras, scanners e afins) e ferramentas de tecnologias 

existentes ou futuras, de forma a permitir o perfeito funcionamento dos sistemas informatizados (softwares de gestão e/ou controle) 
ou que venham a ser implantados;  

    Dirigir veículos, permitidos conforme sua habilitação, para o deslocamento e execução dos trabalhos relativos a sua área de atuação;  
    Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 

responsabilidade.  
________________________________________________________________________________________________________________ 
Cargo: Odontólogo Especialista  
 
Área: Buco Maxilo Facial 
CBO nº: 2232-68 
 
Área: Endodontia 
CBO nº: 2232-12 
 
Grupo: Grupo Profissional Superior 1 - GPS1  
 
Jornada Semanal: 20h 
 
Requisito(s) Mínimo(s): Ensino Superior Completo em Odontologia; Certificado de Especialização na área específica e registro no CRO. 
 
Descrição das funções:  
 
Área: Buco Maxilo Facial 
 Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Odontólogo Cirurgião Buco Maxilo Facial; 
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 Realizar e diagnosticar tratamentos cirúrgicos e coadjuvantes, das doenças, traumatismos, lesões e anomalias congênitas ou adquiridas do 
aparelho mastigatório e anexos e estruturas craniofaciais associadas. Doença das glândulas salivares, de articulação temporomandibular, 
de lesões de origem traumática na área buco maxilo Facial. Más formações congênitas ou adquiridas dos maxilares e mandíbula, dos 
tumores benignos e malignos da cavidade bucal, atuando integrado em equipe de oncologista. Distúrbios neurológicos com manifestações 
maxilo Facial em colaboração com neurologista ou neurocirurgião e das afecções radiculares e perirradiculares; 

 Emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, promover o tratamento de patologias relacionadas as seguintes situações: anatomia 
do terço médio e inferior da face; infecções de origem dental; dentes inclusos; periapicopatias; cistos e tumores benignos dos maxilares 
e dos tecidos moles da face das afecções do seio maxilar traumatologia buco maxilo facial; ortodôntico-cirúrgico das deformidades 
dentofaciais; das alterações das articulações temporomandibulares; 

 Exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas unidades de saúde municipais; 
 Anestesiar local da região buco maxilo facial; 
 Realizar pre-operatório em cirurgia buco maxilo facial; transplantar; implantar; 
 Acolher pacientes encaminhados pelas unidades básicas, pronto atendimentos e/ou municípios que referenciam para a especialidade; 
 Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de especialização, assegurando seu 

retorno e acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento ou reencaminhamento às unidades básicas de saúde;  
 Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais; 
 Executar atividades de urgências odontológicas; 
 Cumprir metas estabelecidas pelas portarias vigentes; 
 Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; 
 Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe, buscando aproximar saúde bucal e 

integrar ações de forma multidisciplinar; 
 Realizar supervisão do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB); 
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 
 Participar, conforme a política interna do município, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 
 Atuar na qualidade de multiplicador de conhecimentos, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização 

superior; 
 Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 
 Comunicar imediatamente a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato; 
 Utilizar equipamentos (computadores, notebooks, smartphones, tablets, impressoras, scanners e afins) e ferramentas de tecnologias 

existentes ou futuras, de forma a permitir o perfeito funcionamento dos sistemas informatizados (softwares de gestão e/ou controle) 
ou que venham a ser implantados; 

 Dirigir veículos, permitidos conforme sua habilitação, para o deslocamento e execução dos trabalhos relativos a sua área de atuação; 
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 

responsabilidade. 
 
Área: Endodontia 
 Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Odontólogo Cirurgião Endodontista; 
 Preservar o dente por meio de diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos tecidos perirradiculares;  
 Atuar através de procedimentos conservadores da vitalidade pulpar; procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares; 

procedimentos cirúrgicos paraendodônticos; e, tratamento dos traumatismos dentários; 
 Acolher pacientes encaminhados pelas unidades básicas, pronto atendimentos e/ou municípios que referenciam para a especialidade;  
 Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de especialização, assegurando seu 

retorno e acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento ou reencaminhamento às unidades básicas de saúde;  
 Realizar supervisão do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB); 
 Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais; 
 Executar atividades de urgências odontológicas; 
 Cumprir metas estabelecidas pelas portarias vigentes; 
 Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; 
 Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe, buscando aproximar saúde bucal e 

integrar ações de forma multidisciplinar; 
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 
 Atuar na qualidade de multiplicador de conhecimentos, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização 

superior; 
 Comunicar imediatamente a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato; 
 Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 
 Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 
 Podem desenvolver pesquisas na prática odontológica e integrar comissões de normatização do exercício da profissão; 
 Utilizar equipamentos (computadores, notebooks, smartphones, tablets, impressoras, scanners e afins) e ferramentas de tecnologias 

existentes ou futuras, de forma a permitir o perfeito funcionamento dos sistemas informatizados (softwares de gestão e/ou controle) 
ou que venham a ser implantados; 

 Dirigir veículos, permitidos conforme sua habilitação, para o deslocamento e execução dos trabalhos relativos a sua área de atuação; 
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 

responsabilidade. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cargo: Médico Plantonista Especialista em Pediatria 
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ARAPONGAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 
CBO nº: 2251-24 
 
Grupo: Grupo Profissional Superior 2 – GPS2  
 
Jornada Semanal: 36h 
 
Requisito(s) Mínimo(s): Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização em Pediatria e registro da especialidade no CRM-PR 
 
Descrição das funções:  
 Realizar atendimento através de plantões médicos, de acordo com escalas e necessidades dos Departamentos de Urgência e Emergência 

do Município;  
 Realizar atendimento integral e especializado através de diagnóstico, tratamento, prevenção e educação sanitária à demanda espontânea 

nas Unidades de Urgência e Emergência, solicitar exames complementares, prescrever medicamentos, realizar procedimentos, preencher 
prontuários de pacientes atendidos, proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária local, bem como notificações 
de violências, acidentes de trabalho e afins; 

 Realizar plantões de emergência em todas as Unidades de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser deslocado 
para outra unidade a critério da Coordenação; 

 Realizar procedimentos de emergência clínica pediátrica; 
 Prestar assistência a crianças e adolescentes, seja no aspecto preventivo ou curativo;  
 Realizar consultas de rotina e acompanhar o crescimento, medir e pesar a criança, para comparar com exames anteriores;  
 Prevenir e tratar possíveis enfermidades;  
 Orientar e aconselhar a mãe desde o nascimento do bebê, e acompanhar seu desenvolvimento;  
 Auxiliar os pais na formação da criança, tanto fisicamente quanto biologicamente;  
 Garantir o bem-estar e a saúde da criança, visando a prevenção de doenças em seu diagnóstico rápido;  
 Realizar consultas com os pais e a criança;  
 Orientar os pais sobre a importância da consulta periódica com o pediatra, da amamentação, da alimentação adequada e informar sobre 

as fragilidades infantis e sobre a formação física, biológica e mental durante a infância;  
 Fazer perguntas sobre a história familiar;  
 Pesquisar os hábitos e condições de vida da criança;  
 Acompanhar o crescimento, medindo peso e atura e comparando com os exames anteriores e com a média normal para a idade;  
 Examinar o funcionamento dos sistemas infantis;  
 Verificar queixas;  
 Diagnosticar possíveis moléstias;  
 Solicitar exames detalhados;  
 Receitar o tratamento adequado em cada caso;  
 Acompanhar o tratamento, verificando melhora do quadro clínico e mudanças necessárias no método de tratamento;  
 Acompanhar tratamentos mais específicos com outros médicos;  
 Acompanhar a imunização (vacinação);  
 Acompanhar a amamentação;  
 Orientar a mãe durante o desmame da criança, informar a alimentação adequada em cada época da vida da criança;  
 Tirar as dúvidas dos pais quanto ao desenvolvimento normal da criança;  
 Acompanhar pacientes críticos para realização de exames ou transferências entre unidades de saúde; 
 Desenvolver trabalho em equipe, de forma harmônica, sinérgica e cooperativa com todos os profissionais da equipe, que estiverem 

envolvidos no atendimento; 
 Guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias 

de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; 
 Emitir laudos e pareceres, quando solicitado; 
 Manter uma visão global e permanente e atualizada dos meios disponíveis para o atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência, 

checando periodicamente sua capacidade operacional; 
 Exercer o controle operacional da equipe assistencial;  
 Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão;  
 Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;  
 Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência; 
 Obedecer ao código de ética médica; 
 Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 
Atuar na qualidade de multiplicador de conhecimentos, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;  
Utilizar equipamentos (computadores, notebooks, smartphones, tablets, impressoras, scanners e afins) e ferramentas de tecnologias 

existentes ou futuras, de forma a permitir o perfeito funcionamento dos sistemas informatizados (softwares de gestão e/ou controle) 
ou que venham a ser implantados;  

Dirigir veículos, permitidos conforme sua habilitação, para o deslocamento e execução dos trabalhos relativos a sua área de atuação;  
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 

responsabilidade.  
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ARAPONGAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

ANEXO II 
 

LEI Nº. 4.806, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019 
 

MANUAL DE OCUPAÇÕES DOS CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO GERAL 
 
 

“Cargo: Auxiliar de Enfermagem 
[...] 
Jornada Semanal: 36h ou 40h 
[...]”. 

___________________________________________________________________________ 
 

“Cargo: Enfermeiro 
[...] 
Jornada Semanal: 36h ou 40h 
[...]”. 

___________________________________________________________________________ 
 

“Cargo: Médico - Clínico Geral 
[...] 
Jornada Semanal: 20h ou 40h 
[...]”. 

___________________________________________________________________________ 
 

“Cargo: Odontólogo 
[...] 
Jornada Semanal: 20h ou 40h 
[...]”. 

___________________________________________________________________________ 
 

“Cargo: Psicólogo 
[...] 
Jornada Semanal: 20h, 30h ou 40h 
[...]”. 

___________________________________________________________________________ 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 026/2019 – Processo Adm. N º 040/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS CÃES DO CANIL MUNICIPAL E CANIL INTEGRADO DA 
GUARDA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO 
AMBIENTE - SEASPMA E DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO – SESTRAN. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, 
torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo:

Ata de Registro de preços n. 448/2019, assinada em 05 de Junho de 2019 - I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 02.863.499/0001-96.

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

02 1.100 KG 

Ração balanceada para cães adultos. Ração balanceada para cães adultos composta de farinha de 
vísceras de frango, farelo de glúten de milho 60, ovos desidratados, proteínas isoladas de suíno, 
milho integral moído, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, 
gordura suína, acido propiônico, antioxidantes bha e bht, cloreto de potássio, cloreto de sódio, 
hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, manam oligossacarídeos (0,18%), 
parede celular de levedura, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, taurina, vitamina a, 
vitamina b12, vitamina c, vitamina d3, vitamina e, vitamina k3, ácido fólico, ácido pantotênico, 
biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelado, 
ferro aminoácido quelado, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelado, proteinato de 
selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco. Zinco 
aminoácido quelado. Umidade 10% 100 g/kg, proteína bruta 26% 260 g/kg, extrato etéreo 14% 
140 g/kg, matéria mineral 7,0% 70 g/kg, matéria fibrosa 3,50% 35 g/kg,cálcio (max)1,20% 12 
g/kg, cálcio (min) 0,80% 8 mg/kg, fósforo 0,60% 6 mg/kg, sódio 0,20% 2 mg/kg, potássio 0,50% 
5 mg/kg, ômega 6 2,20% 22 g/kg, ômega 3 0,25% 2,5 mg/kg, taurina 0,12%1,2 mg/kg, sulfato de 
condroitina 50 mg/kg, sulfato de glicosamina 600 mg/kg, energia metabolizável 3.920 kcal/kg. 

Men Pet 8,25 9.075,00 

03 250 KG 

Ração balanceada para cães filhotes. Ração balanceada para cães filhotes composta de farinha de 
vísceras de frango, farelo de glúten de milho 60, ovos desidratados, proteínas isoladas de suíno, 
milho integral moído, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, 
gordura suína, acido propiônico, antioxidantes bha e bht, cloreto de potássio, cloreto de sódio, 
hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, manam oligossacarídeos (0,20%), 
parede celular de levedura, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, vitamina a, vitamina 
b12, vitamina c, vitamina d3, vitamina e, vitamina k3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, 
cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelado, ferro 
aminoácido quelado, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelado, proteinato de selênio, 
sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco. Zinco aminoácido 
quelado. Umidade 10% 100 g/kg, proteína bruta 29% 290 g/kg, extrato etéreo 14% 140 g/kg, 
matéria mineral 7,50% 75 g/kg, matéra fibrosa 3,0% 30 g/kg, cálcio (min) 0,90% 9 mg/kg, 
fósforo 0,80% 8 mg/kg, sódio 0,20% 2 mg/kg, potássio 0,50% 5 mg/kg, ômega 6 2,30% 23 g/kg, 
ômega 3 0,30% 3 mg/kg, sulfato de condroitina 100 mg/kg, sulfato de glicosamina 600 mg/kg, 
energia metabolizável 3.931 kcal/kg. 

Men Pet 8,45 2.112,50 

TOTAL GERAL R$ 11.187,50 

Ata de Registro de preços n. 498/2019, assinada em 05 de Junho de 2019 - SUL CATARINENSE SEMENTES E RAÇÕES EIRELI., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.525.513/0001-00. 

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

01 19.000 Kg 
Ração balanceada para cães adultos. Composição: proteína bruta (mínimo) 22%, cálcio 
(mínimo) 1%, fósforo (mínimo) 0,5%, ácido linolênico (mínimo) 0,2%, ácido linoleico (mínimo) 
1,3%, selênio (mínimo) 0,3 mg/kg, umidade máxima 12% 

Dom Pet 23 4,69 89.110,00 

04 6.000 Kg 
Ração balanceada para cães adultos. Composição: proteína bruta (mínimo) 22%, cálcio 
(mínimo) 1%, fósforo (mínimo) 0,5%, ácido linolênico (mínimo) 0,2%, ácido linoleico (mínimo) 
1,3%, selênio (mínimo) 0,3 mg/kg, umidade máxima 12% 

Dom Pet 23 4,69 28.140,00 

TOTAL GERAL R$ 117.250,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 05 de Setembro 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 048/2019 – Processo Adm. N º 069/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (UNIFORMES, CAMISAS, PROTETOR SOLAR) E EQUIPAMENTOS 
(AR CONDICIONADO, TELEFONES, VENTILADOR) PARA OS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EQUIDEMIOLOGIA E 
CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DO RECURSO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – VIGIASUS, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, 
torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo:

Ata de Registro de preços n. 426/2019, assinada em 05 de Junho de 2019 - FLOR DE LIZ COMERCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 29.099.341/0001-48.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

01 20 Unidade 

Capa de chuva capa com faixa refletiva, confeccionada em tecido 100% 
poliamida impermeabilizado; com resina polimérica; fechamento frontal 
através de botões de pressão intercalados com tiras de velcro devidamente 
protegido por uma lapela de sobreposição. O capuz com aba e ser ajustável
por cordel passante e com presilhas; regulagem variável e ponteiras de 
modo a permitir um perfeito ajuste. 

Sandra 
Confecções 59,50 1.190,00 

02 50 Unidade 

Camiseta gola pólo, confeccionada em tecido de malha 100% algodão, fio 
penteado, gramatura de 240 brm/m, mangas curtas. Bordado logotipo do 
município: aplicação em aproximadamente 07 cm de largura x 11 cm de 
altura. A arte será fornecida pela secretaria solicitante- cor: branca -
tamanho pp a extra gg. 

Sandra 
Confecções 42,79 2.139,50 

03 20 Unidade 

Colete sem manga sem forro, em tecido de brim; cor: preta; com zíper; 
bolsos laterais e no peito no mesmo tecido; bordado logo da secretaria e o 
nome do lado esquerdo do peito de quem veste e nas costas fiscalização; o 
brasão da prefeitura; tamanho p ao extra gg. 

Sandra 
Confecções 51,00 1.020,00 

TOTAL GERAL R$ 4.349,50 

Ata de Registro de preços n. 427/2019, assinada em 05 de Junho de 2019 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 26.729.755/0001-15. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

18 1.600 Unidade 

Protetor solar de uso profissional, fator de proteção fps 30, em frasco 
plástico de 120ml; com vitamina e biofosfatada. Produto atestado com no 
mínimo 6 horas de duração na pele; oferece alta proteção à pele contra os 
efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares. 
Protetor eficaz contra as radiações uva e uvb; uva superior a 1/3 de uvb; oil 
free; com fragrância suave; hipoalergênico. Produto com toque seco e fácil 
espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e 
prática. Contém bioactive e®, poderoso antioxidante que previne o 
envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados 
pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto. Rápida 
absorção, textura leve, não comedogênico, livre de corantes, ação hidratante. 
O produto deverá apresentar laudo que ateste a duração do produto na pele 
de no mínimo 6 horas de duração. Deverá possuir certificado válido do 
ministério da saúde - ANVISA; deverá possuir laudo bpf - boas práticas de 
fabricação, onde visa detectar a qualidade do produto ofertado; deverá 
possuir laudo de resistência a imersão a água. Obs: o laudo bpf deve ser 
apresentado em via original ou em cópia autenticada ou protocolo com o 
número de renovação para documentos que estão em fase de renovação. 

Nutriex 
Profissional 11,90 19.040,00 

Ata de Registro de preços n. 428/2019, assinada em 05 de Junho de 2019 - FRS – INDUSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 21.583.350/0001-06. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

05 76 Unidade 

Camisa social manga curta; gola entretelada; pé de gola entretelada com 
fechamento de 01 botão de camisaria, branco perolizado, com 04 furos, 
tamanho 18; limpeza frontal aonde vai os botões entreteladas; fechamento 
frontal com 07 botões de camisaria; pesponto de 07 mm na gola, pé de 
gola. As costuras devem ser rebatidas;  reforçadas e bem acabadas de modo 
a impedir  desfiamento ou esgarçamento do tecido; em tricoline 
maquinetada, composição 100% algodão; cor: branca; com ajuste; bordado 
logo da secretaria. 

Fênix Textil 69,25 5.263,00 

Ata de Registro de preços n. 429/2019, assinada em 05 de Junho de 2019 - G. V. C. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA – EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 32.844.056/0001-19. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

06 220 Unidade 
Camiseta manga curta; cor: cinza claro; com gola redonda; fio 30,52% de 
poliéster e 48% algodão; com serigrafia no lado esquerdo logo da pma ; 
tamanho pp ao extra gg. 

Confecções 
Apucarana 32,70 7.194,00 

09 4 Unidade 

Dispenser de parede para copo plástico, base em material aço inoxidável 
com tubo em pvc, uso copos descartáveis de 180 ml ou 200 ml, capacidade 
100 copos, diâmetro 75 mm, comprimento 490 mm, características 
adicionais: na cor cinza, com tampa removível e fixado com parafuso/bucha. 
Acompanhado de kit com buchas e parafusos para instalação. 

Aurimar 42,69 170,76 

10 80 Metro 
quadrado 

Persiana horizontal em alumínio 25 mm; cor a escolher; instalada 
D’Lux 104,99 8.399,20 
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TOTAL GERAL R$ 15.763,96 

Ata de Registro de preços n. 430/2019, assinada em 05 de Junho de 2019 - P. C. LOPES MARCELINO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
21.486.805/0001-. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

04 15 Unidade 

Colete sem manga; cor: branca; tecido 100% poliéster; com detalhes nas 
laterais na cor preta em 100% poliéster ; com 02 bolsos,; fechamento com 
zíper preto; com serigrafia no lado esquerdo  logo da pma colorida; tamanho
pp ao extra gg. 

Nunes confecções 46,90 703,50 

12 10 Unidade 

Telefone sem fio com identificador de chamadas, detecção automática de 
sistema (dtmf/fsf), frequência de 2,4 ghz, display lcd luminoso, modo: tom e 
pulso, teclas, mute, pause, redial e flash, viva voz, alimentação bateria 
recarregável, compatível com centrais públicas e PABX. Autonomia mínima 
de 10 horas em conversão; campainha, mais desligada  e com 03 opções de 
volume, voltagem bivolt, chamadas identificadas, mínimo de 30 últimas, 
garantia de 12 meses. Homologado pela Anatel. 

Intelbras ts40 id 170,00 1.700,00 

13 7 Unidade 

Aparelho de telefônico fixo, posições de mesa ou parede, com fio, modo 
discagem tom e pulso. Modo tom e pulso, espera musical, mínimo 03 tipos 
de volume e 03 memórias de discagem rápida, teclas mute, pause, redial e 
flash, compatível com centrais públicas e PABX. Garantia de 12 meses. 
Homologado pela Anatel. 

Intelbras pleno 61,00 427,00 

15 3 Unidade 

Ventilador de parede. Na cor preta, com grade, material/composição: aço 
cromado c/ tratamento anti ferrugem, inclui dimmer, área de ventilação 
mínima de 40m2, com inclinação, 3 hélices em polipropileno natural, 
voltagem 110volts, potência mínima de 140kw/h, dimensões aproximadas 
do produto (cm) - axlxp: 52x27x52, peso aproximado: 5kg, garantia de 24 
meses.. 

Ventisol 
comercial 261,00 783,00 

TOTAL GERAL R$ 3.613,50 

Ata de Registro de preços n. 431/2019, assinada em 05 de Junho de 2019 - SERGIO CONFECÇÕES - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 72.264.344/0001-19.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

07 80 Unidade 
Camiseta manga longa; cor: cinza claro; com gola redonda; fio 30,52% 
de poliéster e 48% algodão; com serigrafia no lado esquerdo logo da 
pma; tamanho pp ao extra gg. 

Sergio 
Confecções 38,90 3.112,00 

08 50 Unidade 
Calça de tactel preto 100% poliéster, com bolso embutido nas laterais e 
bolso nas laterais na altura do joelho. Detalhes com vivo na cor cáqui 
nas costuras laterais e elástico na cintura. 

Sergio 
Confecções 67,70 3.385,00 

TOTAL GERAL R$ 6.497,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 05 de Setembro de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SESTRAN

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 
ARU4170 274270NIC0005643 03/09/2019 50020 R$ 195.23
AWL6673 274270NIC0005645 03/09/2019 50020 R$ 130.16
AZK0930 274270NIC0005644 03/09/2019 50020 R$ 293.47
AZQ8587 274270NIC0005646 03/09/2019 50020 R$ 195.23

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 
AAU0907 274270A000077505 21/08/2019 51851
ABM0156 274270A000076963 26/08/2019 72340
ABX8289 274270A000077530 02/09/2019 60412
AFI2646 274270A000071472 27/08/2019 51851
AHA5255 116100E008419946 30/08/2019 60501
AHA5398 274270A000077532 02/09/2019 73662
AIF0234 274270A000071479 02/09/2019 60412
AIM5887 274270A000077502 21/08/2019 73662
AKJ0161 274270A000075830 04/09/2019 60501
AKK1365 274270A000077509 21/08/2019 51851
AKP1H64 274270A000075829 04/09/2019 65300
AML9893 274270A000077527 29/08/2019 51851
ANB0340 274270A000076964 26/08/2019 60501
AOJ4710 274270A000071462 27/08/2019 54600
APH2641 274270A000077533 02/09/2019 51851
APZ9260 274270A000071473 27/08/2019 51851
AQG6103 116100E008373807 29/08/2019 60501
ARB6905 274270A000077501 21/08/2019 73662
ARL6248 274270A000077529 02/09/2019 55412
ARL7359 274270A000071465 31/08/2019 55412
ARM6157 274270A000077522 29/08/2019 51851
ARO8887 274270A000077528 29/08/2019 73662
ARU8558 274270A000077506 21/08/2019 73662
ATE6695 274270A000077521 29/08/2019 73662
ATG3001 274270A000077515 29/08/2019 73662
ATO7457 274270A000077513 26/08/2019 73662
ATT1D18 116100E008373183 30/08/2019 65300
ATW2412 116100E007722134 30/08/2019 54870
ATZ5471 116100E008039571 03/09/2019 60412
AUB7363 274270A000071477 02/09/2019 73662
AWJ9962 274270A000077511 26/08/2019 73662

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, 
dispondo V. S.ª  oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 
24/10/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª 
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DIRETRAN-
ARAPONGAS até 23/10/2019.
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AWP1I27 274270A000075826 02/09/2019 73662
AXD5457 274270A000071463 27/08/2019 55412
AXI2834 274270A000077508 21/08/2019 73662
AXJ4893 274270A000075828 04/09/2019 60501
AXU8170 274270A000071480 02/09/2019 60501
AXV2685 274270A000077507 21/08/2019 51851
AXZ2741 274270A000071474 27/08/2019 51851
AYE3663 274270A000077531 02/09/2019 73662
AYS9679 274270A000071464 27/08/2019 73662
AZM0189 274270A000071470 27/08/2019 51851
AZZ2E74 274270A000077503 21/08/2019 56731
BAA1637 274270A000071466 27/08/2019 51851
BAN2B39 274270A000076968 04/09/2019 73662
BBN2939 274270A000077535 02/09/2019 73662
BCD5346 274270A000071467 27/08/2019 51851
BCW8E41 274270A000077516 29/08/2019 73662
BDC6869 274270A000077526 29/08/2019 51851
BER0C75 274270A000071469 27/08/2019 51851
BET7375 274270A000077525 28/08/2019 51851
BOY8545 274270A000077519 29/08/2019 51851
CCQ2710 274270A000071475 27/08/2019 51851
CMW4G19 116100E007722136 03/09/2019 55090
CYK8222 116100E008373468 30/08/2019 60501
DBC8I08 116100E008039569 26/08/2019 54521
EAN2742 274270A000077524 29/08/2019 73662
EIO3D04 274270A000071478 02/09/2019 73662
EKY1C32 116100E007722137 03/09/2019 59910
EWQ4703 274270A000077514 29/08/2019 73662
EYJ0050 274270A000077534 02/09/2019 73662
EYN1550 274270A000077518 29/08/2019 73662
HTT6785 274270A000077523 29/08/2019 51851
KAB6223 116100E008373614 03/09/2019 54600
LNO7085 116100E007722135 03/09/2019 55090
MCX2B29 116100E008039570 03/09/2019 60412
NMM4005 274270A000077520 29/08/2019 51851
NNF7F56 274270A000071476 27/08/2019 51851

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 
ACE2392 274270A000073665 14/06/2019 73662 R$ 130.16
ADL9888 274270A000075790 03/07/2019 55412 R$ 195.23
ADM2077 274270A000075792 03/07/2019 55412 R$ 195.23
AGM8788 274270A000073667 30/06/2019 51851 R$ 195.23
ALM7104 274270A000073986 01/07/2019 76331 R$ 293.47

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, 
dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 
28/10/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.
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ANE4D28 274270A000075794 03/07/2019 55412 R$ 195.23
AQR9821 274270A000073987 01/07/2019 76331 R$ 293.47
ATR1H15 274270A000073668 30/06/2019 65300 R$ 195.23
BBI2819 274270A000073984 01/07/2019 76331 R$ 293.47
BLA0971 274270A000075791 03/07/2019 55411 R$ 195.23
EFY5I10 274270A000073983 01/07/2019 76331 R$ 293.47
FYO4976 274270A000075793 03/07/2019 54600 R$ 130.16
JAN0035 274270A000073985 01/07/2019 76331 R$ 293.47
MVY5706 274270A000075789 01/07/2019 55417 R$ 195.23

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 
ACE3434 274270A000070850 03/07/2019 73662 R$ 130.16
ANA7012 274270A000072131 02/07/2019 55412 R$ 195.23
ANB4704 274270A000070848 03/07/2019 65300 R$ 195.23
ANZ7437 274270A000075501 02/07/2019 55411 R$ 195.23
ARA7942 274270NIC0005648 04/09/2019 50020 R$ 195.23
ARF1889 274270A000070847 26/06/2019 57380 R$ 293.47
ARM8073 274270NIC0005647 04/09/2019 50020 R$ 195.23
AUM3920 274270A000074242 21/06/2019 76331 R$ 293.47
AUV7232 274270A000074243 21/06/2019 73662 R$ 130.16
AWX1800 274270A000072130 28/06/2019 65300 R$ 195.23
AYG4160 274270A000074246 25/06/2019 76331 R$ 293.47
AZA1587 274270A000074241 21/06/2019 76331 R$ 293.47
DEB9303 274270A000076058 24/06/2019 65300 R$ 195.23
DOX7547 274270A000075605 17/06/2019 57380 R$ 293.47
EDL7986 274270A000074245 25/06/2019 76331 R$ 293.47
EZU2579 274270NIC0005649 04/09/2019 50020 R$ 130.16
MWH6G51 274270A000074248 03/07/2019 76331 R$ 293.47

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 
ACT9144 274270A000075706 19/06/2019 54870 R$ 195.23
AJE0506 274270A000076143 28/06/2019 60681 R$ 195.23
AKA0766 274270A000076132 26/06/2019 55417 R$ 195.23
AKE3423 274270A000076124 24/06/2019 60681 R$ 195.23
AKF9197 274270A000075785 27/06/2019 55412 R$ 195.23
AKG0241 274270A000075712 23/06/2019 60412 R$ 195.23
AKS8895 274270A000076125 24/06/2019 60681 R$ 195.23

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, 
dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 
25/10/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, 
dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 
21/10/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.
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ALF4140 274270A000074115 24/06/2019 55412 R$ 195.23
AMK4939 274270A000076123 24/06/2019 58191 R$ 880.41
AMQ1672 274270A000076130 26/06/2019 55412 R$ 195.23
ANC7116 274270A000076129 26/06/2019 73662 R$ 130.16
ANK6543 274270A000076117 24/06/2019 58191 R$ 880.41
ANW0256 274270A000076137 28/06/2019 55412 R$ 195.23
ANY5456 274270A000076116 26/06/2019 55412 R$ 195.23
AOZ1700 274270A000075784 27/06/2019 55412 R$ 195.23
API4836 274270A000076141 28/06/2019 60681 R$ 195.23
APM8173 274270A000075714 24/06/2019 58780 R$ 130.16
AQE6741 274270A000076121 24/06/2019 60681 R$ 195.23
AQS9879 274270A000076144 28/06/2019 60681 R$ 195.23
ARL5245 274270A000075709 19/06/2019 51851 R$ 195.23
ARL5245 274270A000075710 19/06/2019 51930 R$ 293.47
ASK9911 274270A000076122 26/06/2019 55412 R$ 195.23
ASK9911 274270A000076134 26/06/2019 73662 R$ 130.16
ATG3001 274270A000075782 27/06/2019 55412 R$ 195.23
AVH6321 116100E008373300 27/06/2019 60501 R$ 293.47
AXM9392 274270A000076140 28/06/2019 73662 R$ 130.16
AXN3549 274270A000075708 19/06/2019 73662 R$ 130.16
AXN3549 274270A000075707 19/06/2019 60501 R$ 293.47
AXY9751 274270A000076136 26/06/2019 73662 R$ 130.16
AYV5675 274270A000075787 27/06/2019 55412 R$ 195.23
AZJ0962 274270A000076120 24/06/2019 60681 R$ 195.23
AZR4858 274270A000075783 27/06/2019 54600 R$ 130.16
AZX2331 274270A000076145 28/06/2019 60681 R$ 195.23
BAM4171 274270NIC0005642 31/08/2019 50020 R$ 293.47
BCW2H99 274270A000076133 26/06/2019 55417 R$ 195.23
EGD9577 274270A000075711 19/06/2019 60412 R$ 195.23
EYZ6095 274270A000076146 28/06/2019 60681 R$ 195.23
HCH4580 274270A000075786 27/06/2019 55412 R$ 195.23
IRH1065 274270A000076135 26/06/2019 73662 R$ 130.16
MIQ6655 274270A000076138 28/06/2019 55412 R$ 195.23
OPU7119 274270A000076139 28/06/2019 55412 R$ 195.23
QQC0689 274270A000076131 26/06/2019 55417 R$ 195.23

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 
ABH4008 274270A000077636 29/08/2019 54522
ACE0282 274270A000077634 29/08/2019 55417
ADC6701 274270A000077595 28/08/2019 60501
ADH2526 274270A000077676 30/08/2019 73662
ADV1103 274270A000077594 28/08/2019 51851
AEW0047 274270A000075972 16/08/2019 60412
AFE1044 274270A000077624 28/08/2019 56222

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª 
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DIRETRAN-
ARAPONGAS até 22/10/2019.
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AFR1787 274270A000077612 28/08/2019 76331
AGX4131 274270A000074957 25/08/2019 60501
AHI5A07 274270A000077675 30/08/2019 76331
AIB2207 274270A000077664 30/08/2019 73662
AII0355 274270A000077639 29/08/2019 70561
AIX0300 274270A000077355 03/09/2019 55414
AJX8490 274270A000077593 28/08/2019 73662
AKJ4333 274270A000075824 31/08/2019 73662
AKO2821 274270A000077602 28/08/2019 60501
ALY1B82 274270A000077658 30/08/2019 76332
ANU0I02 274270A000077618 28/08/2019 76332
APQ0225 274270A000077679 30/08/2019 73662
APY7470 274270A000077647 30/08/2019 60412
AQQ8506 274270A000075825 02/09/2019 60501
ARI7773 274270A000075977 30/08/2019 73662
ASD3654 274270A000077604 28/08/2019 73662
ATO1I20 274270A000077645 30/08/2019 52070
ATR2538 274270A000077674 30/08/2019 76332
ATV5418 274270A000077630 29/08/2019 54526
AUJ6898 274270A000077659 30/08/2019 76332
AUN2198 274270A000077670 30/08/2019 60412
AUU7566 274270A000076931 31/08/2019 60412
AUU8637 274270A000077660 30/08/2019 76332
AVX1989 274270A000077662 30/08/2019 76332
AWE4911 274270A000077640 29/08/2019 76332
AWO7260 274270A000075975 16/08/2019 76332
AWU7169 274270A000077655 30/08/2019 54870
AWY2345 274270A000077601 28/08/2019 60501
AXM7534 274270A000077673 30/08/2019 76332
AXO0674 274270A000077641 29/08/2019 73662
AXO1E46 274270A000074763 02/09/2019 55417
AXX8I10 274270A000077666 30/08/2019 76332
AYL4C00 274270A000077608 28/08/2019 56222
AYS3D03 274270A000077656 30/08/2019 54870
AYV1428 274270A000077683 30/08/2019 73662
AZA1587 274270A000077631 29/08/2019 55417
AZF1H39 274270A000077665 30/08/2019 76332
AZV1H12 274270A000075973 16/08/2019 73662
BAB7615 274270A000077633 29/08/2019 56225
BAF7113 274270A000077684 30/08/2019 60501
BAL4491 274270A000076929 30/08/2019 76332
BAM5587 274270A000077672 30/08/2019 76332
BBE1185 274270A000077617 28/08/2019 76332
BBQ8121 274270A000077616 28/08/2019 73662
BCB9949 274270A000077629 28/08/2019 54526
BCP2616 274270A000075974 16/08/2019 76332
BCU0J59 274270A000076355 02/09/2019 60501
BCV6E21 274270A000077657 30/08/2019 54870
BCX2F26 274270A000077653 30/08/2019 73662
BDB8J40 274270A000077661 30/08/2019 76332
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BDM2D02 274270A000077649 30/08/2019 54870
BDT1084 274270A000077607 28/08/2019 60501
BLI0862 274270A000077620 28/08/2019 65300
CHU8284 274270A000077353 30/08/2019 55412
CSM6757 274270A000077632 29/08/2019 55417
DNU1E34 274270A000077680 30/08/2019 76332
EBU1D91 274270A000076928 26/08/2019 76332
EKL1F51 274270A000077663 30/08/2019 60412
ETE7333 274270A000077669 30/08/2019 76332
FEB8737 274270A000076930 31/08/2019 51930
FFT2A09 274270A000077648 30/08/2019 76332
FLY4623 274270A000077605 28/08/2019 76332
FSV5C44 274270A000077646 30/08/2019 76332
FTE0A59 274270A000077652 30/08/2019 76332
FZW5479 274270A000077354 03/09/2019 55414
FZY8A55 274270A000077635 29/08/2019 55417
GVV9140 274270A000077642 30/08/2019 65640
HBZ3136 274270A000077614 28/08/2019 60501
HRT9840 274270A000077651 30/08/2019 60412
MBC2035 274270A000077681 30/08/2019 73662
MBR6F30 274270A000077654 30/08/2019 57463
MKO5B19 274270A000075823 23/08/2019 76332
NGO0590 274270A000076356 03/09/2019 73662
PXB9070 274270A000077682 30/08/2019 76331
PZH4J32 274270A000077599 28/08/2019 76331



SEXTA-FEIRA 10/09/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2475 PÁG: 31

ATOS DO PODER LEGISLATIVO


		executiva@arapongas.pr.gov.br
	RUA GARÇAS 750, CENTRO
	PREEFITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR




