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EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo: nº 060/2020.
Tomada de Preços: nº. 002/2020.
Contrato: n.º 356/2020.
Partes: Município de Arapongas e CONSTRUTORA
TANABI – EIRELI, CNPJ nº 10.891.470/0001-46,
representado por Luis Felipe Fagundes de Toledo,
CPF nº 024.793.349-02.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia
para, sob demanda, prestar serviços de
manutenção predial preventiva e corretiva com
fornecimento de peças, materiais e mão de
obra, em atendimento a Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano SEODUR.
Valor: R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil
reais)
Prazo de Vigência: até 31/12/2020, com início
em 14/05/2020.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo: n. º 100/2020.
Dispensa: n. º 029/2020.
Contrato: n. º 340/2020.
Partes: Município de Arapongas e VISÃO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
CNPJ/MF n°. 21.783.698/0001-39, representada
por Luiz Fernando dos Santos Mello, CPF sob n°.
005.643.140-64.
Objeto: aquisição emergencial de testes
rápidos do COVID-19 para serem utilizados no
enfrentamento da pandemia.
Valor: 300.000,00 (trezentos mil reais).
Prazo de Vigência: 06 (seis) meses com início em
08/05/2020.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório,
a que se refere este EXTRATO, com base na Lei
Federal 13.979/2020.

ANO: XII Nº: 2647 PÁG: 01

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO HOJE: 14 PÁGINAS

Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de rede pública municipal e centros de educação
07/05/2020.
infantil, em atendimento a Secretaria Municipal
Data e Assinaturas.
de Educação.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no
Processo Administrativo n°. 7614 de 16/03/2020,
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
acordam as partes, em substituir a marca do
TERMO CONTRATUAL
produto registrado no item 58 – farinha de trigo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
especial pacote de 01 kg, da Marca “Spessato”
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
para “Margarida”, mantendo-se as mesmas
especificações e preço registrados. Data e
Processo Administrativo: n. º 113/2020.
assinaturas.
Dispensa: n. º 036/2020.
Contrato: n. º 372/2020.
Partes: Município de Arapongas e CODAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
– COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
ARAPONGAS, CNPJ/MF n°. 75.402.636/0001-69, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
representada por David Oliveira Ribeiro, CPF sob
n°. 143.934.009-49 e por Sergio Antônio Rogério, Processo Administrativo: n° 111/2018.
CPF sob n°. 763.782.259-15.
Contrato: nº. 626/2018 – 1º Termo Aditivo.
Objeto: contratação direta da CODAR – Concorrência: nº. 009/2018.
Companhia de Desenvolvimento de Arapongas, Partes: Município de Arapongas e PALMAS
para execução de serviços de drenagem próximo ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, CNPJ
à rua juriti vermelha, em atendimento a SEODUR. nº 27.408.477/0001-67, representada por
Prazo de Vigência: até 31 de dezembro de 2020 Washington Rodrigues Ferreira, CPF nº.
com início em 30/04/2020.
360.534.659-68.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, Objeto: contratação de empresa especializada
a que se refere este EXTRATO, com base no para
execução
dos
projetos
básicos,
Artigo n. º 24, VIII da Lei n 8.666/93.
implantação, operacionalização e exploração do
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de estacionamento rotativo da cidade de Arapongas.
18/05/2020.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento
Data e Assinaturas.
nos documentos que constam do processo
administrativo n.º 8177/20, acordam as
partes, em aditar o contrato para prorrogar o
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
prazo da concessão por 15 (dias) a partir de
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
29 de novembro de 2023, em decorrência da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO suspensão da execução dos serviços durante o
período de 23 de março de 2020 a 06 de abril de
Processo Administrativo n.°: 086/2019.
2020. A suspensão das atividades foi motivada
Ata de Registro de Preços n.º: 700/2019 – 1º por determinação do Decreto Municipal n.º
Termo Aditivo.
173/2020 que estabeleceu medidas de combate
Pregão: nº. 059/2019.
à pandemia do COVID19 no Município de
Partes: Município de Arapongas e R & M Arapongas. Data e assinaturas.
ALIMENTOS EIRELI., CNPJ n° 29.421.808/000124, neste ato representada por Maisa Ribeiro de
Campos, CPF n.º 066.416.599- 09.
Objeto: registro de preços para aquisição de
gêneros alimentícios necessários para suprir
o cardápio da merenda escolar das escolas da
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Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

DECRETO Nº 294/20, de 20 de maio de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e considerando;
- O contido no art. 17 e incisos, da Lei nº 4.450, de 25/01/16 (Estatuto e Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal).
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER PROMOÇÃO, por habilitação, à classe superior, no mesmo nível de
vencimentos, para as profissionais do magistério, abaixo relacionadas, conforme Tabela de
Promoção Vertical e de Vencimentos, constantes nos anexos III e IV, da supracitada Lei nº 4.450/16.
Nº E DATA DO MATR. Nº
PROTOCOLO
10439 de
113700/1
05/05/2020
11289 de
94900/2
14/05/2020

NOME
Daiane Cristina dos Santos da
Silva de Souza
Rosimere de Moraes Vieira

CARGO / CLASSE ATUAL
Professor de Educação
Infantil, Classe B
Professor, Classe B

AVANÇO
VERTICAL
C
C

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar da
data do protocolo, conforme disposto no inciso I do art. 17, da citada Lei nº 4.450/16, revogadas as
disposições em contrário.
Arapongas, 20 de maio de 2020.

LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
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SECRETARIA EXECUTIVA

PORTARIA Nº 212/20, DE 22 DE MAIO DE 2020
O Secretário Municipal de Saúde do Município de Arapongas, Estado do Paraná,
juntamente com o Secretário Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, no uso de
suas atribuições legais e considerando:
- os Decretos ns. 170, 173, 190 e 200/2020, que dispõe sobre as medidas transitórias de
Emergência de Saúde Pública, para combate e prevenção ao COVID-19 (novo coronavírus);
- o Decreto nº 240/2020, que decreta situação de emergência no Munícipio de
Arapongas, para enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19);
- a necessidade de medidas emergenciais para limitar a transmissão humano a humano,
no período epidemiológico referente aos agravos à saúde: - COVID-19, H1N1.
RESOLVE:
Art. 1º - determinar novas regras referentes à realização de velórios no Município,
conforme segue:
- Restringir a partir do dia 23/05/2020, o tempo de velório para 04 horas/diurno,
contados retroativamente a partir da marcação do horário do sepultamento, transcorrido este prazo
a urna irá diretamente para o sepultamento ou crematório;
- Restringir a um limite máximo de 20% da capacidade total de cada sala, inclusive áreas
comuns;
- Restringir a presença de pessoas consideradas do grupo de maior vulnerabilidade
(crianças, idosos, grávidas e pessoas com imunossupressão ou doenças crônicas) para o COVID-19,
bem como pessoas sintomáticas respiratórias;
- Proibir a aglomeração de visitantes nas áreas internas e externas dos velórios, com
orientações para evitar o contato físico como: aperto de mão, abraços e beijos e distanciamento de 2
metros, bem como, seguir medidas de higiene das mãos e de etiqueta respiratória, em todas as
circunstâncias;
- Suspender velórios para óbitos ocasionados por qualquer tipo de síndrome respiratória
aguda grave (sendo ou não diagnosticados/suspeitos como o COVID-19), com o encaminhamento da
urna lacrada diretamente aos cemitérios;
- Proibir a realização de velório em igrejas, templos, residências ou qualquer outro local
que não seja a sala de velório;
- Proibir a abertura de urnas para despedida no cemitério ou crematório, independente
da causa mortis;
- Proibir a divulgação de notas de falecimento, até 1 (uma) hora após o sepultamento,
evitando desta forma criar aglomerações nos velórios;
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- Fica obrigatório, nos locais de velório a disponibilização de água, sabonete líquido,
papel toalha e álcool em gel 70% para higienização das mãos;
- Determinar o horário de funcionamento dos velórios das 08h00 até as 16h00, caso o
sepultamento ou cremação não sejam realizados até as 16:30 horas, os velórios deverão ser
fechados e reabertos somente no dia seguinte, para sepultamento;
- Fica limitado ao número máximo de 20 pessoas no sepultamento;
- Os sepultamentos deverão ter intervalos de 01 (uma) hora;
- Fica determinado o uso obrigatório de máscara em velórios e sepultamentos.
Art. 2º - Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Arapongas, 22 de maio de 2020.

MOACIR PALUDETTO JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde
RENAN RODRIGUES MANOEL
Secretário Municipal de Agricultura,
Serv. Públicos e Meio Ambiente
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PORTARIA nº. 213/20 de 22 de maio de 2020
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o contido na solicitação nº 241/20, de
22/05/20, da Procuradoria Jurídica;
R E S O L V E:
Art. 1º - Art. 1º. Designar as servidoras, Fabiana Alves, Agente
Administrativo, matrícula 93050/1, Adriana Gomes Batista, Auxiliar Administrativo, matrícula
90190/1, Érica da Silva, Assistente de Serviços Jurídicos, matrícula 85707/2, para sob a presidência
da primeira, constituírem Comissão Permanente de Análise e Verificação de Imóveis Doados pelo
Município, considerando o art. 5º da Lei nº 3.536, de 18 de agosto de 2008, bem como o contido
no Termo de Ajustamento de Conduta, oriundo do Inquérito Civil nº MPPR 0008.10.000078-8.
Art. 2º. - Fica concedida a Gratificação por Exercício de Função em
Comissão Permanente – GECP, a Fabiana Alves, com fundamento no art. 90 e parágrafos da Lei nº
4.451, de 25/01/16.
Art. 3º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogada a Portaria nº 400/17, de 12 de setembro de 2017 e demais disposições em contrário
Arapongas, 22 de maio de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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DECRETO Nº 302/20, DE 22 DE MAIO DE 2020
Dispõe sobre o retorno gradual das atividades
com medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus –
COVID-19 e dá outras providências.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 67 da Lei Orgânica do Município de
Arapongas,
CONSIDERANDO a competência concorrente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal
na ADI 6341 em julgamento realizado na data de 15/04/2020;
CONSIDERANDO o disposto no Boletim Epidemiológico nº. 07, de 06 de abril de 2020,
do Ministério da Saúde1 que prevê a possibilidade de manutenção de atividades de maneira segura,
caso haja capacidade hospitalar destinada para o combate da COVID-19 de, no mínimo, 50% do total
de leitos disponíveis;
CONSIDERANDO a existência de 40 leitos de enfermaria e mais 20 leitos de UTI no
HONPAR, havendo, portanto, neste momento, ampla disponibilidade hospitalar para o potencial
atendimento dos casos que necessitem de intervenção hospitalar, além de que a Prefeitura
Municipal possui 05 unidades de pronto atendimentos com salas de emergência, munidos de 04
respiradores;
CONSIDERANDO a existência de 13 casos confirmados nesta urbe, dos quais 08
pacientes se encontram curados e os 05 remanescentes realizam tratamento domiciliar sem
agravamento que justifique intervenção hospitalar neste momento;
CONSIDERANDO a manutenção da curva de achatamento em limites amplamente
seguros até a presente data, tanto na cidade de Arapongas quanto no Estado do Paraná;
CONSIDERANDO, pois, que em decorrência das ações já implementadas pelo Município
de Arapongas, sobretudo o isolamento social instituído desde o dia 20 de março de 2020, com
aumento gradativo das restrições, houve resultado satisfatório, de modo que a situação
epidemiológica relacionada à COVID-19 se mantém controlada;
CONSIDERANDO a imediata necessidade de manutenção da economia, pleno emprego e
bem-estar social cumulado com o direito fundamental à saúde, à luz dos postulados da razoabilidade
e proporcionalidade, todos com espeque constitucional;
CONSIDERANDO que para a manutenção dos serviços públicos essenciais, inclusive os
serviços de saúde pública, o Município de Arapongas necessita da arrecadação tributária decorrente
das atividades empresariais e comerciais, sendo que há previsão de queda de, no mínimo, 40% da
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-Especial-do-COE--Atualizacao-da-Avaliacao-de-Risco.pdf
1

1
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arrecadação tributária municipal, conforme estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação2;
CONSIDERANDO que, segundo o Ministério da Saúde por meio do já citado Boletim
Epidemiológico nº 07, de 06 de abril de 2020, há possibilidade de manutenção das atividades com
medidas restritivas relacionadas à segurança sanitária e proteção aos grupos de risco;
CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Executivo Municipal a execução de políticas
públicas relacionadas à saúde, entre outras, tratando-se de atos de gestão e mérito administrativo,
balizado pelos critérios de oportunidade e conveniência (discricionariedade) fundamentados,
conforme, por exemplo, decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR, 4ª Câmara
Cível, Agravo de Instrumento n° 0015598-75.2020.8.16.0000, Relatora Desembargadora Regina
Helena Afonso de Oliveira Portes, 03 de abril de 2020);
CONSIDERANDO então, a possibilidade de retorno de atividades desde que adotados
critérios rigorosos de proteção sanitária, somada à efetiva e ostensiva fiscalização a ser realizada por
parte do Poder Público Municipal;
CONSIDERANDO especificamente os conhecidos benefícios das atividades físicas,
sobretudo para o aumento da imunidade, e sua essencialidade para a manutenção da saúde física e
mental;
CONSIDERANDO os Informes e Notas Técnicas expedidas pela Sociedade Brasileira de
Medicina do Exercício do Esporte, com orientações relacionadas ao exercício de atividades físicas de
maneira segura durante a epidemia de COVID-193;
CONSIDERANDO as recomendações emitidas pelo Conselho Regional de Educação Física
do Estado do Paraná para o retorno gradual dos espaços destinados à atividade física;
CONSIDERANDO a existência de 35 (trinta e cinco) estabelecimentos destinados a
atividades físicas com alvará vigente neste Município, sendo notório ramo de atividade gerador de
empregos e renda, além dos benefícios à saúde física e mental já indicados;
Em complemento aos Decretos Municipais nº. 170, 173, 190, 200, 208, 215, 216 e
218/2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica autorizado o retorno das atividades de cursos profissionalizantes, técnicos,
de idiomas e similares, a partir de 25 de maio de 2020, desde que observados obrigatoriamente os
seguintes requisitos e determinações:
I – é obrigatório o uso de máscaras (descartáveis ou não) por todos os frequentadores
do estabelecimento, sejam funcionários, colaboradores, alunos etc., inclusive durante as atividades;

https://ibpt.com.br/noticia/2833/Queda-da-arrecadacao-tributaria-em-decorrencia-dos-efeitos-dapandemia-do-Coronavirus
3 http://www.medicinadoesporte.org.br/informes-da-sbmee-sobre-coronavirus-e-exercicio-fisico/
2

2
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II – é vedada a realização de atividades que gerem contato físico entre os praticantes ou
entre estes e os professores/instrutores;
III – é vedado o compartilhamento de aparelhos, instrumentos, materiais de ensino etc.;
IV – as atividades deverão ser personalizados, mediante agendamento, sendo limitada a
entrada e permanência concomitante de, no máximo, 30% (trinta por cento) da capacidade de
alunos por sala de aula/atividade;
V – as aulas/atividades de treino deverão ter duração máxima de 45 (sessenta) minutos,
sendo obrigatório o intervalo mínimo de 15 (quinze) minutos entre as aulas/atividades, a ser
destinados à completa higienização da sala/espaço, carteiras, cadeiras, visando preparar a próxima
aula/atividade, mediante utilização de álcool 70%, hipoclorito de sódio (solução de 50ml de água
sanitária para 01(um) litro de água) ou produto destinado para tanto;
VI – deverá ser destinado horário específico para atividades de idosos, respeitando-se as
demais regras indicadas neste Decreto, de modo que não tenham contato com outros grupos, sendo
absolutamente recomendável que deem preferência para a realização de atividades em casa, por
meio de instrução/acompanhamento remoto;
VII – aulas em turmas ficam condicionadas à manutenção de distanciamento mínimo de
02 (metros) metros quadrados entre as pessoas, observados os demais requisitos deste Decreto;
VIII - ficam vedadas as aulas experimentais e diárias de pessoas que não sejam
residentes e domiciliadas no Município de Arapongas;
IX – é obrigatório a utilização de álcool 70% em gel ou líquido pelos frequentadores
mencionados no inciso anterior, para fins de higienização constante, desde a entrada do
estabelecimento até o manuseio de instrumentos, materiais etc.;
X – os frequentadores deverão ter a temperatura mensurada na entrada do
estabelecimento, sendo proibida a realização das atividades por aqueles que estiverem com a
temperatura corporal acima de 37,7 graus celsius, devendo ser orientado imediatamente a procurar
atendimento médico;
XI– é vedado o atendimento de pessoas que estejam apresentando sintomas como:
coriza, tosse, febre, mal-estar;
XII – Na entrada do estabelecimento deverá ser fornecido tapete umidificado com
hipoclorito de sódio (solução de 50ml de água sanitária para 01(um) litro de água), cuja limpeza dos
pés é obrigatória para adentrar ao estabelecimento;
XIII – é proibida a permanência de pessoas que não estejam realizando as atividades
(acompanhantes), antes, durante ou depois destes.
XIV – é vedada a utilização de aparelhos compartilhados pelos alunos e, em casos
necessários, deverá ser higienizado completamente a cada uso, sendo proibido o compartilhamento
de instrumentos de sopro (atividades musicais);
XV - é proibido o uso de bebedouros com água por pressão, de modo que cada aluno ser
responsável por trazer a sua garrafa d´água, sendo este de uso individual e intransferível;
XVI -é vedado consumo de bebidas e alimentos no interior do estabelecimento;
XVII - é obrigatória a desativação e a retirada de catraca, devendo os estabelecimentos
utilizar outro tipo de controle de entrada de alunos;
3
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XVIII - é obrigatória a manutenção de monitoramento dos colaboradores que ao
qualquer sinal de sintomas deverá imediatamente ser afastado das atividades e orientado a procurar
atendimento médico.
Art. 2º. Este Decreto não se aplica aos Centros de Formação de Condutores, ficando
estes vinculados às regras do Detran-PR, já vigentes e constantes do site oficial do órgão
(http://www.detran.pr.gov.br/Noticia/Autoescolas-poderao-retomar-aulas-teoricas-em-ambientevirtual).
Art. 3º. Em caso de descumprimento de qualquer determinação prevista neste Decreto,
ficam os estabelecimentos sujeitos à multa e, em caso e reincidência, o fechamento com potencial
cassação do alvará.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se as
disposições dos Decretos Municipais relacionados ao tema, no que couber.
Arapongas, 22 de maio de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

4
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Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano
ERRATA

DECRETO Nº 119/20, DE 05 DE MARÇO DE 2020.

Onde se lê:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos das Leis sob nºs: 3.589 e 3.590, ambas de 05 de
janeiro de 2009, o DESMEMBRAMENTO do Lote de terras sob nº 10, quadra “L”, com
área de 466,68 m², situado no Jardim Nova Baroneza, neste Município e Comarca, de
propriedade de ANTONIO SERGIO GIROTTO E APARECIDO DEL CONTE...

Leia-se:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos das Leis sob nºs: 3.589 e 3.590, ambas de 05 de
janeiro de 2009, o DESMEMBRAMENTO do Lote de terras sob nº 10, quadra “L”, com
área de 466,68 m², situado no Jardim Nova Baroneza, neste Município e Comarca, de
propriedade de ANTONIO SERGIO GIROTTO...

Arapongas, 22 de maio de 2020.

RICARDO K. KOIKE
Secretário Municipal de Obras Transportes
e Desenvolvimento Urbano

Visto:
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
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Processo Administrativo nº. 084/2019 – Inexigibilidade nº. 011/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2019
A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através das Portarias n°. 418/19 de 16 de setembro de 2019, n°. 492/19 de 01 de novembro de 2019, n°. 523/19 de 19 de novembro de
2019 e n°. 527/19 de 22 de novembro de 2019, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no Chamamento Público N. º 003/2019:
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;
INTERESSADOS

CNPJ

ENDEREÇO

SITUAÇÃO

CLÍNICA REABILITAR ARAPONGAS EIRELI

36.770.213/0001-40

RUA HARPIA, 340, CENTRO, ARAPONGAS-PR

HABILITADO
Arapongas, 21 de maio de 2019.

Renata Ferreira P. Chamorro
Presidente

Licitação – Processo Administrativo nº 084/19 – Inex. nº 011/19
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Processo Administrativo nº. 247/2019 – Inexigibilidade nº. 040/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 011/2019
A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através das Portarias n°. 418/19 de 16 de setembro de 2019, n°. 492/19 de 01 de novembro de 2019, n°. 523/19 de 19 de novembro de
2019 e n°. 527/19 de 22 de novembro de 2019, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no Chamamento Público N. º 011/2019:
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;

INTERESSADOS
CLÍNICA MÉDICA MANTINE LTDA

CNPJ

ENDEREÇO

SITUAÇÃO

18.249.381/0001-02

RUA PE JOSÉ CANALE, 145, VILA MONTE CASTELO,
APUCARANA-PR

HABILITADO
Arapongas, 21 de maio de 2020.

Renata Ferreira P. Chamorro
Presidente

Licitação – Processo Administrativo nº 247/19 – Inex. nº 040/19

SEXTA-FEIRA 22/05/2020

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ANO: XII Nº: 2647 PÁG: 13

Processo Administrativo nº. 249/2019 – Inexigibilidade nº. 042/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 013/2019
A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através das Portarias n°. 418/19 de 16 de setembro de 2019, n°. 492/19 de 01 de novembro de 2019, n°. 523/19 de 19 de novembro de
2019 e n°. 527/19 de 22 de novembro de 2019, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no Chamamento Público N. º 013/2019:
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;

INTERESSADOS

CNPJ

ENDEREÇO

SITUAÇÃO

OMORI & DIO LTDA

27.231.733/0001-93

RUA SANTA CATARINA, 864, CENTRO, COLORADOPR

HABILITADO
Arapongas, 21 de maio de 2020.

Renata Ferreira P. Chamorro
Presidente

Licitação – Processo Administrativo nº 249/19 – Inex. nº 042/19
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CODAR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS – CODAR
CNPJ Nº 75.402.636/0001-69
ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
DATA, HORA e LOCAL: 28 de janeiro de 2020, às 9h, na sede social da CODAR, na Rua
Garças nº 725, Arapongas – Pr. PRESENÇA: Prefeito do Município de Arapongas, Sérgio
Onofre da Silva, acionista majoritário, representando 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa
e nove décimos por cento) das ações do capital social. COMPOSIÇÃO DA MESA: David
Oliveira Ribeiro, Diretor Presidente da CODAR, que assumiu a presidência dos trabalhos e
Ivete Hashimoto Tabosa, que secretariou a assembleia. COMUNICAÇÃO PRÉVIA: Edital de
convocação publicado no Diário Oficial do Município de Arapongas, conforme estabelece o
Estatuto Social da Companhia, art. 27, parágrafo único, nos dias 15, 16, e 17 de janeiro de
2020, às páginas 118, 35 e 34, respectivamente. ORDEM DO DIA: 1. Reeleição do Conselho
de Administração; 2. Outros assuntos de interesse social. DELIBERAÇÕES: Reeleição do
Conselho de Administração. Nos termos do art. 18º, parágrafo segundo, do Estatuto Social
da Companhia, ficam, neste ato, reeleitos para um mandato de 03 (três) anos, findando em 28
de janeiro de 2023, os senhores: Sergio Onofre da Silva, brasileiro, solteiro, Empresário,
portador da Cédula de Identidade Civil RG nº [...] e do CPF nº [...], residente e domiciliado em
Arapongas, Paraná, CEP 86703-341; Ricardo Augusto Grassano, brasileiro, divorciado,
Tabelião Notário, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº [...] e do CPF/MF nº [...],
residente e domiciliado em Arapongas, Paraná, CEP 86.700-050 e Pedro Alberto Pugliese,
brasileiro, casado, Empresário, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº [...]e do CPF/MF
nº [...] residente e domiciliado em Arapongas, Paraná, CEP 86708-110. Para constar,
atendendo o que determina o Art. 23º do Estatuto Social da Companhia, neste ato os
conselheiros reeleitos renunciam a qualquer remuneração presente ou futura para o exercício
do cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da CODAR. Nesta data fazem parte
do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas – CODAR, o
Prefeito Municipal SERGIO ONOFRE DA SILVA, representando o acionista majoritário
Município de Arapongas, e os Senhores RICARDO AUGUSTO GRASSANO e PEDRO
ALBERTO PUGLIESE. Foi eleito, nesta Assembleia dentre os Conselheiros, para o cargo de
Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Sergio Onofre da Silva. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a discutir, o senhor Presidente agradeceu o comparecimento de todos,
encerrando a reunião. Arapongas, 28 de janeiro de 2020. ASSINATURAS: Sergio Onofre da
Silva, Prefeito Municipal, Ricardo Augusto Grassano e Pedro Alberto Pugliese, Conselheiros
reeleitos e David Oliveira Ribeiro, Presidente da Codar. CERTIDÃO: O texto supra é cópia
sintetizada da Ata lavrada no Livro de Atas nº 03, págs. 16v a 17v.
Ivete Hashimoto Tabosa
Secretária da Assembleia
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