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LEI Nº. 4.981, DE 20 DE JULHO DE 2021
Estabelece no âmbito do Município de Arapongas
sanções e penalidades administrativas para
aqueles que praticarem maus-tratos aos animais
e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS,
ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A PRESENTE LEI:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Fica proibida, no âmbito do Município
de Arapongas, a prática de abuso, maus-tratos,
ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou
domesticados, nativos ou exóticos.
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por
maus-tratos contra animais toda e qualquer ação
decorrente de imprudência, imperícia ou ato
voluntário e intencional que atente contra sua
saúde, bem estar e necessidades naturais, físicas
e mentais, conforme estabelecido nos incisos
abaixo:
I – mantê-los sem abrigo ou em lugares em
condições inadequadas ao seu porte e espécie
ou que lhes ocasionem desconforto físico ou
mental;
II – privá-los de necessidades básicas, tais como
alimentos e água em quantidade adequadas à
espécie;
III – lesionar ou agredir os animais (por
espancamento, lapidação, por instrumentos
cortantes, contundentes, por substâncias
químicas, escaldantes, tóxicas, por fogo ou
outros), sujeitando-os a qualquer experiência,
prática ou atividade capaz de causar-lhes
sofrimento, dano físico ou mental ou morte;
IV – soltá-los ou abandoná-los sem supervisão
de responsável, em quaisquer circunstâncias;
V – obrigá-los a trabalhos excessivos ou
superiores as suas capacidades físicas e a todo
ato que resulte em sofrimento, para deles
obter esforços ou comportamento que não se
alcançariam senão sob coerção;
VI – castigá-los, física ou mentalmente, ainda
que para aprendizagem ou adestramento;
VII – criá-los, mantê-los ou expô-los em recintos
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desprovidos de higiene, limpeza e desinfecção;
VIII – utilizá-los em confrontos ou lutas, entre
animais da mesma espécie ou de espécies
diferentes;
IX – provocar-lhes envenenamento, podendo
causar-lhes morte ou não;
X – eliminação de cães e gatos como método de
controle de dinâmica populacional;
XI – não propiciar morte rápida e indolor a todo
animal cuja eutanásia seja necessária;
XII – exercitá-los ou conduzi-los presos a veículos
motorizados em movimento;
XIII – abusá-los sexualmente;
XIV – enclausurá-los com outros que os
molestem;
XV – promover distúrbio psicológico e
comportamental;
XVI – deixar, o condutor de veículos motorizados,
de prestar o devido atendimento a animais
atropelados;
XVII – outras práticas que possam ser
consideradas como maus-tratos pela autoridade
ambiental, sanitária, policial, judicial ou outra
qualquer com esta competência.
Parágrafo
único.
Serão
considerados
abandonados, nos termos do disposto no inciso
IV do art. 2.º, caput, desta Lei:
I – os animais tutelados soltos em vias,
logradouros e terrenos públicos, ou no perímetro
urbano sem a presença de seus respectivos
donos, não podendo transitar sem a presença de
um responsável.
III – os animais deixados em abrigos públicos
e privados, salvo com orientação expressa do
responsável pelo abrigo;
IV – os animais soltos, encontrados nas
praças, fundos de vale, estradas, terrenos ou
no perímetro urbano sem a presença de um
responsável.
Art. 3º. Os animais citados no inciso IV do Artigo
2° serão recolhidos ao Centro de Acolhimento
Transitório e Adoção (C.A.T.A.) ou outro local
definido pela SEASPMA.
Art. 4º. O animal recolhido deverá ser retirado,
dentro do prazo máximo de 03 (três) dias,
mediante pagamento de multa, custas de
transporte e taxa de manutenção respectiva.
Art. 5º. Entende-se por animais, para os fins desta
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Lei, todo ser vivo pertencente ao reino animal,
excetuando-se o Homo sapiens, abrangendo
inclusive:
I – a fauna urbana não domiciliada, nativa ou
exótica;
II – a fauna domesticada e domiciliada, de
estimação ou companhia, nativa ou exótica;
III – a fauna nativa ou exótica que componha
plantéis particulares para qualquer finalidade.
Parágrafo único. Não serão considerados maustratos, para efeito do disposto nesta Lei, o abate
humanitário de animais criados para produção e
consumo e o controle ou erradicação de animais
sinantrópicos, conforme lei específica.
Art. 6º. Todo animal ao ser conduzido em vias
e logradouros públicos, deve obrigatoriamente,
usar focinheira, guia ou equipamentos de
segurança adequadas ao seu porte e espécie.
Art. 7º. Na constatação de maus-tratos, o infrator
receberá as orientações técnicas que se fizerem
necessárias sobre como proceder em relação ao
que seja constatado com o(s) animal(is) sob a
sua guarda.
§ 1º Ao infrator, caberá a guarda do(s) animal(is).
§ 2º Caso constatada a necessidade de assistência
veterinária, deverá o infrator providenciar o
atendimento particular.
§ 3º Em caso da constatação da falta de condição
mínima para a manutenção do(s) animal(is) sob
a guarda do infrator, fato este constatado no
ato da fiscalização pela autoridade competente,
fica autorizada ao Município a remoção do(s)
mesmo(s), se necessário com o auxílio de
força policial. Caberá ao Município promover a
recuperação do(s) animal(is) (quando pertinente)
em local específico, bem como destiná-lo(s) para
a adoção, devidamente identificado(s).
§ 4º Os animais que pela sua natureza ou
inadequação não sejam passíveis de adoção pela
comunidade serão libertados em seu habitat
ou entregues a jardins zoológicos, fundações,
santuários ou entidades assemelhadas, desde
que fiquem sob a responsabilidade de técnicos
habilitados ou que possam ser absorvidos e
adaptados ao ecossistema receptor.
CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 8º. As autoridades incumbidas da fiscalização
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ou inspeção, para fins de controle da higiene, do
meio ambiente, segurança pública e da saúde
dos animais, terão livre acesso, às áreas dos
imóveis, locais públicos e privados cumpridas as
formalidades legais.
Art. 9º. Em caso de não cumprimento dos
artigos 1º , 2º, 3º, 4º, 5º e 6º dispostos nesta
lei, o proprietário estará sujeito à multas
correspondentes ao valor de 01 (uma) a 50
(cinquenta) Unidades Fiscais de Arapongas, sem
prejuízo de outras penalidades a que estiverem
sujeitos pela legislação municipal, estadual e
federal pertinentes.
Art. 10. Fica proibida a circulação de animais de
grande porte em pistas públicas utilizadas para
caminhadas, esportes e exercícios físicos.
Parágrafo único. Em caso de não cumprimento ao
disposto no “caput” deste artigo, o proprietário
estará sujeito à multa correspondente ao valor
de 01 (uma) a 50 (cinquenta) Unidades Fiscais de
Arapongas, sem prejuízo de outras penalidades a
que estiverem sujeitos pela legislação municipal,
estadual e federal pertinentes.
Art. 11. O condutor do animal fica obrigado a
recolher os dejetos fecais por ele eliminados em
vias e logradouros públicos.
Parágrafo único. Em caso de não cumprimento ao
disposto no “caput” deste artigo, o proprietário
estará sujeito à multa correspondente ao valor
de 01 (uma) a 10 (dez) Unidades Fiscais de
Arapongas.
Art. 12. No caso de animais abandonados em
residência cujo locatário tenha rescindido
o contrato ou deixado de residir no local,
a responsabilidade será do locador e do
locatário, que responderão solidariamente pelas
penalidades previstas nesta Lei.
I - em caso de abandono de animais em
condomínios ou apartamentos, fica livre o
síndico ou responsável do local desde que,
coopere com todas as informações necessárias
para responsabilizar o tutor do animal, seja
locador ou locatário.
II - caso não havendo cooperação da parte do
síndico ou responsável pelo condomínio ou
prédio, o mesmo responderá solidariamente
pelas penalidades previstas nesta Lei
Parágrafo único. Em caso de não cumprimento ao
disposto no “caput” deste artigo, o proprietário
estará sujeito à multa correspondente ao valor
de 01 (uma) a 50 (cinquenta) Unidades Fiscais de
Arapongas.
Art. 13. Os animais devem ser alojados em locais
dotados de instalações que lhes impeçam a
evasão, agressão a pessoas e outros animais ou
danos a bens de terceiros.

Parágrafo único. O dono ou detentor do animal
ressarcirá o dano material, físico, emocional e
psíquicos por este causado, se não provar culpa
da vítima ou força maior.
CAPÍTULO III
DAS PROIBIÇÕES
Art. 14. É proibida toda e qualquer prática de
adestramento em vias e logradouros públicos
ou locais de livre acesso ao público sem devida
licença.
Parágrafo único. A infração do disposto no
“caput” deste artigo, sujeitará o adestrador ao
pagamento de multa no valor de 01 (uma) a 10
(dez) UFAs.
Art. 15. O adestramento de cães deve ser realizado
com a devida contenção em locais privados, por
adestrador devidamente cadastrado no órgão
responsável pelo controle e fiscalização.
Parágrafo único. A infração do disposto no
“caput” deste artigo, sujeitará o adestrador ao
pagamento de multa no valor de 01 (uma) a 50
(cinquenta) UFA’s.
Art. 16. Se a prática de adestramento fizer parte
de alguma exibição cultural e/ou educativa, o
evento deverá contar com prévia autorização
do órgão municipal responsável pelo controle e
fiscalização, excluindo-se, dessa obrigatoriedade,
a Polícia Militar do Estado do Paraná e Guarda
Municipal de Arapongas.
§ 1° Ao solicitar a autorização de que trata o
“caput” deste artigo, o responsável pelo evento,
pessoa física ou jurídica, deverá comprovar as
condições de segurança para os frequentadores
do local, condições de segurança e bem-estar
para os animais, e apresentar documento
com prévia anuência do órgão ou pessoa
jurídica responsável pela área escolhida para a
apresentação.
§ 2° Em caso de infração ao disposto no parágrafo
anterior, caberá:
I – multa de 10 (dez) a 50 (cinquenta) UFA’s, para
pessoa física ou jurídica responsável pelo evento,
caso não exista autorização para a realização do
mesmo;
II – multa de 10 (dez) a 50 (cinquenta) UFA’s,
para a pessoa física ou jurídica responsável pelo
evento, caso exista autorização, mas qualquer
determinação do órgão municipal responsável
pelo controle e fiscalização esteja sendo
descumprida.
Art. 17. Em estabelecimentos comerciais de
qualquer natureza, a proibição ou liberação
da entrada de animais fica a critério dos
proprietários ou gerentes dos locais, obedecidas
as legislações vigentes e normas de higiene e
saúde.
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Parágrafo único. Os cães guias para deficientes
visuais devem ter livre acesso a qualquer
estabelecimento, bem como aos meios de
transporte público coletivo.
CAPÍTULO IV
DAS SANÇÕES
Art. 18. Toda ação ou omissão que viole as normas
desta Lei é considerada infração administrativa
ambiental e será punida com as sanções
previstas, sem prejuízo de outras providências
civis ou penais previstas em legislação.
§ 1º As infrações administrativas serão punidas
com as seguintes sanções:
I – advertência;
II – notificação;
III – autuação;
IV- multa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil)
reais, por animal em situação de maus-tratos,
podendo ser majorada em até R$ 10.000,00 (dez
mil reais), nos casos em que a violência praticada
causar a morte do animal;
V– apreensão de animais, instrumentos,
apetrechos ou equipamentos de qualquer
natureza utilizados na infração;
VI – destruição ou inutilização de produtos;
VII – suspensão parcial ou total das atividades;
VIII – sanções restritivas de direito.
§ 2º Se o infrator cometer, simultaneamente,
duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas,
cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
§ 3º A sanção será aplicada pela inobservância
das disposições da legislação em vigor, sem
prejuízo das demais sanções previstas neste
artigo.
§ 4º O descumprimento das exigências contidas
na notificação por escrito, após o decurso do
prazo para atendimento, acarretará na conversão
da notificação em multa, no valor de 01 (uma) a
50 (cinquenta) UFAs.
§ 5º A multa a que se refere o inciso IV do § 1.º
deste artigo será aplicada sempre que o agente
infrator incidir nas condutas descritas nos incisos
III, IV, V, IX, X, XIII, XIV e XVI do art. 2.º, caput,
desta Lei.
§ 6º Havendo reincidência no cometimento da
infração, a penalidade de multa será aplicada em
dobro.
§ 7º As sanções restritivas de direito são:
I – suspensão de registro, licença, permissão,
autorização ou alvará;
II – cassação de registro, licença, permissão,
autorização ou alvará;
III – proibição de contratar com a Administração
Pública, pelo período de 3 (três) anos;
IV – guarda do animal.
§ 8º Terão penalidades reguladas em legislações
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específicas as hipóteses em que o agente infrator:
I – opuser embaraço aos agentes ou dificultar a
fiscalização ambiental;
II – deixar de cumprir a legislação ambiental
ou determinação expressa da Administração
Municipal;
III – deixar de cumprir auto de embargo ou de
suspensão de atividade.
Art. 19. As penalidades serão aplicadas através
de documentação própria, com a identificação
do autuado, a descrição clara e objetiva das
infrações administrativas constatadas, as
exigências para regularização, quando possível,
e a indicação dos respectivos dispositivos legais
e regulamentares infringidos.
Art. 20. As multas previstas nesta Lei serão
reajustadas anualmente pela variação do Índice
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo
que, no caso de extinção deste índice, será
adotado outro criado por legislação federal e que
reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.
CAPÍTULO V
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art. 21. As infrações à legislação ambiental serão
apuradas em processo administrativo próprio,
iniciado com a lavratura do auto de infração,
observados o rito e prazos estabelecidos nesta
lei.
Art. 22. O auto de infração será lavrado pela
autoridade ambiental que a houver constatado,
devendo conter:
I - nome do infrator e sua qualificação nos termos
da lei;
II - local, data e hora da infração;
III - descrição da infração e menção ao dispositivo
legal ou regulamentar transgredido;
IV - penalidade a que está sujeito o infrator e
o respectivo preceito legal que autoriza a sua
imposição;
V - ciência pelo autuado, de que responderá pelo
fato em processo administrativo;
VI - assinatura do autuado ou, na sua ausência
ou recusa de duas testemunhas e do atuante;
VII - prazo para o recolhimento da multa, quando
aplicada, caso o infrator abdique do direito de
defesa;
VIII - no caso de aplicação das penalidades de
embargo, apreensão e de suspensão de venda
do produto, do auto de infração deve constar
ainda, a natureza, quantidade, nome e/ou
marca, procedência, local onde o produto ficará
depositado e seu fiel depositário.
Art. 23. O infrator será notificado para ciência da
infração:

I - pessoalmente;
II - pelo correio via A.R.
III - por edital, se estiver em lugar incerto ou não
sabido;
§ 1º Se o infrator for notificado pessoalmente
e se recusar a exarar ciência, deverá essa
circunstância ser mencionada expressamente
pela autoridade que efetuou a notificação.
§ 2º O Edital referido no inciso III deste artigo
será publicado, uma única vez, na imprensa
oficial, considerando-se efetivada a notificação
05 (cinco) dias após a publicação.
Art. 24. Será assegurado ao infrator desta Lei o
direito à ampla defesa e ao contraditório, nos
seguintes termos:
I – 10 (dez) dias para o agente infrator oferecer
defesa ou impugnação em primeira instância,
contados da data da ciência da notificação da
penalidade;
II – 10 (dez) dias para a autoridade competente
julgar o processo de recurso em primeira
instância;
III – em caso da não concordância com a decisão
do processo de recurso em primeira instância, 10
(dez) dias para recorrer da decisão.
Art. 25. Apresentada ou não a defesa ou
impugnação, ultimada a instrução do processo,
uma vez esgotado os prazos para recurso, sem
apresentação de defesa, ou apreciados os
recursos, a autoridade ambiental proferirá a
decisão final, dando o processo por concluso,
notificado o infrator.
Art. 26. Mantida a decisão condenatória, total
ou parcial, no prazo de 10 dias de sua ciência ou
publicação, caberá recurso final para o Conselho
Municipal do Meio Ambiente.
Art. 27. Os recursos interpostos das decisões
não definitivas terão efeitos suspensivos relativo
ao pagamento da penalidade pecuniária,
não impedindo a imediata exigibilidade do
cumprimento da obrigação subsistente.
Art. 28. As infrações às disposições legais e
regulamentares de ordem ambiental prescrevem
em 05 (cinco) anos.
§ 1º A prescrição interrompe-se pela notificação
ou outro ato da autoridade competente que
objetive a sua apuração e consequente imposição
de pena.
§ 2º Não corre o prazo prescricional enquanto
houver processo administrativo pendente de
decisão.
CAPÍTULO VI
DOS AGENTES PÚBLICOS
Art. 29. Os agentes públicos a serviço da vigilância
ambiental são competentes para:
I - colher amostras necessárias para análises
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técnicas e de controle;
II - proceder as inspeções e visitas de rotina,
bem como para apuração de irregularidades e
infrações;
III - verificar a observância das normas e padrões
ambientais vigentes;
IV - lavrar autos de infração e aplicar as
penalidades cabíveis;
V - praticar todos os atos necessários ao
bom desempenho da vigilância ambiental no
município de Arapongas;
§ 1º No exercício da ação fiscalizadora, os
agentes terão livre acesso, em qualquer dia e
hora, mediante as formalidades legais, a todas as
edificações ou locais sujeitos ao regime desta lei,
não se lhes podendo negar informações, vistas a
projetos, instalações, dependências ou produtos
sob inspeção.
§ 2º Nos casos de embaraço à ação fiscalizadora,
os agentes solicitarão a intervenção policial para
a execução da medida ordenada sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabíveis.
Art. 30. Os agentes públicos a serviço da
Secretaria do Meio Ambiente deverão ter
qualificação especifica, exigindo-se para sua
admissão concurso público de provas e títulos.
CAPÍTULO VII
DO PAGAMENTO E DESTINAÇÃO
Art. 31. Não será admitida a concessão de
desconto no pagamento das multas estabelecidas
por esta Lei, nem o seu cancelamento, salvo por
vícios processuais, desde que comprovados, que
culminem na nulidade do ato.
Art. 32. Quando aplicada a pena de multa,
esgotado os recursos administrativos, o infrator
será notificado para efetuar o pagamento no
prazo de 10 (dez) dias, contados da data do
recebimento da notificação, recolhendo o
respectivo valor à conta do Fundo Municipal de
Defesa do Meio Ambiente.
§ 1º O valor estipulado da pena de multa
cominado no auto de infração será corrigido
pelos índices oficiais vigentes por ocasião da
notificação para o seu pagamento.
§ 2º A notificação para o pagamento da multa
será feita mediante registro postal ou por meio
de edital publicado no jornal oficial, se não
localizado o infrator.
§ 3º O não recolhimento da multa, dentro do
prazo fixado neste artigo, implicará na sua
inscrição para cobrança judicial, na forma da
legislação pertinente.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 33. Fica a cargo da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente a fiscalização dos atos
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decorrentes da aplicação desta Lei.
§ 1º A denúncia de maus-tratos poderá ser
realizada à autoridade competente por qualquer
pessoa, inclusive de forma anônima.
§ 2º As ações de fiscalização a cargo da Secretaria
Municipal de Meio poderão ser executadas em
conjunto com outras secretarias e demais órgãos
e entidades públicas.
Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, regulamentando-a no que necessário
à sua aplicação e estabelecerá, inclusive, o órgão
responsável pelas providências administrativas e
de fiscalização.
Art. 35. Ficam revogadas as disposições em
contrário, em especial a Lei n.4.012, de 20 de
agosto de 2012.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração

ANO: XII Nº: 2931 PÁG: 4

demarcados antes da faixa de retenção, exclusivo
para que os motociclistas se posicionarem
a frente dos demais veículos automotores,
enquanto aguardam a liberação do semáforo
para trafegar.

Art. 2º. A sinalização que trata o art. 1º, será de
LEI Nº. 4.983, DE 20 DE JULHO DE 2021
acordo com os anexos III e IV da Resolução nº
550/2015 do Conselho Nacional de Trânsito –
Dispõe sobre Sistema de Segurança Eletrônica e CONTRAN.
Alarme nos próprios públicos.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, sua publicação, revogadas as disposições em
ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO contrário.
MUNICIPAL, SANCIONO A PRESENTE LEI:
Arapongas, 20 de julho de 2021.
Art. 1º. Torna-se obrigatório em todos os
Arapongas, 20 de julho de 2021.
projetos de obras físicas, do Município, a
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
serem executados, a partir do vigor desta Lei,
Prefeito
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
tenham agregados no seu descritivo técnico
Prefeito
do projeto, sistema de segurança eletrônica e
ROBERTO DIAS SIENA
monitoramento, alarme e câmeras, vinculados
Secretário Municipal de Administração
ROBERTO DIAS SIENA
a Central Municipal de Monitoramento, visando
Secretário Municipal de Administração
a proteção do patrimônio contra vandalismo e
depredação, e das pessoas que irão frequentar DECRETO Nº. 433/21, DE 22 DE JULHO DE 2021.
esses locais.
LEI Nº. 4.982, DE 20 DE JULHO DE 2021
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
Institui no calendário municipal “Dia de publicação.
atribuições legais, e considerando o contido
Conscientização e Orientação sobre o Lúpus”,
na petição protocolada sob o nº. 18826, de
a ser celebrado anualmente no dia 10 de maio,
Arapongas, 20 de julho de 2021.
20/07/2021;
mesma data do Dia Mundial do Lúpus.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
R E S O L V E:
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS,
Prefeito
		
EXONERAR, “a pedido”, a
ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
partir de 20 de julho de 2021, ANA PAULA DE
MUNICIPAL, SANCIONO A PRESENTE LEI:
ROBERTO DIAS SIENA
SOUZA VERONEZ, matrícula nº 1197674/1, do
Art. 1º. Fica instituído o Dia de Conscientização
Secretário Municipal de Administração
cargo de Professor, de provimento efetivo, lotada
sobre o Lúpus, a ser celebrado anualmente no
na Secretaria Municipal de Educação, para o qual
dia 10 de maio.
foi nomeada através do Decreto nº 764/18, de
Art. 2º. São objetivos do Dia de Conscientização
LEI Nº. 4.984, DE 20 DE JULHO DE 2021
08/10/2018.
sobre o Lúpus:
I – Promover o conhecimento sobre a doença e Institui a implantação de faixa de retenção
Arapongas, 22 de julho de 2021.
seus sintomas;
e recuo exclusivo para motocicletas nas vias
II – Divulgar informações sobre as precauções a públicas equipadas com semáforos no Município.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
serem tomadas pelos pacientes diagnosticados
Prefeito
com Lúpus;
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS,
III – Conscientizar a população sobre a ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
ROBERTO DIAS SIENA
importância do tratamento médico adequado;
MUNICIPAL, SANCIONO A PRESENTE LEI:
Secretário Municipal de Administração
IV - Sensibilizar a sociedade sobre a importância
do suporte familiar.
Art. 1º. Fica instituída a implantação de faixas de
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua retenção e recuo exclusivo para motocicletas nas DECRETO Nº 434/21, DE 21 DE JULHO DE 2021
publicação.
vias públicas equipadas com semáforos.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
Parágrafo único. Para fins desta Lei, as faixas de de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
Arapongas, 20 de julho de 2021.
retenção, conhecidas também como “bolsões de atribuições legais, e tendo em vista o disposto nos
proteção para motocicletas”, são espaços livres incisos I e II do Art. 5º da Lei nº 4.164, de 20 de
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novembro de 2013 e o contido na comunicação
interna nº 015/21, de 21 de julho de 2021, da
Sede Administrativa dos Conselhos Municipais.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
067/2021 UASG 987427 - PMA

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar, KATUSCHA CRISTIANE
ZOCANTE ARANTES BRAGA GUIMARÃES, para
compor o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA,
como representante suplente, da CECAV, em
substituição ao anteriormente designado.

A Prefeitura Municipal de Arapongas-PR, avisa
aos interessados que fará abertura da licitação na
modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR
PREÇO, que tem por objeto o Registro de preços
para a aquisição de vidros com instalação inclusa
para todos os prédios públicos municipais,
em atendimento à todas as Secretarias.
Encerramento do recebimento dos envelopes
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de até 09h15min do dia 11 de agosto de 2021 e
sua publicação, revogadas as disposições em abertos a partir das 09h30min, do mesmo dia,
contrário.
no mesmo local. Edital na íntegra: à disposição
dos interessados na Gerência de Licitações
Arapongas, 21 de julho de 2021.
e Contratos, na Rua Garças, 750, Centro –
Arapongas/PR e no site www.arapongas.pr.gov.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
br - licitações, ou através do site: endereço
Prefeito
eletrônico
http://www.comprasnet.gov.br/
consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp,
ROBERTO DIAS SIENA
informando N.º do Pregão e o código UASG
Secretário Municipal de Administração
987427. Informações complementares através
dos telefones (43)3902-1052.
DECRETO Nº 435/21, DE 21 DE JULHO DE 2021

Arapongas, 23 de julho de 2021

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
VALDINEI JULIANO PEREIRA
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
Pregoeiro Municipal
atribuições legais, e tendo em vista o disposto
nos arts. 6º e 9º, § 2º da Lei nº 3.767, de 24 de
maio de 2010, alterada pela Lei nº 4.107, de 04 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
de junho de 2013 e o contido na comunicação
068/2021 UASG 987427 - PMA
interna nº 016/21, de 21 de julho de 2021, da
Sede Administrativa dos Conselhos Municipais. A Prefeitura Municipal de Arapongas-PR, avisa
aos interessados que fará abertura da licitação na
R E S O L V E:
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR
Art. 1º - Designar, KATUSCHA CRISTIANE ZOCANTE PREÇO, que tem por objeto a Contratação
ARANTES BRAGA GUIMARÃES, para compor o de empresa especializada na prestação de
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, serviço de acesso dedicado à INTERNET para
como representante suplente, da CECAV, em fornecimento de infraestrutura, instalação,
substituição ao anteriormente designado.
configuração e disponibilização de ferramentas
de gerenciamento e manutenção de uma rede
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de de serviços de dados para acesso IP permanente,
sua publicação, revogadas as disposições em dedicado e exclusivo, entre a rede de dados da
contrário.
Prefeitura Municipal de Arapongas e a INTERNET
em atendimento a Secretaria de Administração Arapongas, 21 de julho de 2021.
SEMAD. Abertura das propostas e recebimento
dos lances: a partir das 09h:30min do dia 10 de
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
agosto de 2021. Edital na íntegra: à disposição
Prefeito
dos interessados na Gerência de Licitações
e Contratos, na Rua Garças, 750, Centro –
ROBERTO DIAS SIENA
Arapongas/PR e no site www.arapongas.pr.gov.
Secretário Municipal de Administração
br - licitações, ou através do site: endereço
eletrônico
http://www.comprasnet.gov.br/
consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp,
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informando N.º do Pregão e o código UASG
987427. Informações complementares através
dos telefones (43)3902-1052.
Arapongas, 23 de julho de 2021
IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
069/2021 UASG 987427 - PMA
A Prefeitura Municipal de Arapongas-PR, avisa
aos interessados que fará abertura da licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
MENOR PREÇO, que tem por objeto o Registro de
preços para aquisição de bobinas de impressão
dos relógios ponto de todos os departamentos
da Prefeitura Municipal de Arapongas, em
atendimento a Secretaria Municipal de
Administração. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: a partir das 09h:30min
do dia 13 de agosto de 2021. Edital na íntegra:
à disposição dos interessados na Gerência de
Licitações e Contratos, na Rua Garças, 750,
Centro – Arapongas/PR e no site www.arapongas.
pr.gov.br - licitações, ou através do site:
endereço eletrônico http://www.comprasnet.
gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.
asp, informando N.º do Pregão e o código UASG
987427. Informações complementares através
dos telefones (43)3902-1052.
Arapongas, 23 de julho de 2021
VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
070/2021 UASG 987427 - PMA
A Prefeitura Municipal de Arapongas-PR, avisa
aos interessados que fará abertura da licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR
PREÇO, que tem por objeto o Registro de preço
para aquisição de aparelhos televisores Smart Tv
Led 43 para uso nos centros de monitoramentos
de câmeras e alarmes na Central de Comando
Operacional da Guarda Municipal e no Centro
de Monitoramento Municipal, em atendimento
a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.
Abertura das propostas e recebimento dos
lances: a partir das 09h:30min do dia 9 de
agosto de 2021. Edital na íntegra: à disposição
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dos interessados na Gerência de Licitações
e Contratos, na Rua Garças, 750, Centro –
Arapongas/PR e no site www.arapongas.pr.gov.
br - licitações, ou através do site: endereço
eletrônico
http://www.comprasnet.gov.br/
consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp,
informando N.º do Pregão e o código UASG
987427. Informações complementares através
dos telefones (43)3902-1052.
Arapongas, 23 de julho de 2021
DIRCEU DE CASTRO VIEIRA JUNIOR
Pregoeiro Municipal
PORTARIA Nº. 253/21 DE 19 DE JULHO DE 2021
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:
- O contido no Decreto de Aposentadoria nº
421/21, de 14/07/21;
R E S O L V E:
Art. 1º - Dispensar, a partir de 15/07/2021,
Sonia Lucia Garcia Vicari, matrícula nº 61450/2,
da Comissão Permanente de Avaliação de
Desempenho para Aquisição de Estabilidade, e,
consequentemente, da Gratificação por Exercício
de Função em Comissão Permanente – GECP.

de infrações cometidas pelo servidor no exercício nº 009/2021 da Corregedoria da Guarda
de suas atribuições;
Municipal, tipificadas como não observância da
Lei 13.869/19 e do Art. 73 da lei 3896/2011, que
Considerando, ainda, que é dever da dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de
administração pública apurar os fatos que Arapongas.
contenham indícios de infrações disciplinares
cometida por servidores públicos;
Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados
pela Comissão Permanente de Sindicância,
R E S O L V E:
constituída pela Portaria n.º 222/21 de Julho de
Art. 1º. Determinar a instauração de 2021.
Sindicância Administrativa para apurar possíveis
irregularidades de J.A.R., apontadas no Processo Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de
nº 008/2021 da Corregedoria da Guarda sua publicação.
Municipal, tipificadas como não observância da
Lei 13.869/19 e do Art. 73 da lei 3896/2011, que
Arapongas, 22 de julho de 2021.
dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de
Arapongas.
PAULO SERGIO ARGATI
Secretário Municipal de Segurança Pública e
Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados
Trânsito
pela Comissão Permanente de Sindicância,
constituída pela Portaria n.º 222/21 de Julho de
2021.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Arapongas, 22 de julho de 2021.
PAULO SERGIO ARGATI
Secretário Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em PORTARIA N.º 10/21, DE 22 DE JULHO DE 2021
contrário.
PAULO SERGIO ARGATI, Secretário Municipal
Arapongas, 19 de julho de 2021.
de Segurança Pública e Trânsito de Arapongas,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
legais e em conformidade com o Art. 121,
Prefeito
“caput”, da Lei nº 3.896/2011 e Art. 243, “caput”
da Lei n.º 4.451/16, e:
ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração
Considerando que a Sindicância Administrativa é
o instrumento destinado a investigar a existência
de infrações cometidas pelo servidor no exercício
PORTARIA N.º 09/21, DE 22 DE JULHO DE 2021 de suas atribuições;
PAULO SERGIO 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. 121,
“caput”, da Lei nº 3.896/2011 e Art. 243, “caput”
da Lei n.º 4.451/16, e:
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Considerando, ainda, que é dever da
administração pública apurar os fatos que
contenham indícios de infrações disciplinares
cometida por servidores públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de
Considerando que a Sindicância Administrativa é Sindicância Administrativa para apurar possíveis
o instrumento destinado a investigar a existência irregularidades de A.J.A., apontadas no Processo
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P N G A S
O

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

CONCURSO PÚBLICO
DECRETO Nº 438/21, de 26 de julho de 2021
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:
- O Edital de Abertura de Concurso Público nº 087/19, de 19/12/19, retificado pelas Publicações nº 001/19,
de 20/11/19, nº 002/20, de 15/01/20 e nº 003/20, de 27/01/20, homologado através do Edital nº 051/20, retificado pela
Publicação nº 004/20, de 14/07/20;
- As convocações procedidas pelo Edital nº 030/21, de 01/07/21;
- Constatação, pelo Serviço Médico do Município, de aptidão física e mental para o exercício do cargo;
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal; art. 15, I, da Lei nº 4.451, de
25/01/2016 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas), para ocupar, em estágio probatório, o cargo
público, conforme Anexo deste.
Art. 2º - A POSSE ocorrerá no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia útil
subsequente à data de publicação oficial deste ato, conforme previsto no art. 21, do mesmo Estatuto, após análise e
verificação da regularidade da documentação apresentada.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arapongas, 26 de julho de 2021.

ROBERTO DIAS SIENA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
PREFEITO

ANEXO
(Decreto nº 438/21, de 26 de julho de 2021)
GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO

CARGO: PROFESSOR
NÍVEL INICIAL: 1
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação
INSC. Nº
NOME
60768
PATRICIA ELAINE INÁCIO ESTRALIOTO
53652
CAMILA CORTEZ DE DIO SANTOS
69313
ANA CAROLINA SAKURAI FERREIRA
69291
ANA CAROLINA THOME BARBOSA
57999
LUCIMARA DE MORAES
67316
LETÍCIA ROMAM TEIXEIRA
CARGO: PROFESSOR
NÍVEL INICIAL: 1
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação
INSC. Nº
NOME
63958
ANDREIA EGREDJYD
66559
ANDRESSA MAYARA MENECHINI

CLASSIF.
71
72
73
74
76
80

CLASSE
C
C
D
B
C
C

CLASSIF. (Vagas PcD)
4
5

CLASSE
C
C

1
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P N G A S
O

DECRETO Nº 439/21, DE 26 DE JULHO DE 2021
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar,
no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício
de 2021 e a ajustar as programações estabelecidas no
Plano Plurianual 2018 a 2021 da Lei nº. 4.606 de
17/10/2017, 1ª alteração Lei n° 4.722 de 04/12/2018, 2ª
alteração Lei n° 4.827 de 25/11/2019 e 3ª alteração Lei n°
4.923 de 17/12/2020 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2021, Lei 4.899 de 18/06/2020, alterada pela Lei n°
4.924 de 17/12/2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o
exercício de 2021, com base no art.5° da Lei Municipal nº. 4.925, de 17 de dezembro de 2020, Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 11.099,95 (onze mil, noventa e nove reais e noventa e cinco centavos),
05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
05.01 – Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças
288460000.0.006/3.3.3.22.93.00 - Indenizações e restituições....................................................................................R$
Fonte de recurso 952

11.099,95

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do
disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de
arrecadação do exercício de 2021 da fonte de recurso abaixo especificado:
FONTE DE RECURSO
952

ESPECIFICAÇÃO
Contrato de Repasse 843649/2017 - Aquisição de Equipamentos
Permanentes -Academia ao Ar Livre

VALOR
11.099,95

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos
provenientes de excesso de arrecadação constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas
físicas programadas para o exercício de 2021 nas ações orçamentárias estabelecida no Plano Plurianual 2018 a 2021 da Lei nº.
4.606 de 17/10/2017, 1ª alteração Lei n° 4.722 de 04/12/2018, 2ª alteração Lei n° 4.827 de 25/11/2019 e 3ª alteração Lei n° 4.923
de 17/12/2020, ficam re-programadas na forma abaixo descrita:
ÓRGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRINCIPAIS METAS
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
01
UNIDADE:
MANUTENÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DA
SECRETARIA
DE
FINANÇAS
28
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
846
SUBFUNÇÃO:
OUTROS ENGARGOS
ESPECIAIS
0000
PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS
0.006
Atividade: Devolução de Convênios,
Programas e outras Restituições
Fonte de recurso 952 – Valor suplem.
3.3.3.22.93.00 - Indenizações e restituições
Principais serviços e ou produtos
0001
Devolver e Restituir convênios, programas e
outros tributos.
Houve aumento da meta física

UNIDADE

2018

2019

2020

2021

R$ 1,00

-

-

-

11.099,95

Outros
Produtos

-

-

-

01

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de
excesso de arrecadação constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o
montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2021 nas atividades orçamentárias
estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, Lei 4.899 de 18/06/2020, alterada pela Lei n° 4.924 de 17/12/2020, ficam
re-programadas na forma abaixo descrita:
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P N G A S
O

ÓRGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRINCIPAIS METAS
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
01
UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA
DE FINANÇAS
28
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
846
SUBFUNÇÃO: OUTROS ENGARGOS ESPECIAIS
0000
PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS
0.006
Atividade: Devolução de Convênios, Programas e outras
Restituições
Fonte de recurso 952 – Valor suplem.
3.3.3.22.93.00 - Indenizações e restituições
Principais serviços e ou produtos
0001
Devolver e Restituir convênios, programas e outros tributos.
Houve aumento da meta física

UNIDADE

2021

R$ 1,00

11.099,95

Outros Produtos

01

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

Arapongas, 26 de julho de 2021.

LUIZ OQUENDO GARCIA
Secretário Municipal de Finanças

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P

ON G A S

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
EDITAL nº 045/21, de 26 de julho de 2021.
A Prefeitura do Município de Arapongas, tendo em vista o Processo
Seletivo de Estagiários, realizado através do Edital nº. 010/21, de 17/03/2021 e homologado
pelo Edital nº. 017/21, de 06/05/2021 e considerando:
- o contido no Edital nº 042/21, de 19/07/2021.
TORNA PÚBLICO:
Art. 1° - Que o candidato, abaixo relacionado, fica eliminado do presente
Processo Seletivo de Estagiários, pelo motivo a seguir:
CURSO: AGRONOMIA - CARGA HORÁRIA 30H
CANDIDATOS GERAL
CLASSIFICAÇÃO NOME
1

ABNER WÉLLIVER TONÉLLI

MOTIVO
Não atendimento a
convocação

Art. 2º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas às disposições em contrário.
Arapongas, 26 de julho de 2021.

ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

Página 1 de 1
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P N G A S
O

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
EDITAL nº 046/21, de 26 de julho de 2021.
A Prefeitura do Município de Arapongas, convoca candidatos (a)s classificados (a)s no
Processo Seletivo de Estagiários, aberto pelo Edital nº. 010/21, de 17/03/2021 e homologado pelo Edital nº.
017/21, de 06/05/2021:
- o contido no edital nº 045/21, de 26 de julho de 2021, de não atendimento a convocação
do candidato Abner Wélliver Tonélli.
Art. 1º - FICA CONVOCADO(A), o(a) candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo de
Estagiários, aberto pelo Edital nº. 010/21, de 17/03/2021 e homologado pelo Edital nº. 017/21, de
06/05/2021, constante no ANEXO I, para comparecer na Diretoria de Recursos Humanos desta Prefeitura,
situada na Rua das Garças, 750 (esquina com Rua Flamingos); no prazo improrrogável de 03 (três) dias
úteis, a contar da data da publicação oficial deste, no horário das 13h às 17h, para demais formalidades
legais, conforme previsto no item 8.4 , do Edital nº 010/21.
Art. 2º - O não atendimento quanto ao contido no item 8.4, do Edital nº 010/21, implicará
inabilitação automática do (a) candidato (a) para o Processo Seletivo de Estagiários, reservando-se ao
município o direito de convocar o (a) próximo (a) candidato (a) da lista de classificação, não cabendo nessas
hipóteses, pedido de reconsideração ou recurso.
Art. 3º - As vagas destinadas aos candidatos com deficiência que não forem preenchidas
serão destinadas aos demais candidatos (as) observada a ordem geral de classificação, conforme previsto
no item 7.5, do Edital nº 010/21.
Art. 4º - O (A) candidato (a) classificado (a) que não tiver interesse em aceitar a vaga
ofertada, assinará Termo de Desistência e terá seu nome eliminado da lista de classificação.
Art. 5º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Arapongas, 26 de julho de 2021.
ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

ANEXO I
(Edital nº 046/21, de 26/07/2021)
CURSO: AGRONOMIA - CARGA HORÁRIA 30H
CANDIDATOS GERAL
NOME
ANA CLAUDIA DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO
2

1
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ERRATA

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria de Administração
RETIFICAÇÃO AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 046/2021
Ante o erro de digitação no conteúdo do aviso, especificadamente no objeto do Pregão Eletrônico n.° 046/2021, publicado no
Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de Arapongas em 23/07/2021.
Onde se lê:

Item
Produto
18
HEPARINA 5000 UI/0,25ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2,5 ML. BR 0272796

Qtde
20.000

Valor Unitário
R$ 9,08

Total do Fornecedor:

Leia-se:

Item
Produto
18
HEPARINA 5000 UI/0,25ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2,5 ML. BR 0272796
33

Qtde
20.000

Valor Total
R$181.600,00

R$ 181.600,00

Valor Unitário
R$ 9,08

Valor Total
R$181.600,00

PANCURÔNIO BROMETO, DOSAGEM:2 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, 2.000
R$ 10,16
R$ 20.320,00
AMPOLA COM 10 ML. BR0269567.
Total do Fornecedor: R$ 201.920,00
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 050/2021 – Processo Adm. Nº 101/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E EM COPOS DE 200 ML, CARGAS DE
GÁS (GLP) P45 E P13, ACESSÓRIOS E BOTIJÕES (COTA/VASILHAMES) PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 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:
A. R. DEDIO - BEBIDAS, GLP E TRANSPORTE - ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.679.853/0001-18, ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 364/2021.
Item

Quantidade

05

6.000

06

1.000

Unidade

Descrição

Água mineral natural não gasosa e potável, PH entre 7 e 8 a 25º,
envasada em garrafões de policarbonato de 20 (vinte) litros, lacrados,
devendo estar em conformidade com a portaria do ministério da
saúde nº 36, de 12 de janeiro de 1990, resolução RDC nº 54, de 15 de
Unidade julho de 2000 e anexo: regulamento técnico para fixação de
identidade e qualidade de água mineral natural e água natural e com
os padrões estabelecidos pelo departamento nacional de produção
mineral - DNPM e NBR 14638:2001. Obs: o garrafão deverá ser
fornecido a título de empréstimo.
Água mineral, em copo de 200 ml. (acondicionado em caixa com 48
Caixa
unidades).

Marca

Valor
Unitário R$

Valor
Total R$

Onda
Leve

7,59

45.540,00

Safira

19,93

19.930,00

COMPANHIA ULTRAGAZ S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 61.602.199/0232-44, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
365/2021.
Item

Quantidade

01

1.710

03

1.710

Unidade

Descrição

Recarga de gás GLP botijão de 13kg, fabricado segundo norma da
ABNT - 8460.
Recarga de gás GLP botijão de 45kg, fabricado segundo norma da
Unidade
ABNT - 8460.
Unidade

Marca

Valor
Unitário R$

Valor
Total R$

Ultragaz

78,50

134.235,00

Ultragaz

305,00

521.550,00

Valor Total: R$ 721.255,00 (setecentos e vinte e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais).
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses),
podendo ou NÃO ser utilizado/contratado pela Administração.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15 de julho de 2021.
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, 23 de julho de 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal
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Processo Administrativo nº. 263/2020 – Inexigibilidade nº. 031/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 011/2020
A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 099/2021 de 10 de
março de 2021 no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no Chamamento Público N. º 011/2020:
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;

INTERESSADOS
INAIANE ODONTOLOGIA LTDA

CNPJ

ENDEREÇO

SITUAÇÃO

42.723.146/0001-05

RUA ARARAJUBA, 371, CASA FAMILIA
ARAPONGAS Ⅰ, ARAPONGAS-PR

HABILITADO

Arapongas, 26 de julho de 2021.

Adenilson do Carmo Silva
Presidente

Licitação – Processo Administrativo nº 263/20 – Inex. nº 031/20
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O prefeito Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 43, Vl, da Lei n°. 8666/93, de
21 de junho de 1993, e suas alterações, HOMOLOGA o procedimento licitatório, atestando a legalidade de todo o processo referente ao
Pregão Eletrônico n°. 58/2021 - Processo Administrativo nº. 114/2021, que tem por objeto o Registro de Preço para prestação de serviço de
controle de pragas (desinsetização, dedetização e desratização) nas diversas instalações dos prédios públicos, em atendimento a Secretaria
de Administração, ADJUDICADO à empresa abaixo:
VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - ME
Item
1

Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS
(DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)
NAS DIVERSAS INSTALAÇÕES (ÁREA INTERNA E
EXTERNA) DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.

Arapongas, 27 de julho de 2021.

Sergio Onofre da Silva
Prefeito

Qtde
150.000

Valor Unitário
R$0,12
Total do Fornecedor:

Valor Total
R$18.000,00
R$18.000,00
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CODAR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS - CODAR
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021-DL

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual Aquisição de Emulsão Asfáltica RL 1C
objetivando a realização dos serviços de pavimentação asfáltica e tapa buracos nas vias urbanas
do Município de Arapongas – Estado do Paraná - conforme quantidades estimadas e
especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. Sessão pública para
recebimento dos envelopes documentação e propostas: às 09h00min do dia 09 de Agosto de 2021,
nas dependências da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas – CODAR, localizada na Rua
Garças, nº 725 - Centro, em Arapongas/Pr. Tipo de Licitação e Critério de Julgamento: Pregão
Presencial – REGISTRO DE PREÇO - Com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM.
Disponibilidade do Edital: através do e-mail codar.licitacao@gmail.com e no Portal da
Transparência da Companhia no endereço eletrônico: codar.atende.net na aba Suprimentos >
Compras > Licitações a partir de 27/07/2021. Informações complementares pelo telefone (43)
3252-0133 - Departamento de Licitação.
Arapongas - PR, 26 de Julho de 2021.

DAVID OLIVEIRA RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS - CODAR
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021– PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2021-DL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual Aquisição de BRITA GRADUADA
objetivando a realização dos serviços executados pela Companhia - conforme quantidades
estimadas e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital – Sessão
pública para recebimento dos envelopes documentação e propostas: às 09h00min do dia
10 de Agosto de 2021, nas dependências da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas –
CODAR, localizada na Rua Garças, nº 725 - Centro, em Arapongas/Pr. Tipo de Licitação e Critério
de Julgamento: Pregão Presencial – REGISTRO DE PREÇO - Com critério de julgamento de
MENOR

PREÇO

POR

ITEM.

Disponibilidade

do

Edital:

através

do

e-mail

codar.licitacao@gmail.com e no Portal da Transparência da Companhia no endereço
eletrônico: codar.atende.net na aba Suprimentos > Compras > Licitações a partir de 27/07/2021.
Informações complementares pelo telefone (43) 3252-0133 - Departamento de Licitação.

Arapongas - PR, 26 de julho de 2021.

DAVID OLIVEIRA RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE
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