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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 616/22, DE 18 DE AGOSTO DE 2022

Dispõe sobre a instituição de Comissão interdisciplinar 
Municipal de Implementação da Nova Lei de 
Licitações no Município de Arapongas - PR e dá outras 
providências.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais,

CONSIDERANDO a promulgação da nova “Lei de 
Licitações e Contratos Administrativo” publicada na 
data de 1º de abril de 2021 sob nº 14.133, dispondo 
sobre normas gerais de licitação e contratação para 
as Administrações Públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios;

CONSIDERANDO o disposto no art. 191 e no inciso II 
do art. 193 da sobredita legislação, que asseguram a 
possibilidade de a Administração Pública optar, até 31 
de março de 2023, por licitar ou contratar diretamente 
de acordo com a Lei Federal nº 14.133, ou por meio 
das Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e legislações 
correlatas até então vigentes, vedada a combinação 
de regimes;

CONSIDERANDO que o art. 191 da Lei Federal nº 
14.133 de 2021 não pode ser lido ou interpretado 
descontextualizado do princípio do planejamento, 
expressamente preconizado no art. 5º da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de orientação e 
capacitação dos servidores públicos
municipais para adaptação às normas inseridas na 
Nova Lei de Licitações e Contratos,
especialmente aqueles a serem designados como 
agentes de contratação nos termos do art. 8º da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação 
de vários dispositivos da Lei Federal nº 14.133, de 
2021 pela União e pelo Município de Arapongas, no 
âmbito de sua
competência, tendo em vista as peculiaridades locais 
e a realidade da Administração Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de planejar a transição 
de regimes a fim de garantir
eficiência dos atos regulamentadores procedimentais, 

atribuições das unidades envolvidas,
modelos, rotinas e sistema de gestão de compras no 
âmbito do Município de Arapongas/PR.

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica instituída a Comissão interdisciplinar 
Municipal de Implementação da Nova Lei de Licitações 
no Município de Arapongas, para desempenho das 
seguintes atribuições:
I - Promover análise, estudos e discussões acerca da 
Lei nº 14.133/2021, com
vistas subsidiar a administração municipal na tomada 
de decisões, na edição dos
atos administrativos necessários à implementação e 
regulamentação local da
nova legislação, bem como na elaboração de materiais 
orientativos, promovendo
e estimulando a capacitação dos servidores 
envolvidos;
II - Elaborar, com o auxílio e acompanhamento da 
Procuradoria Jurídica e da Controladoria Geral do 
Município, os atos administrativos
necessários à regulamentação e implementação da 
Lei nº 14.133/2021, além de
minutas-padrão preliminares de editais de licitação, 
contratos administrativos,
termos aditivos e relatórios de instrução processual 
mínima;
III - Acompanhar a implementação e as atualizações 
do Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP) bem como as 
deliberações do Comitê Gestor da
Rede Nacional de Contratações Públicas, de que trata 
o § 1º do art. 174 da Lei nº
14.133/2021;
IV - Acompanhar, com o auxílio do setor de técnico 
responsável, o
desenvolvimento e parametrização do sistema de 
licitações eletrônicas
integralizados ao Portal Nacional de Contratações 
Públicas;
V - Acompanhar as decisões e orientações exaradas 
pelo Tribunal de Contas do
Estado do Paraná e pelo Tribunal de Contas da União 
no que se refere à
implementação e utilização da Lei nº 14.133/2021.
Parágrafo único. Todos os relatórios, minutas de atos 
administrativos e demais padronizações produzidas 
pela comissão serão encaminhadas ao gabinete do 
Prefeito, para análise e aprovação, com posterior 
publicação nos meios oficiais.
Art. 2º. A Comissão Multidisciplinar Municipal 
de Implementação da Nova Lei de Licitações no 

Município de Arapongas, será composta pelos 
seguintes servidores:
I. Valdinei Juliano Pereira, matrícula nº 89290/1, 
Gerência de Licitações e Contratos;
II. Diego José Berrocal, matrícula nº 112461/1, 
Advogado;
III. Gabriel Esper Duarte, matrícula nº 1197851/2, 
Secretário Municipal de Administração;
IV. Tainara Fakeiti da Silva, matrícula nº 1197787/3, 
Assessor Técnico;
V. Juliano Rampinelli Beraldi, matrícula nº 1198077/1, 
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento;
VI. Henrique Garcia Filetti, matrícula nº 81647/2, 
Controlador Interno;
VII. Carlos Henrique Rodrigues Venegas, matrícula nº 
75884/1, Assistente Administrativo;
VIII. Nilson Carlos Stefani Violato, matrícula nº 
1197803/3, Secretário Municipal de Desenvolvimento, 
Inovação, Trabalho e Renda.
Parágrafo primeiro. A presidência da comissão de 
que trata este Decreto será desempenhada pelo 
servidor indicado no inciso I, do caput deste artigo, 
que também organizará com auxílio dos demais, se 
necessário, metas e cronogramas para cumprimentos 
das etapas.
Parágrafo segundo. Caso haja a necessidade, poderá 
solicitar a participação de servidores que não estejam 
nomeados neste Decreto. 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Arapongas, 18 de agosto de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 632/22, DE 22 DE AGOSTO DE 2022

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,
Considerando prestar justa homenagem a saudosa 
“Profª. Luciana”, falecida em 14 de dezembro de 2015;
Considerando os trabalhos dedicados à comunidade 
araponguense no decorrer de sua vida como cidadã 
exemplar e em especial na área da educação, levando 
conhecimento por mais de 20 anos aos alunos da 
rede municipal de ensino;
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D E C R E T A:
Art. 1º - Fica denominado de “LUCIANA REGINA 
DOS SANTOS RUIS”, o Centro Municipal de Educação 
Infantil, localizado na Rua Cigarra Verdadeira – área 
institucional, Conjunto Piacenza, nesta cidade de 
Arapongas, Estado do Paraná.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de agosto de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Mun. de Administração

PORTARIA Nº 383/22, DE 23 DE AGOSTO DE 2022

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, à vista do contido na CI nº 
331/2022, de 16/08/2022, da SEMAS;

R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR, o servidor público efetivo, Adriano 
de Almeida Ludovico, matrícula nº 92584/1, ocupante 
do cargo de Instrutor de Programas, de provimento 
efetivo, para responder com ônus pelo cargo em 
comissão de Chefe de Divisão – Administrativa, 
Financeira e Orçamentária, símbolo CC4, da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, no período de 08 de 
agosto a 06 de setembro de 2022, de férias do titular 
Jorge Luiz Porfírio, concedida através da Portaria nº 
317/22, de 18/07/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
              

Arapongas, 23 de agosto de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 384/22, DE 23 DE AGOSTO DE 2022

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando:

- A designação procedida através da Portaria nº 
383/22, de 23/08/2022;

R E S O L V E:
Art. 1º - DISPENSAR, no período de 08 de agosto a 
06 de setembro de 2022, ADRIANO DE ALMEIDA 

LUDOVICO, matrícula nº 92584/1, Instrutor de 
Programas, da Gratificação por Exercício de Função 
em Comissão Permanente – GECP, concedida através 
da Portaria nº 106/21, de 12/03/21.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 23 de agosto de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo Nº:134/2022.
Pregão Eletrônico nº: 070/2022
Partes: Município de Arapongas e LINDAURO FERREIRA 
GOMES- TRANSPORTES - CNPJ: 34.080.170/0001-
45, representado por LINDAURO FERREIRA GOMES, 
CPF: 325.053.109-04 - Contrato nº 343/2022 - R$ 
391.230,00.
Objeto: Contratação de empresa para locação 
de veículos, com motoristas e monitores para o 
transporte escolar para atender os alunos da APAE 
Sede e Subsede, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Educação.
Valor Total: R$ 391.230,00 (trezentos e noventa e um 
mil e duzentos e trinta reais).
Prazo de vigência: com início em 19 de agosto de 
2022 e término em 19 de agosto de 2023.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 132/2021.
Inexigibilidade nº: 015/2021 - Chamamento público 
n°: 004/2021 – 1º Termo Aditivo.
Partes: Município de Arapongas e KOUGAN NOVORI 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ n° 44.601.061/0001-
80 (Contrato 10/2022), TSV SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA, CNPJ n° 43.667.814/0001-97 (Contrato 
011/22), CLÍNICA MÉDICA VENTURINI FANTON LTDA, 
CNPJ n° 35.520.551/0001-60, (Contrato 039/22), 
SIMPLIFIQUE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA, CNPJ n° 42.649.290/0001-49, (Contrato 
040/22), HELOISA JACOB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, 
CNPJ n° 44.531.372/0001-10 (Contrato 056-22), 
F. GONÇALVES & J. GONÇALVES FILHO- CLÍNICA 
MÉDICA LTDA, CNPJ n° 29.359.641/0001-19 (Contrato 
057/22), MARIANA FAVARO SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA, CNPJ n° 44.584.767/0001-80 (Contrato 
63/2022), ISABELLA P. AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS 

LTDA, CNPJ n° 44.214.549/0001-54 (Contrato 
106/22), J. S. DE AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, 
CNPJ n° 42.896.565/0001-49, (Contrato 133/22), 
BAZANA E DIAS  SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ n° 
07.418.779/0001-09, (Contrato 150/22), MATHEUS 
HENRIQUE DE SOUZA ZAUPA SERVIÇOS MÉDICOS, 
CNPJ n° 36.159.664/0001-45 (Contrato 151-22), 
SOARES & BORGES LTDA, CNPJ n° 41.777.918/0001-
29 (Contrato 165/22),   CLÍNICA MÉDICA PEREZ & 
GOMES LTDA, CNPJ n° 25.357.842/0001-26 (Contrato 
208/22), M. F. ANDRADE CLÍNICA MÉDICA LTDA, CNPJ 
n° 31.288.705/0001-80 (Contrato 209/22)  e NEME 
CLÍNICA MÉDICA LTDA, CNPJ n°   46.343.656/0001-08 
(Contrato 158/22).
Objeto credenciamento de pessoas jurídicas da 
área da saúde, para atuarem em plantões médicos 
presenciais por hora em atendimento à Secretaria 
Municipal de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no 
Processo Administrativo n° 21341/2022, acordam 
as partes, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, 
em prorrogar o prazo de vigência e execução dos 
contratos de credenciamento por 60 (sessenta) dias a 
partir de 01/09/2022, sendo o novo prazo de execução 
até o dia 31/10/2022 e o novo prazo de vigência até 
30/11/2022. As demais condições estipuladas no 
contrato original permanecem inalteradas. Data e 
assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 133/2021.
Inexigibilidade nº: 016/2021 - Chamamento público 
n°: 005/2021 – 1º Termo Aditivo.
Partes: Município de Arapongas e SELLA SERVIÇOS 
MÉDICOS- EIRELI, CNPJ n° 20.305.169/0001-67 
(Contrato 459/21), F. ZANATTA & CIA LTDA, CNPJ n° 
29.974.112/0001-01 (Contrato 502/21), SERVIÇOS 
MÉDICOS SILICKAS- EIRELI, CNPJ n° 19.179.604/0001-
75 (Contrato 506/21), SOARES & PETRUS LTDA, CNPJ 
n° 30.987.498/0001-99 (Contrato 507/21), VICTOR 
SZABO LTDA, CNPJ n° 22.106.794/0001-05 (Contrato 
508/21), CLÍNICA PAG- SERVIÇOS MÉDICOS-  EIRELI, 
CNPJ n° 24.423.077/0001-32 (Contrato 618/21) 
e VEIGA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, CNPJ n° 
18.571.900/0001-54 (Contrato 158/22). Objeto: 
credenciamento de pessoas jurídicas da área da 
saúde, para atuarem em plantões médicos presenciais 
por hora no SAMU - Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência, em atendimento à Secretaria Municipal 
de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no 
Processo Administrativo n° 21355/2022, acordam 
as partes, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, 
em prorrogar o prazo de vigência e execução dos 
contratos de credenciamento por 60 (sessenta) dias a 
partir de 01/09/2022, sendo o novo prazo de execução 
até o dia 31/10/2022 e o novo prazo de vigência até 
30/11/2022. As demais condições estipuladas no 
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contrato original permanecem inalteradas. Data e 
assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 134/2021.
Inexigibilidade nº: 017/2021 - Chamamento público 
n°: 006/2021 – 1º Termo Aditivo.
Partes: Município de Arapongas e ERCOLIN E SASSI 
LTDA, CNPJ n° 24.248.530/0001-11 (Contrato 514/21) 
e SOCIEDADE PARANAENSE DE MEDICINA LTDA, CNPJ 
n° 37.092.326/0001-04 (Contrato 207/2022).
Objeto: credenciamento de pessoas jurídicas da 
área da saúde, para atuarem em plantões médicos 
presenciais por hora, para atendimento em pediatria, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no 
Processo Administrativo n° 21352/2022, acordam 
as partes, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, 
em prorrogar o prazo de vigência e execução dos 
contratos de credenciamento por 60 (sessenta) dias a 
partir de 01/09/2022, sendo o novo prazo de execução 
até o dia 31/10/2022 e o novo prazo de vigência até 
30/11/2022. As demais condições estipuladas no 
contrato original permanecem inalteradas. Data e 
assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 134/2021.
Inexigibilidade nº: 017/2021 - Chamamento público 
n°: 006/2021 – 2º Termo Aditivo.
Partes: Município de Arapongas e A P VEIGA CLINICA 
MEDICA LTDA - ME, CNPJ n° 29.092.078/0001-
65 (Contrato 456/21), BRUMED SERVICOS 
MEDICOS LTDA, CNPJ n° 42.855.972/0001-08 
(Contrato 510/21), CLINICA DE OLHOS KIKUCHI 
LTDA - CNPJ n° 05.646.779/0001-30 (Contrato 
512/21), CLINICA MEDICA PARANASUL - EIRELI, 
CNPJ n° 26.760.396/0001-69 (Contrato 513/21), 
ALEXANDRE JEFFERSON DALLAGNOL EIRELI, 
CNPJ n° 10.680.680/0001-95 (Contrato 543/21), 
CONEGLIAN & ROGOLDI CLÍNICA MÉDICA LTDA, 
CNPJ n° 30.862.939/0001-26 (Contrato 545/21), 
ERCOLIN & PAIVA LTDA, CNPJ n° 38.197.637/0001-92 
(Contrato 546/21), EXCELLENCE SAUDE PRESTADORA 
DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 10.800.112/0001-80 
(Contrato 547/21), D. G. CLINICA MEDICA EIRELI, CNPJ 
n° 29.975.797/0001-24 (Contrato 548/21), TAKEDA 
MEDICINA LTDA, CNPJ n° 18.130.157/0001-05 
(Contrato 577/21), CORTEZ E CERANTO LTDA, CNPJ n° 
28.030.239/0001-23 (Contrato 619/21) e BERTOLIN 
E SANTOS RIOS LTDA , CNPJ n° 36.977.669/0001-85 
(Contrato 720/21).
Objeto: credenciamento de pessoas jurídicas da 
área da saúde, para atuarem em plantões médicos 

presenciais por hora, para atendimento em pediatria, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no 
Processo Administrativo n° 21352/2022, acordam 
as partes, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, 
em prorrogar o prazo de vigência e execução dos 
contratos de credenciamento por 60 (sessenta) dias a 
partir de 01/09/2022, sendo o novo prazo de execução 
até o dia 31/10/2022 e o novo prazo de vigência até 
30/11/2022. As demais condições estipuladas no 
contrato original permanecem inalteradas. Data e 
assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 143/2021.
Inexigibilidade nº: 019/2021 - Chamamento público 
n°: 007/2021 – 1º Termo Aditivo.
Partes: Município de Arapongas e e CLÍNICA MÉDICA 
MANTINE LTDA, CNPJ n° 18.249.381/0001-02 (Contrato 
517/21), M. Z. BESSA, CNPJ n° 21.154.029/0001-06 
(Contrato 518/21), CLÍNICA MÉDICA CAVALCANTE 
EIRELI, CNPJ n° 39.157.663/0001-50 (Contrato 
579/21), JVVDARCIS LÍNICA MÈDICA EIRELI, CNPJ n° 
32.011.217/0001-93 (Contrato 235/2022), C. A. C. 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ n° 17.669.132/0001-
03 (Contrato 285/22) e KAREN F. DE DEUS DANTAS 
GIOCONCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ n° 
39.891.988/0001-61 (Contrato 286/2022).
Objeto: credenciamento de pessoas jurídicas da 
área da saúde, para atuarem em plantões médicos 
presenciais por hora nas áreas de: psiquiatria, 
ginecologia, infectologia, hematologia e outras 
especialidades que assim forem necessárias, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no 
Processo Administrativo n° 21356/2022, acordam 
as partes, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, 
em prorrogar o prazo de vigência e execução dos 
contratos de credenciamento por 60 (sessenta) dias a 
partir de 01/09/2022, sendo o novo prazo de execução 
até o dia 31/10/2022 e o novo prazo de vigência até 
30/11/2022. As demais condições estipuladas no 
contrato original permanecem inalteradas. Data e 
assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo nº:075/2017.
Concorrência nº: 001/2017.
Contrato nº: 501/2017; 6º termo aditivo.
Partes: Município de Arapongas e TRADE 
COMUNICACAO E MARKETING EIRELI, CNPJ nº 
81.078.289/0001-63, representada por Adalberto 
Eschholz Diniz, CPF n° 354.307.029-00.
Objeto: Contratação de agência de publicidade 

e propaganda, compreendendo o estudo, o 
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, 
a execução interna, a intermediação e a supervisão 
da execução externa e a distribuição de publicidade 
aos veículos e demais meios de divulgação, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Governo – 
SEGOV.
Objeto do Termo Aditivo: Conforme Processo 
Administrativo n° 21889/2022 ocorre a prorrogação 
excepcional do prazo de vigência do Contrato n° 
501/2017 pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
ou até a conclusão do procedimento licitatório, o que 
ocorrer primeiro, contados a partir de 29 de agosto 
de 2022.A prorrogação da vigência será efetuada 
mantendo- se todas as condições inalteradas, sendo 
que o valor necessário para o período da prorrogação 
será de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil 
reais). Data e assinaturas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E 
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 252/2020.
Termo de Credenciamento: nº 340/2022.
Partes: Município de Arapongas e CLÍNICA MÉDICA 
DR JMMF LTDA, CNPJ/MF nº. 47.371.945/0001-83.
Objeto: credenciamento de pessoas jurídicas da 
área da saúde, para atuarem em plantões médicos 
presenciais por hora nas UBS’ s e PSF, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Saúde.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 027/2020 – 
Chamamento Público nº. 007/2020.
Valor: R$3.141.600,00 (três milhões, cento e quarenta 
e um mil seiscentos reais).
Prazo de Vigência: Até 30/06/2022.
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 
18/11/2020.
Data e Assinaturas.
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ARAPONGAS  
 

 

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 
Estado do Paraná 

 

 
DECRETO Nº 629/22, DE 19 DE AGOSTO DE 2022 

 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE ARAPONGAS, Estado do 

Paraná, no uso das atribuições legais, e considerando a necessidade de regularização da 

denominação da Escola Municipal Dra. Maria Hercília Horácio Stawinski – Educação Infantil 

e Ensino Fundamental, do Município de Arapongas; 
 

DECRETA:  
 

Art. 1º. Fica alterada a nomenclatura da Escola acima citada, passando a ser 

denominada de: 
 

 Escola Municipal Cívico-Militar Dra. Maria Hercília Horácio Stawinski - 

  Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado 

Decreto nº 535/22, de 28 de julho de 2022 e demais disposições em contrário. 
 

Arapongas, 19 de agosto de 2022. 
 
  
 

 
 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
 
 
 
 
 

CRISTIANE CESÁRIA PABLOS ROSSETTI 
Secretária Municipal de Educação 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

Processo Administrativo Nº 142/2022. 
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 075/2022. 
Processo Digital Nº 19009/2022. 
OBJETO: Registro de preço para fornecimento e instalação de persianas em atendimento a diversas Secretarias. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, bem como a devida homologação pelo Prefeito Municipal, segue a empresa e 
seus respectivos registros de preços: 
    

NELSON ANTONIO ROMITTI EIRELLI, inscrita no CNPJ sob nº 05.655.939/0001-08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2022 
  

Item Quantidade Unidade Descrição Marca Valor Unitário (R$) Valor Total ( R$) 
1 2.138 METRO 

QUADRADO 
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 25 MM; COR A 
ESCOLHER; INSTALADA 

ROMILUX R$ 93,00 R$ 198.834,00 

2 712 METRO 
QUADRADO 

PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 25 MM; COR A 
ESCOLHER; INSTALADA 

ROMILUX R$ 93,00 R$ 66.216,00 
   

Valor Total do Pregão: R$ 265.050,00 (duzentos e sessenta e cinco mil e cinquenta 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. 
O prazo de vigência tem início em 22 de agosto de 2022 e se encerra em 22 de agosto de 2023. 
Ficando a adjudicatária 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, 22 de agosto de 2022. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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PROCON - ARAPONGAS 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 01/2022 

A Coordenadora Executiva do Procon-Arapongas, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o respectivo 

Processo Administrativo nº 144/2019, INTIMA a HIGH TEC ELETRODOMESTICOS EIRELI à efetuar o pagamento do 

valor de R$ 2.309,24 (dois mil trezentos e nove reais e vinte e quatro centavos) a título de multa, proveniente de 

Decisão Administrativa expedida por este órgão ou ainda apresentar recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias 

à contar da presente, sob pena de inscrição em dívida ativa e execução judicial. 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 02/2022 

A Coordenadora Executiva do Procon-Arapongas, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o respectivo 

Processo Administrativo nº 065/2020, INTIMA a SILVANA LOPES DIOGO DA CUNHA – BELO AMBIENTE à efetuar o 

pagamento do valor de R$ 2.321,09 (dois mil trezentos e vinte um reais e nove centavos) a título de multa, 

proveniente de Decisão Administrativa expedida por este órgão ou ainda apresentar recurso administrativo, no prazo 

de 10 (dez) dias à contar da presente, sob pena de inscrição em dívida ativa e execução judicial. 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 03/2022 

A Coordenadora Executiva do Procon-Arapongas, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o respectivo 

Processo Administrativo nº 059/2021, INTIMA a ALDECYR MARQUES SHREBE à efetuar o pagamento do valor de R$ 

3.421,10 (três mil quatrocentos e vinte um reais e dez centavos) a título de multa, proveniente de Decisão 

Administrativa expedida por este órgão ou ainda apresentar recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias à contar 

da presente, sob pena de inscrição em dívida ativa e execução judicial. 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 04/2022 

A Coordenadora Executiva do Procon-Arapongas, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o respectivo 

Processo Administrativo nº 091/2021, INTIMA a EXCELENCIA DECOR LTDA., (INOVE DECOR) à efetuar o pagamento 

do valor de R$3.193,03 (três mil cento e noventa e três reais e tres centavos) a título de multa, proveniente de Decisão 

Administrativa expedida por este órgão ou ainda apresentar recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias à contar 

da presente, sob pena de inscrição em dívida ativa e execução judicial. 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 05/2022 

A Coordenadora Executiva do Procon-Arapongas, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o respectivo 

Processo Administrativo nº 207/2021, INTIMA a JORGE RAFAEL REDELICH PINTO (BAZAR JM) à efetuar o pagamento 

do valor de R$ 2.565,83 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos) a título de multa, 

proveniente de Decisão Administrativa expedida por este órgão ou ainda apresentar recurso administrativo, no prazo 

de 10 (dez) dias à contar da presente, sob pena de inscrição em dívida ativa e execução judicial. 

 

Arapongas, 24 de agosto de 2022 

 

 

FABIANI SILVÉRIO BARBIST 
Coordenadora Executiva 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 
ARAPONGAS – PARANÁ 

 

 
Av. Gaturamo, 1.000 – Jd. Aeroporto - CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná 

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

RESOLUÇÃO 003/2022  
 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei Municipal 3.987/2012, bem como seu 
Regimento Interno, considerando a Deliberação CEDI/PR 001/2022, bem como 
o  deliberado em reunião da Plenária realizada na data de 24/08/2022, 

 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º. A inscrição das entidades não governamentais com 
ou sem fins lucrativos, bem como a inscrição dos programas, projetos e 
serviços das entidades governamentais e não-governamentais de 
atendimento e assistência à pessoa idosa no Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso de  Arapongas obedecerá ao disposto nesta Resolução. 

 
Art. 2º.  A inscrição de entidades e organizações de 

atendimento aos direitos da pessoa idosa, bem como dos serviços, 
programas e/ou projetos que atendam pessoas idosas no Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso de  Arapongas é por prazo indeterminado. 

§ 1º A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, em 
caso de descumprimento dos requisitos constantes nesta Resolução. 

§ 2º Da decisão do COMDI que indeferir ou cancelar a 
inscrição de entidades e organizações de atendimento aos direitos da 
pessoa idosa, bem como dos serviços, programas e/ou projetos que 
atendam pessoas idosas, caberá recurso ao Conselho Estadual dos 
Direitos do Idoso, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do primeiro dia útil 
imediatamente posterior ao da ciência da decisão. 

§ 3º As entidades inscritas deverão comunicar o 
encerramento de suas atividades, programas e/ou atividades de 
atendimento a pessoas idosas ao COMDI, no prazo de 30 (trinta) dias. 

 
CAPÍTULO I 

DA INSCRIÇÃO 
 
Art. 3º. Ficam sujeitas a inscrição no COMDI, as instituições 

não-governamentais e que promovam a política de atendimento à pessoa 
idosa, por meio de ações articuladas nas áreas de:  
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 
ARAPONGAS – PARANÁ 

 

 
Av. Gaturamo, 1.000 – Jd. Aeroporto - CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná 

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

I - Políticas Sociais Básicas;  
II - Políticas de Assistência Social;  
III - Políticas de Proteção Especial;  
IV - Políticas de Garantia de Direitos.  
 
Parágrafo único. Ficam sujeitas, ainda, a inscrição todas 

as entidades não governamentais que recebam, a qualquer título, verbas 
públicas destinadas ao atendimento ou à garantia de direitos à pessoa 
idosa. 

 
CAPÍTULO II  

DA INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS  
 
Art. 4º.  As entidades governamentais e não-

governamentais que não prestem atendimento continuado e exclusivo à 
pessoa idosa, mas que eventualmente desenvolvam programas, projetos 
e serviços voltados a este segmento populacional deverão proceder à 
inscrição destes, conforme esta Resolução, junto ao COMDI. 

Parágrafo Único. Para fins desta Resolução considera-se:  
I. Centro-Dia: Espaço designado para convivência de 

pessoas idosas que residem com seus familiares, mas não dispõem de 
atendimento no domicílio para a realização das atividades da vida diária. 
A pessoa idosa fica no Centro-Dia por até oito horas diárias, período que 
lhe são prestados serviços de saúde, fisioterapia, apoio psicológico, social 
e atividades ocupacionais e de lazer.  

II. Centro de Convivência: Destinado a pessoas idosas e 
seus familiares, que participam de atividades com duração de, no mínimo, 
16 (dezesseis) horas semanais. Nessa modalidade, são desenvolvidas 
ações de atenção a pessoa idosa, de maneira a aumentar à qualidade de 
vida, motivar a participação, o convívio em sociedade, cidadania e a 
conexão entre gerações.  

III. Casa-lar: Uma forma de habitação para grupos de 
pessoas idosas, inclusive os que apresentam algum tipo de dependência. 
Dispõe de mobília adequada e técnico habilitado para ajudar nas 
necessidades diárias da pessoa idosa.  
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 
ARAPONGAS – PARANÁ 

 

 
Av. Gaturamo, 1.000 – Jd. Aeroporto - CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná 

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

IV. Atendimento Domiciliar: É o atendimento dado em 
domicílio da pessoa idosa que possua qualquer tipo de dependência, 
realizado por cuidadores, pelo menos, duas vezes durante a semana.  

V. Grupos de Convivência: Consiste em atividades diversas 
(recreativas, laborais, artísticas etc.), realizadas com pessoas idosas 
independentes, em espaços disponibilizados pela comunidade, com uma 
frequência regular de no mínimo 6 (seis) horas semanais.  

VI. República: É uma opção de residência para pessoas 
idosas autônomas, organizadas em forma de grupos. É cofinanciada com 
recursos dos residentes, conforme disposto no artigo 35 do Estatuto do 
Idoso Lei no. 10.741/2003.  

VII. Acolhimento Institucional: É o atendimento integral, ou 
seja, 24 (vinte e quatro) horas oferecido a pessoa idosa que esteja em 
situação de abandono ou impossibilitado de conviver com a família. É 
realizado por Instituições de Longa Permanência para Pessoa Idosa – 
ILPI’s, instituições como abrigos, casas- lar e casas de repouso. Podem 
ser cofinanciadas conforme disposto no artigo 35 do Estatuto do Idoso Lei 
no. 10.741/2003.  

VIII. Oficina Abrigada de Trabalho: Local destinado ao 
desenvolvimento, pelas pessoas idosas, de atividades produtivas, 
proporcionando-lhe oportunidade de elevar sua renda, sendo regida por 
normas específicas;  

IX. Atendimento domiciliar: É o serviço prestado a pessoa 
idosa que vive só e seja dependente, a fim de suprir as suas necessidades 
da vida diária. Esse serviço é prestado em seu próprio lar, por 
profissionais da área de saúde ou por pessoas da própria comunidade;  

X. Outras formas de atendimento: Iniciativas surgidas na 
própria comunidade, que visem à promoção e à integração da pessoa 
idosa na família e na sociedade. 

 
CAPÍTULO III  

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DE ENTIDADES NÃO 
GOVERNAMENTAIS E INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E 

SERVIÇOS  
 
Art. 5º. O pedido de inscrição das entidades não-

governamentais e inscrição dos programas, projetos e serviços de 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 
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atendimento e assistência à pessoa idosa das entidades governamentais 
e não- governamentais, com ou sem fins lucrativos será apresentado ao 
COMDI, o qual promoverá a inscrição, nos termos da legislação vigente. 

Parágrafo único. O Requerimento de inscrição, 
acompanhado de toda a documentação pertinente, deverá ser 
protocolado diretamente na Secretaria Executiva do Conselho Municipal 
dos Direitos do Idoso. 

 
Art. 6º. Os documentos exigidos para a inscrição da 

entidade não-governamental sem fins lucrativos são:  
I) requerimento de inscrição;  
II) cópia do estatuto registrado em cartório civil, com 

objetivos estatutários em conformidade com o Estatuto do Idoso, 
demonstrando que:  

a) aplica suas rendas, seus recursos e eventual resultado 
operacional integralmente no território nacional, na manutenção e no 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais;  

b) não distribui resultados, dividendos, bonificações ou 
parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma;  

c) não percebam os seus diretores, conselheiros, 
associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuneração, 
vantagens ou benefícios direta ou indiretamente, por qualquer forma ou 
título em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam 
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de 
associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos 
dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na 
gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores 
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de 
atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior 
da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, 
no caso das fundações;  

d) em caso de dissolução ou extinção, destinar o eventual 
patrimônio remanescente a entidades com atividades congêneres.  

III) cópia da ata de eleição dos membros da atual diretoria, 
registrada em cartório civil;  

IV) cópia do RG e CPF do presidente, vice-presidente e 
tesoureiro;  
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V) cópia do CNPJ atualizado;  
VI) declaração de idoneidade dos dirigentes da entidade; 
VII) comprovante de instalações físicas em condições 

adequadas de habitabilidade, salubridade, higiene e segurança, mediante 
apresentação de: alvará de funcionamento emitido pela Secretaria 
Municipal de Saúde ou termo de compromisso de regularização com a 
manifestação favorável da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de 
saude do municipio;  

VIII) entidades e organizações de assistência social devem 
apresentar o comprovante de inscrição no Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS.  

IX) plano de trabalho, contendo:  
a) finalidades estatutárias;  
b) objetivos;  
c) origem dos recursos;  
d) infraestrutura;  
e) identificação do serviço informando:  
1. público alvo;  
2. capacidade de atendimento;  
3. recurso financeiro utilizado;  
4. recursos financeiros a serem utilizados;  
5. recursos humanos envolvidos e sua qualificação;  
6. abrangência territorial.  
 
§ 1º. As Entidades que prestam serviço de longa 

permanência para pessoas idosas, em caráter assistencial e sem fins 
lucrativos, devem apresentar ainda:  

I) cópia do contrato firmado para a prestação de serviços 
referentes ao abrigamento de pessoa idosa, conforme padrão 
estabelecido pelo CEDI-PR  

II) declaração de compatibilidade com o Artigo 35 do 
Estatuto do Idoso: listagem nominal, o valor individual cobrado pela 
prestação de serviço, bem como o valor total do benefício previdenciário 
ou assistencial de cada pessoa idosa, especificando o percentual de 
contribuição desta no custeio da entidade;  
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III) relatório de atividades assinado pelo representante legal 
da entidade, com descrição, identificação, quantificação e qualificação 
das ações desenvolvidas no último exercício, em caso de renovação; 

 
§ 2º. Inscrição de instituições de longa permanência para 

idosos, com fins lucrativos  
a) requerimento de inscrição;  
b) cópia do contrato social registrado em cartório civil, 

comprovando execução de programas de atendimento às pessoas idosas 
como finalidade da sociedade;  

c) cópia do RG, CPF dos sócios da pessoa jurídica;  
d) declaração de idoneidade firmada pelos sócios da 

pessoa jurídica, conforme modelo padrão; cópia do CNPJ atualizado;  
e) comprovante de instalações físicas em condições 

adequadas de habitabilidade, salubridade, higiene e segurança, mediante 
apresentação de: alvará de funcionamento emitido pela Secretaria 
Municipal de Saúde (caso não possua, apresentar termo de compromisso 
de regularização com a manifestação favorável da Vigilância Sanitária;  

f) cópia dos modelos de contrato de prestação de serviços 
firmados com a pessoa idosa, especificando o tipo de atendimento, as 
obrigações da sociedade e prestações decorrentes do contrato, com os 
respectivos preços;  

g) descrição da forma em que se executa a prestação de 
serviços, que deverá ser compatível com os princípios do Estatuto do 
Idoso. 

 
Art. 7º. Os documentos exigidos para a inscrição dos 

programas, projetos ou serviços das instituições não-governamentais 
são:  

I) requerimento de inscrição;  
II) estatuto devidamente registrado e atualizado;  
III) cópia do CNPJ;  
IV) ata da eleição da última diretoria;  
V) licença sanitária, quando exigido;  
VI) balanço financeiro do ano anterior, se constituída a 

entidade há mais de um ano; 
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VII) declaração de entidade de assistência social ou 
utilidade pública, caso tenha;  

VIII) certidão negativa criminal, cível e de ações trabalhistas 
de seus dirigentes; 

IX) plano de ação do programa, projeto ou serviço, 
contendo:  

a) finalidades estatutárias;  
b) objetivos;  
c) origem dos recursos;  
d) infraestrutura;  
e) identificação do programa, projeto ou serviço, 

informando:  
1. público alvo;  
2. capacidade de atendimento;  
3. recurso financeiro utilizado;  
4. recursos financeiros a serem utilizados;  
5. recursos humanos envolvidos e sua qualificação;  
6. atividades desenvolvidas que visem o cumprimento do 

Estatuto do Idoso;  
7. abrangência territorial. 
 
Art. 8º. Os documentos exigidos para a inscrição dos 

programas, projetos ou serviços das instituições governamentais são:  
I) requerimento de inscrição;  
II) cópia do CNPJ;  
III) cópia da nomeação da autoridade competente;  
IV) plano de ação do programa, projeto ou serviço, 

contendo:  
a) objetivos;  
b) origem dos recursos;  
c) infraestrutura;  
d) identificação do programa, projeto ou serviço, 

informando:  
1. público alvo;  
2. capacidade de atendimento; 
3. recurso financeiro utilizado;  
4. recursos financeiros a serem utilizados;  
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5. recursos humanos envolvidos e sua qualificação;  
6. atividades desenvolvidas que visem o cumprimento do 

Estatuto da Pessoa Idosa. 
 
Art. 9º. Caso seja verificada a falta de documentos e/ou 

invalidade destes, a Comissão de Inscrição e Fiscalização notificará a 
Entidade, que terá um prazo de trinta dias consecutivos, contados a partir 
da notificação, para saná-la, sob pena de arquivamento sem julgamento 
de mérito do requerimento de inscrição.  

 
Art. 10º. Constitui-se obrigação da entidade, sob pena de 

cancelamento da inscrição: 
I) sempre que for efetuada qualquer alteração nos estatutos, 

regulamento ou compromisso social da entidade, esta deverá comunicar 
formalmente o COMDI, com a remessa da certidão do respectivo registro 
em Cartório competente; 

II) manter devidamente atualizados os dados cadastrais, 
informando formalmente o COMDI sempre que ocorrer  alteração de 
nome, sede, endereço, telefone e eleição de nova diretoria; 

III) apresentar outras informações e/ou documentos, 
quando solicitados pelo Conselho. 

 
CAPÍTULO IV  

DOS DEFERIMENTOS  
 

Art. 11. O deferimento da inscrição da entidade ou da 
inscrição dos programas, projetos e serviços, com a consequente 
emissão da inscrição, ficará sujeito à aprovação do COMDI, por decisão 
da maioria de seus membros, que analisará o devido preenchimento dos 
requisitos legais, podendo exigir outros documentos que entender 
necessários.  

 
Art. 12. Caberá ao COMDI:  
I - receber e analisar os pedidos de inscrição das entidades 

e inscrição dos programas, projetos e serviços, bem   como a 
documentação respectiva;  
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II - providenciar visita à entidade e emissão de parecer 
sobre as condições para o funcionamento;  

III - pautar, discutir e deliberar os pedidos de inscrição, bem 
como eventual advertência ou cancelamento, em reunião plenária;  

IV - Expedir a competente inscrição às entidades.  
 
Art. 13.  A inscrição das entidades governamentais e não-

governamentais de      atendimento e assistência à pessoa idosa é por 
prazo indeterminado. 

Parágrafo único. Para manutenção da inscrição as 
entidades ou organizações deverão apresentar anualmente, até 30 de 
abril, ao COMDI:   

I - Plano de ação do corrente ano;   
II - Relatório de atividades do ano anterior que evidencie o 

cumprimento do Plano de ação, destacando informações sobre o público 
atendido e os recursos utilizados. 

 
Art. 14. Compete ao COMDI a fiscalização das entidades 

governamentais e não-governamentais de atendimento e assistência à 
pessoa idosa, bem como dos programas, projetos e os serviços por ele 
inscritos, no respectivo território municipal. 

 
CAPÍTULO V  

DOS INDEFERIMENTOS  
 
Art. 15. Será indeferida inscrição à entidade que:  
I – não apresentar a documentação exigida nesta 

Resolução, conforme o caso;  
II – não oferecer instalações físicas em condições 

adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;  
III – não apresentar objetivos estatutários e plano de 

trabalho compatíveis com os princípios da Lei Federal nº 10.741/2003 
(Estatuto do Idoso);  

IV – não esteja regularmente constituída;  
V – não demonstre a idoneidade de seus dirigentes.  
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§ 1º - Em caso de indeferimento, por qualquer motivo, a 
entidade poderá, logo que corrigida a irregularidade apontada, dar 
entrada com novo pedido.  

§ 2º - Indeferida a inscrição, a entidade poderá recorrer, com 
prazo máximo de até 30 dias corridos, ao CEDI-PR anexando todos os 
documentos e inclusive a negativa do COMDI para regularizar sua 
inscrição, aduzindo as informações que julgar necessárias a análise do 
CEDI/PR. 

 
CAPÍTULO VI  

DOS CANCELAMENTOS  
 
Art. 16. As entidades governamentais e não 

governamentais sujeitas a inscrição de seus programas, projetos e 
serviços no COMDI serão advertidas quando:  

I - apresentarem irregularidades técnicas ou administrativas 
incompatíveis com os princípios do Estatuto da Pessoa Idosa;  

II - interromperem suas atividades por período superior a 
três meses, sem motivo justificado;  

III - deixarem de cumprir, sem justo motivo, com o plano de 
trabalho apresentado.  

Parágrafo único. A advertência estabelecerá um prazo de 
trinta dias para que a entidade sane as irregularidades apontadas e/ou 
apresente defesa fundamentada que será submetida à apreciação do 
Plenário do COMDI, sob pena de cancelamento da inscrição do programa, 
projeto ou serviço. 

 
Art. 17. A inscrição do programa, projeto e serviço será 

cancelado quando a entidade  governamental ou não-governamental:  
I - não atender às exigências que motivaram a advertência;  
II - comunicar a sua extinção. 
§ 1º - A inscrição dos programas, projetos e serviços 

poderão ser cancelados a qualquer tempo, em caso de descumprimento 
dos requisitos previstos nesta Deliberação, garantido o direito à ampla 
defesa e ao contraditório.  
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§ 2º - As entidades deverão comunicar o encerramento de 
suas atividades, programas, projetos ou serviços ao COMDI, no prazo de 
trinta dias corridos. 

 
CAPÍTULO VII  

DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Art. 18. O funcionamento das entidades governamentais e 

não-governamentais de atendimento e assistência à pessoa idosa 
depende de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa.  

 
Art. 19. As entidades que não fizerem a inscrição de seus 

programas, projetos ou serviços estarão sujeitas às penalidades 
administrativas previstas na Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do 
Idoso), e não poderão operar no município respectivo, bem como ficarão 
impedidas de receber recursos do Fundo dos Direitos do Idoso do Estado 
do Paraná e/ou do COMDI ou outras verbas públicas do Estado do 
Paraná.  

Parágrafo único. A entidade que já se encontrar em pleno 
funcionamento deverá efetivar sua inscrição ou inscrição de seus 
programas, projetos ou serviços no prazo de noventa dias, a contar da 
publicação desta Deliberação.  

 
Art. 20. O descumprimento das disposições contidas nesta 

Resolução por parte das entidades governamentais e não-
governamentais será comunicado ao Ministério Público do Estado do 
Paraná e demais órgãos que o COMDI entender pertinente. 

 
Art. 21. Toda documentação referente à inscrição de 

entidades ou organizações, serviços, projetos e atividades de 
atendimento a pessoa idosa junto ao Conselho será, após encerrado o 
procedimento, encaminhada, formalmente, ao Órgão Gestor da 
Assistência Social no Município, que a manterá em seus arquivos,  
garantido o acesso aos documentos sempre que se fizer necessário, em 
função do exercício do controle social. 
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Parágrafo único: Fica vedada a inutilização e descarte da 
referida documentação. 

 

Art. 22. Aos casos não previstos nesta Resolução e dúvidas 
porventura existentes, aplicar-se-ão os preceitos estabelecidos na 
legislação vigente, mediante parecer preliminar da Comissão Permanente 
de Inscrição e Fiscalização, devidamente analisado e aprovado pela 
Plenária do COMDI. 

 

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo 
ser publicada, ficando revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Resolução COMDI 003/2014, em sua íntegra. 

Parágrafo único. Fica mantida a validade dos atestados já 
emitidos pelo Conselho, devendo a manutenção dos mesmos ser 
efetuada nos termos desta Resolução. 

 

Arapongas, 24 de agosto de 2022. 

 

 

 

________________________ 
Sílvio Marcos Gomes 

Presidente 
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RESOLUÇÃO 003/2022 
ANEXO I 

 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
OBS: PARA CADA REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEVE SER FORMULADO UM REQUERIMENTO 

ESPECÍFICO, ACOMPANHADO DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NA RESOLUÇÃO. 
 
EXMO(A) SR(A) PRESIDENTE DO COMDI. 
 
A Entidade abaixo qualificada vem requerer a seguinte inscrição junto a este 
distinto Conselho: 
 
ENTIDADE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
ATIVIDADE PRINCIPAL: 
 
INSCRIÇÃO REQUERIDA: 
(   ) ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL SEM FINS LUCRATIVOS 

(   ) ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL SEM FINS LUCRATIVOS – ILPI 

(   ) ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL COM FINS LUCRATIVOS – ILPI 

(   ) PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS – ENTIDADE NÃO 

GOVERNAMENTAL 

(   ) PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS – ENTIDADE 

GOVERNAMENTAL 

 
SERVIÇO PRESTADO: 
NOME: 
 
CARACTERIZAÇÃO: 
(   ) CENTRO-DIA 

(   ) CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

(   ) CASA-LAR 

(   ) ATENDIMENTO DOMICILIAR (INCISO IV – ART. 4º) 

(   ) GRUPOS DE CONVIVÊNCIA 



QUARTA-FEIRA 24/08/2022                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XIV Nº: 3196 PÁG: 20

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 
ARAPONGAS – PARANÁ 

 

 
Av. Gaturamo, 1.000 – Jd. Aeroporto - CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná 

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

(   ) REPÚBLICA 

(   ) ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

(   ) OFICINA ABRIGADA DE TRABALHO 

(   ) ATENDIMENTO DOMICILIAR (INCISO IX – ART. 4º) 

(   ) OUTRA FORMA DE ATENDIMENTO. ESPECIFICAR: 

 
 
INSCRIÇÃO EM OUTROS CONSELHOS (ESPECIFICAR): 
 
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: 
 
NOME: 

RG: CPF: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

TELEFONE: 

EMAIL: 

PERÍODO DO MANDATO: 

 
 
TERMOS EM QUE PEDE E AGUARDA DEFERIMENTO. 
 

 
 
 

ARAPONGAS, ___ DE _____ DE _____. 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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