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AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 065/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto o Registro de
preços para futura aquisição de coffe break, marmitex,
refrigerante e água mineral, em atendimento as
Secretarias Municipais de Educação, Cultura, Lazer e
Eventos e Esporte, conforme consta no art. 1º do
respectivo Edital. Os envelopes (de proposta e
documentação) serão recebidos na Prefeitura do
Município de Arapongas - Gerência de Licitações,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 09h15min do dia
04 de Abril de 2014 e abertos a partir das 09h:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico www.arapongas.pr.gov.br.

Arapongas, 21 de março de 2014.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 066/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Contratação de
empresa através do sistema registro de preços para futura
e eventual locação de equipamentos de iluminação com
prestação de serviços de profissionais, locação de
equipamentos de som e profissionais e locação de
brinquedos com monitores, em atendimento a Secretaria
Municipal de Esporte, conforme consta no art. 1º do
respectivo Edital. Os envelopes (de proposta e
documentação) serão recebidos na Prefeitura do
Município de Arapongas - Gerência de Licitações,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 13h15min do dia
04 de Abril de 2014 e abertos a partir das 13h:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico www.arapongas.pr.gov.br.

Arapongas, 21 de março de 2014.

MÁRCIA  MARIA  ARDUIM BIAZON
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 067/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Contratação de
empresa através do sistema registro de preços para futura
aquisição de materiais gráficos, em atendimento a
Secretaria Municipal de Esporte, conforme consta no
art. 1º do respectivo Edital. Os envelopes (de proposta
e documentação) serão recebidos na Prefeitura do
Município de Arapongas - Gerência de Licitações,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 09h15min do dia
14 de Abril de 2014 e abertos a partir das 09h:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico www.arapongas.pr.gov.br.

Arapongas, 21 de março de 2014.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 068/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Aquisição de um
rolo compactador autoprelido vibratório de grande
porte, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras,
Transporte e Desenvolvimento Urbano - SEODUR,
conforme consta no art. 1º do respectivo Edital. Os
envelopes (de proposta e documentação) serão
recebidos na Prefeitura do Município de Arapongas -
Gerência de Licitações, localizada na Rua das Garças, nº
750, 2° Andar, Centro Administrativo, ARAPONGAS-
PR, até 13h15min do dia 14 de Abril de 2014 e abertos a
partir das 13h:30min horas, do mesmo dia, no mesmo

local. O respectivo edital poderá ser obtido em sua integra
no endereço eletrônico www.arapongas.pr.gov.br.

Arapongas, 21 de março de 2014.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 069/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto o Registro de
preços para contratação de empresa jornalística, para
publicação dos atos oficiais, em atendimento a Secretaria
Municipal de Governo - SEGOV, conforme consta no
art. 1º do respectivo Edital. Os envelopes (de proposta
e documentação) serão recebidos na Prefeitura do
Município de Arapongas – Na sala de reuniões do
Gabinete do Prefeito, localizada na Rua das Garças, nº
750, 2° Andar, Centro Administrativo, ARAPONGAS-
PR, até 09h15min do dia 03 de Abril de 2014 e abertos a
partir das 09h:30min horas, do mesmo dia, no mesmo
local. O respectivo edital poderá ser obtido em sua integra
no endereço eletrônico www.arapongas.pr.gov.br.

Arapongas, 21 de março de 2014.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

ERRATA
RETIFICAÇÃO DO EXTRA TO DO PROCESSO

ADMINISTRA TIV O N.° 027/2014 – PREGÃO 025/
2014

Ante o erro de digitação no extrato, publicado no Jornal
Tribuna do Norte e no Diário Oficial Eletrônico da
Prefeitura Municipal de Arapongas no dia 12/03/2014.

Onde se lê: AUTO ARAPONGAS COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA, MOVEIS BELO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA e MISTER MICRO PARANÁ LTDA
– ME;
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Leia-se: AUTO ARAPONGAS COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA, MOVEIS BELO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, MISTER MICRO PARANÁ LTDA
– ME, VINICIUS DO AMARAL  ROLANDIA e ARAUJO
& FONTANA LTDA.

LEI Nº 4.213, DE 21 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre a possibilidade excepcional de
reparcelamento de débitos inscritos em dívida ativa de
natureza tributária.

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

Art. 1o. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo
Municipal a, excepcionalmente, e pelo prazo máximo
improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
publicação desta lei, reparcelar os créditos de natureza
tributária, inscritos em dívida ativa, e que foram objeto
de descumprimento de parcelamento anterior, em até 24
(vinte e quatro) parcelas.

Art. 2º. O contribuinte deverá requerer o benefício desta
Lei, impreterivelmente em até 180 (cento e oitenta) dias
contados da data de sua publicação.
Parágrafo único. Estando o crédito tributário ajuizado,
deverá o interessado proceder à quitação das custas
processuais e honorários advocatícios, bem como
apresentar os comprovantes de quitação quando do
pedido de parcelamento.

Art. 3o. Optando o contribuinte pelo reparcelamento
autorizado no artigo 1º desta lei, será elaborado o
respectivo termo, por intermédio da Secretaria Municipal
de Finanças, podendo ela emitir boletos de arrecadação
bancária, em nome do sujeito passivo da obrigação
tributária, com os acréscimos legais.
Parágrafo primeiro. O atraso de qualquer parcela
implicará na constituição em mora do devedor.
Parágrafo segundo. Verificado o inadimplemento do
contribuinte, perderá ele os benefícios concedidos por
esta lei, tornando-se exigível o imediato recolhimento
de todo o saldo devedor, de uma só vez, acrescida dos
valores e acréscimos legais, devidamente atualizados.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Arapongas, 21 de março de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO J. A. CICERO
Secretário Municipal de Finanças

LEI Nº 4.214, DE 21 DE MARÇO DE 2014

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONTRATAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM A
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A –
FOMENTO PARANÁ.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a contratar com a Agência de Fomento do
Paraná S/A - FOMENTO PARANÁ, operações de
crédito, até o limite de R$ 1.860.000,00 (um milhão,
oitocentos e sessenta mil reais).

Parágrafo Único - O valor das operações de
crédito estão condicionados à obtenção, pela
municipalidade, de autorização para a sua realização,
em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis ao
endividamento público através de Resoluções
emanadas pelo Senado Federal e pela Lei Complementar
nº 101, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 2º - Os prazos de amortização e carência,
os encargos financeiros e outras condições de
vencimento e liquidação da dívida a ser contratada,
obedecerão às normas pertinentes estabelecidas pelas
autoridades monetárias federais, e notadamente o que
dispõe o normativo do Senado Federal, bem como as
normas específicas da Agência de Fomento do Paraná
S.A – FOMENTO PARANÁ.

Art. 3º - Os recursos oriundos das operações
de crédito autorizadas por esta Lei serão aplicados na
aquisição dos seguintes bens e/ou equipamentos:

I – Sistema de código tributário, no valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

II – Planta genérica de valores, no valor de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais);

III – Cadastro Imobiliário Georeferenciado, no
valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil
reais).

Art. 4º - Em garantia das operações de crédito
de que trata esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a ceder à Agência de Fomento do Paraná
S.A. – FOMENTO PARANÁ, as parcelas que se fizerem
necessárias da quota-parte do Imposto Sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, ou
tributos que os venham a substituir, em montantes
necessários para amortizar as prestações do principal e
dos acessórios, na forma do que venha a ser contratado.

Art. 5º - Para garantir o pagamento do principal
atualizado monetariamente, juros, multas e demais
encargos financeiros decorrentes das operações
referidas nesta Lei, o Poder Executivo Municipal, poderá

outorgar à Agência de Fomento do Paraná S.A. –
FOMENTO PARANÁ, mandato pleno para receber e
dar quitação das referidas obrigações financeiras, com
poderes para substabelecer.

Art. 6º - O prazo e a forma definitiva de
pagamento do principal reajustável, acrescidos dos juros
e demais encargos incidentes sobre as operações
financeiras, obedecidos os limites desta Lei, serão
estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal com a
entidade financiadora, conforme elencado no contrato
de financiamento de crédito.

Art. 7º - Anualmente, a partir do exercício
financeiro subseqüente ao da contratação das operações
de crédito, o orçamento do Município consignará
dotações próprias para a amortização do principal e dos
acessórios das dívidas contratadas.

Art. 8º - O Poder Executivo realizará processo
licitatório para aquisição dos bens e/ou serviços
necessários para a modernização     do Sistema Tributário
Municipal.

Parágrafo único – Uma vez realizado o processo
licitatório pela Secretaria de Estado de Administração e
Previdência – SEAP, sob a forma de registro de preço, o
Município, desde que seja participante, deverá adquirir
os bens somente através deste certame.

Art. 9° - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 21 de março de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO J. A. CICERO
Secretário Municipal de Finanças
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

AVISO DE LICIT AÇÃO
Processo Administrativo n. 009/2014 - Licitação

Edital de Pregão n. 006/2014
Comunicamos aos interessados que se acha aberta a
licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/
2014, para a Contratação de Empresa Especializada para
a Prestação de Serviços de Fornecimento de Passagens
Aéreas Nacionais, Cotação, Reserva, Marcação,
Remarcação, Cancelamento, Reembolso, Reserva de
Hotéis e Translado, nos termos do art. 1° e Anexo I do
respectivo edital. Os envelopes contendo as propostas
e a documentação, serão recebidos na Câmara Municipal
de Arapongas, setor de licitações, localizado à Rua
Harpia nº 389, centro, Arapongas – Pr., até às 13:30 horas
do dia 04/04/2014 e abertura dos envelopes nº. 01 e 02,
contendo a Proposta de Preços e Documentação, dar-
se-á no mesmo local e dia, a partir das 14:00 horas. O
respectivo edital poderá ser obtido pelo site da Câmara
municipal de Arapongas, no link licitações:
www.cmarapongas.pr.gov.br. Informações pelo telefone
(43) 3303-2106.

Arapongas, 21 de março de 2014.

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Pregoeiro

PORTARIA  nº 47/2014

Maria Margareth Novaes Pimpão Giocondo,  Presidente
da Câmara Municipal de Arapongas, Estado do Paraná,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E:
DESIGNAR os servidores, FABIANI SIL VÉRIO
BARBIST, LUCIANE FERNANDA RIBEIRO e
TATIANA ANDRÉ CURTI, pertencentes ao Quadro de
Pessoal da Câmara Municipal, para, sob a presidência
da primeira, para constituírem a Comissão Permanente
de Recebimento de Bens deste Poder.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos à 01 de março de 2014, revogadas
as disposições em contrário.

Arapongas, 20 de março de 2014.

MARIA  MARGARETH NOV AES PIMPÃO
GIOCONDO
Presidente
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