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DE ADMINISTRAÇÃO                        ATOS DO PODER EXECUTIVO
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     DIÁRIO OFICIAL
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SEXTA-FEIRA - 12/09/2014

Extrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 062/14.
Modalidade: Tomada de Preços nº 002/14.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
reforma, regularização e construção “Unidade de Saúde”
Setor de Epidemologia, em atendimento a Secretaria
Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento
Urbano – SEODUR.
Pelo presente instrumento o Exmo. Sr. Prefeito do
Município de Arapongas, no uso de suas atribuições
legais, e com fulcro na legislação pertinente, julga
DESERTA, a lictação em comento em razão de ausência
de interessados.
Data e assinaturas:

Extrato de Ratificação
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 101/2014.
Modalidade: Pregão nº 079/2014.
Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento e isntalação de forro PVC, em atendimento
a Secretaria Municipal de Esportes.
Pelo presente instrumento o Exmo. Sr. Prefeito do
Município de Arapongas, no uso de suas atribuições
legais, e com fulcro na legislação pertinente, comunica
aos interessados que o presente processo de licitação
fica delcarado ANULADO por conveniencia
administrativa, conforme consta justificativa nos autos.

Arapongas, 11 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

LEI nº 4.293, de 11 de setembro de 2014

Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento
junto ao Banco do Brasil S.A. e dá outras providências
correlatas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO

DO PARANÁ, DECRETOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar
financiamento junto ao Banco do Brasil S.A., até o valor
de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), observadas as
disposições legais e contratuais em vigor para as
operações de crédito do Programa Caminho da Escola.

Parágrafo Único - Os recursos resultantes do
financiamento autorizado neste artigo serão
obrigatoriamente aplicados na aquisição de ônibus,
micro-ônibus e embarcações para transporte escolar,
prioritariamente, da zona rural, no âmbito do Programa
Caminho da Escola, no termos da Resolução do Conselho
Monetário Nacional n.º 3.453, de 26/04/2007, e suas
alterações.

Art. 2º – Para pagamento do principal, juros, tarifas
bancárias e outros encargos da operação de crédito,
fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta-
corrente mantida em sua agência, a ser indicada no
contrato, onde são efetuados os créditos dos recursos
do Município, os montantes necessários à amortização
e pagamento final da dívida e das tarifas bancárias, nos
prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo Primeiro – O valor correspondente às tarifas
bancárias aplicáveis à operação será o vigente à época
da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços
Bancários - Pessoa Jurídica, que se encontra disponível
em qualquer agência do Banco do Brasil.

Parágrafo Segundo – No caso de os recursos do
Município não serem depositados no Banco do Brasil,
fica a instituição financeira depositária autorizada a
debitar, e posteriormente transferir os recursos a crédito
do Banco do Brasil, nos montantes necessários à
amortização e pagamento final da dívida, nos prazos
contratualmente estipulados, na forma estabelecida no
caput.

Parágrafo Terceiro – Fica dispensada a emissão da nota
de empenho para a realização das despesas a que se
refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei
4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º – Os recursos provenientes da operação de
crédito objeto do financiamento serão consignados

como receita no orçamento ou em créditos adicionais.

Art. 4º – O orçamento do Município consignará,
anualmente, os recursos necessários ao atendimento
da parte não financiada do Programa e das despesas
relativas à amortização de principal, juros, demais
encargos e as tarifas bancárias decorrentes da operação
de crédito autorizada por esta Lei.

Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 11 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração
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LEI Nº 4.294, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014

Autoriza o Poder Executivo a efetuar abertura de Crédito 
Adicional Suplementar, no orçamento do Município de 
Arapongas, para o exercício de 2014 e a ajustar as 
programações estabelecidas no Plano Plurianual 2014 a 
2017 no Anexo I da Lei nº. 4.176, de 09/12/2013 e no 
Anexo V da Lei 4.175, de 03/12/2013 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2014. 

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2014, da Lei Municipal  nº. 4.195, de 19 de dezembro de 2013  para o exercício de 2014, Crédito Adicional Suplementar , no 
valor de R$ 245.518,23 (duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e três centavos), à conta de recursos que 
serão transferidos através do Termo de Compromisso PAR nº. 201401258/2014 e Termo nº. 201403140/2013 - MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, aquisição de  mobiliários e equipamentos para os 
Centros de Educação Infantil.

  10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
  10.04 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-Educação Infantil 
123650015.2.046/3.3.90.30.00 � Material de Consumo..................................................................................................R$ 7.424,34 
 Fonte de Recurso 140 
                             3.3.90.30.00 � Material de Consumo..................................................................................................R$ 9.071,62 
 Fonte de Recurso 141 
                             4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente........................................................................R$ 99.442,15 
 Fonte de Recurso 140 
                             4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente........................................................................R$ 129.580,12 
 Fonte de Recurso 141 

  
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 II,  da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de arrecadação do 
exercício de 2014 das fontes de recursos abaixo especificadas: 

:FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
140 Termo de Compr.PAR 201401258 - Equip.Creche 106.866,49 
141 Termo de Compr.PAR 201403140 - Equip.Creche 138.651,74 

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 da  presente Lei,  o montante das despesas e parte da meta física 
programada para o exercício de 2014 nas ações orçamentárias estabelecidas nos Anexos I e II da Lei nº. 4.176, de 09/12/2013 do Plano 
Plurianual 2014 a 2017, ficam re-programadas nas formas abaixo descritas: 

ORGÃO: 10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2014 2015 2016 2017 

04 UNIDADE: MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

     

12 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO      
365 SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL      
0015 PROGRAMA:  EXPANSÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BASICA 

     

2.046 Atividade: Manutenção dos Serviços da 
Educação Infantil 

     

 Fonte de Recurso 140      
 3.3.90.30.00 - Material de Consumo R$  7.424,34 - - - 
 4.4.90.52.00 - Equip.Material Permanente R$ 99.442,15 - - - 
 Fonte de Recurso 141      
 3.3.90.30.00 - Material de Consumo R$  9.071,62 - - - 
 4.4.90.52.00 - Equip.Material Permanente R$ 129.580,12 - - - 
 Principais serviços e ou produtos      
0011 Adquirir mobiliário e materiais permanentes Outros 

Produtos 01 - - - 
Houve aumento da meta física      

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos proveniente de 
excesso de arrecadação constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º da presente Lei, o montante das 
despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2014 na atividade orçamentária estabelecida nos  Anexos II, V e VI 
da Lei nº. 4.175, de 03/12/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 
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ORGÃO: 10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2014 

04 UNIDADE: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-
EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

12 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO   
365 SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL   
0015 PROGRAMA:  EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

BASICA 
  

2.046 Atividade: Manutenção dos Serviços da Educação Infantil   
 Fonte de Recurso 140   
 3.3.90.30.00 - Material de Consumo R$  7.424,34 
 4.4.90.52.00 - Equip.Material Permanente R$ 99.442,15 
 Fonte de Recurso 141   
 3.3.90.30.00 - Material de Consumo R$  9.071,62 
 4.4.90.52.00 - Equip.Material Permanente R$ 129.580,12 
 Principais serviços e ou produtos   
0011 Adquirir mobiliário e materiais permanentes Outros Produtos 01 

Houve aumento da meta física   

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

Arapongas, 11 de setembro de 2014. 

EVANDRO POCHWATKA 
Secretário Municipal de Finanças 

ANTONIO JOSE BEFFA 
Prefeito 
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DECRETO Nº 1.073/14, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014

Autoriza o Poder Executivo a efetuar abertura de Crédito 
Adicional Suplementar, no orçamento do Município de 
Arapongas, para o exercício de 2014 e a ajustar as 
programações estabelecidas no Plano Plurianual 2014 a 
2017 no Anexo I da Lei nº. 4.176, de 09/12/2013 e no 
Anexo V da Lei 4.175, de 03/12/2013 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2014. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e à vista no contido da Lei nº 4.294, de 11 de setembro de 2014,  

R e s o l v e: 

Art. 1º - Fica aberto no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o exercício de 2014, da Lei Municipal  
nº. 4.195, de 19 de dezembro de 2013  para o exercício de 2014, Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 245.518,23 (duzentos e 
quarenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e três centavos), à conta de recursos que serão transferidos através do Termo 
de Compromisso PAR nº. 201401258/2014 e Termo nº. 201403140/2013 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, aquisição de  mobiliários e equipamentos para os Centros de Educação Infantil.

  10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
  10.04 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-Educação Infantil 
123650015.2.046/3.3.90.30.00 � Material de Consumo..................................................................................................R$ 7.424,34 
 Fonte de Recurso 140 
                             3.3.90.30.00 � Material de Consumo..................................................................................................R$ 9.071,62 
 Fonte de Recurso 141 
                             4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente........................................................................R$ 99.442,15 
 Fonte de Recurso 140 
                             4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente........................................................................R$ 129.580,12 
 Fonte de Recurso 141 

  
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 II,  da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de arrecadação do 
exercício de 2014 das fontes de recursos abaixo especificadas: 

:FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
140 Termo de Compr.PAR 201401258 - Equip.Creche 106.866,49 
141 Termo de Compr.PAR 201403140 - Equip.Creche 138.651,74 

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 da meta física 
programada para o exercício de 2014 nas ações orçamentárias estabelecidas nos Anexos I e II da Lei nº. 4.176, de 09/12/2013 do Plano 
Plurianual 2014 a 2017, ficam re-programadas nas formas abaixo descritas: 

ORGÃO: 10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2014 2015 2016 2017 

04 UNIDADE: MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

     

12 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO      
365 SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL      
0015 PROGRAMA:  EXPANSÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BASICA 

     

2.046 Atividade: Manutenção dos Serviços da 
Educação Infantil 

     

 Fonte de Recurso 140      
 3.3.90.30.00 - Material de Consumo R$  7.424,34 - - - 
 4.4.90.52.00 - Equip.Material Permanente R$ 99.442,15 - - - 
 Fonte de Recurso 141      
 3.3.90.30.00 - Material de Consumo R$  9.071,62 - - - 
 4.4.90.52.00 - Equip.Material Permanente R$ 129.580,12 - - - 
 Principais serviços e ou produtos      
0011 Adquirir mobiliário e materiais permanentes Outros 

Produtos 01 - - - 
Houve aumento da meta física      

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos proveniente de 
excesso de arrecadação constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente Decreto, o montante das 
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despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2014 na atividade orçamentária estabelecida nos  Anexos II, V e VI 
da Lei nº. 4.175, de 03/12/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ORGÃO: 10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2014 

04 UNIDADE: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-
EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

12 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO   
365 SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL   
0015 PROGRAMA:  EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

BASICA 
  

2.046 Atividade: Manutenção dos Serviços da Educação Infantil   
 Fonte de Recurso 140   
 3.3.90.30.00 - Material de Consumo R$  7.424,34 
 4.4.90.52.00 - Equip.Material Permanente R$ 99.442,15 
 Fonte de Recurso 141   
 3.3.90.30.00 - Material de Consumo R$  9.071,62 
 4.4.90.52.00 - Equip.Material Permanente R$ 129.580,12 
 Principais serviços e ou produtos   
0011 Adquirir mobiliário e materiais permanentes Outros Produtos 01 

Houve aumento da meta física   

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

Arapongas, 11 de setembro de 2014. 

EVANDRO POCHWATKA 
Secretário Municipal de Finanças 

ANTONIO JOSE BEFFA 
Prefeito 
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Licitação � Processo Administrativo nº 140/14 � Inex. nº 006/14 

����������	
������������������������������������	�	���������������
��� � !"#$��%&'��$�"������������

�
�����������	�
������������������������������������
�������
�������������������������������

����  !"#$%&����# ����'����(������#$%&���������������(���)�����������������������
*(��������������������
����+��������*(�����,���$$#"#$%-.��

/�0�1������������������2��3����������������������+(�������4��
�
/�5�1	'6�7�89�1	:	1	,7	�;��,<�/'	�8��89�6�	,7�=>9�8	�?�@/�/7�=>94�

�"#!(!))�*$)� �"�+� !"*!(!,$� )�#-�,.$�

7��A1/9,�B�C�,	1/��78��0�
�	���

#$�D$$�%DD"$$$%5
 D�

1��196E/,9���%F $��@�9�9�&���79�
#$#�'����$#��G/������1	�/8���

�1��9,A�'�0��1��
?�@/�/7�89�

?9H9'�B��/���78��0��	��
$F�F# �-- "$$$%5

%#�
1����1<��#&#��I�18/����G91�8���

��1/,A<�0��1��
?�@/�/7�89�

� � � � � � � � � � � �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������%%����'����(������#$%-��

�
��������������,�����

�����	����
�

DIÁRIO OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VI    Nº: 1276   PÁG: 10SEXTA-FEIRA - 12/09/2014



Licitação � Processo Administrativo nº 225/13 � Inex. nº 018/13 
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