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COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE nº 017/2017

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº
76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 750, nesta
cidade, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr.
Sérgio Onofre da Silva, portador da carteira de identidade
RG nº 3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no
477.980.099-49, residente e domiciliado neste Município,
torna público nos termos do art. 25, da Lei nº 8666/93, o
comunicado de inexigibilidade, que se refere à
Contratação direta de profissional do setor artístico
consagrado pela crítica especializada e/ou pela opinião
pública para apresentação de show na data de 10 de
outubro de 2017 em comemoração do aniversário da
cidade, com fulcro nas informações constantes da CI nº
140/2017, emitida em 03.08.2017, pela Secretaria
Municipal de Cultura, Lazer e Eventos.

Arapongas, 04 de agosto de 2017.
Ratifico a Inexigibilidade conferida nos termos acima.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO nº. 619/17, de 01 de agosto de 2017

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

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 01 de agosto de 2017, RONALDO
SANCHES CANDREVA, matrícula nº 41351/2, ocupante
do cargo de Agente Administrativo, para exercer o cargo
de Chefe de Divisão - Patrimônio – símbolo FG3, de
provimento em comissão, lotado na Secretaria Municipal
de Administração, ficando exonerado da nomeação
procedida pelo Decreto nº 184/17, de 13/02/17.

Arapongas, 01 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO nº. 627/17, de 02 de agosto 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o contido na petição
protocolada sob o nº. 17948, de 01/08/2017;

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 01 de agosto de
2017, FABIANE CORREIA DOS REIS, matrícula nº 83330/
1, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerias – 40h, de
provimento efetivo, para o qual foi nomeada através do
Decreto nº 150/06, em 17/03/2006.

Arapongas, 02 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO nº. 628/17, de 02 de agosto 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o contido na petição
protocolada sob o nº. 17956, de 01/08/2017;

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 01 de agosto de
2017, GABRIELA BORDINI FREGONEZI LAZARO,
matrícula nº 107255/1, do cargo de Farmacêutico - 40h,
de provimento efetivo, para o qual foi nomeada através
do Decreto nº 806/10, em 16/11/2010.

Arapongas, 02 de agosto de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2017

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2017 PARA
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES FINANCEIRAS
INTERESSADAS NA CONCESSÃO DE CRÉDITO
PESSOAL EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, COM
REDUÇÃO DE JUROS PRATICADOS NO MERCADO,
A SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO
DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS-PR, COM
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO,
MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE
COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS-
PR.

O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná,
com endereço à Rua Das Garças, nº. 750, centro, através
da Secretaria Municipal de Administração, torna público
que se acha aberto o presente EDITAL DE
CHAMAMENTO nº.01/2017 para credenciamento de
instituições financeiras interessadas em conceder
empréstimo pessoal e/ou refinanciamento de
empréstimos em condições especiais, com redução de
juros praticados no mercado a servidores público ativos
da Administração Direta, do Município de Arapongas-
PR, com consignação em folha de pagamento, cujas
parcelas não poderão exceder à margem total consignável
de 30% (trinta por cento) do vencimento do servidor. O
referido credenciamento se realizará mediante a
celebração de termo de cooperação em consonância aos
princípios elencados na Lei Federal nº. 8.666/93, suas
alterações, Lei Federal nº.13019/14, Lei Municipal nº.
4.451 de 25 de janeiro de 2016 e demais especificações
constantes do presente edital.

1. OBJETO:

1.1 Credenciamento de instituições financeiras para a
formalização de termo de cooperação com o Município
de Arapongas, visando à concessão de empréstimo
pessoal e/ou refinanciamento de empréstimos em
condições especiais, com redução de juros praticados
no mercado a servidores público ativos da Administração
Direta do Poder Executivo do Município de Arapongas,
com consignação em folha de pagamento, nos termos
da minuta de cooperação.

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO DO
CREDENCIAMENTO:
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2.1. Poderão ser credenciados a oferecer os
serviços, mediante termo de cooperação com o
Município de Arapongas, todos os interessados que,
cumulativamente:

a) se enquadram no conceito de instituição
financeira, na forma da Lei nº. 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, e estejam devidamente autorizados a funcionar
como tal pelo Banco Central do Brasil;
b) estejam aptos à troca de informações via
arquivo magnético, conforme especificações definidas
pela FEBRABAN;
c) atendam aos requisitos estabelecidos e
apresentem corretamente os documentos exigidos neste
edital, concordando expressamente com as normas
fixadas pelo Município de Arapongas.

2.2. Será vedada a participação de qualquer
empresa, quando:

a) sob processo de concordata e falência;
b) reunida em consórcio ou estrangeira;
c) declarada inidônea para licitar ou contratar com
o Poder Público;
d) suspensa temporariamente de licitar ou
contratar com a Prefeitura Municipal de Arapongas;

2.3. A participação no presente procedimento
implica a aceitação de todos os seus termos e condições.

2.4. A Instituição Financeira interessada no
credenciamento deverá apresentar envelope
mencionando em sua parte externa o nº. do edital de
chamamento, a data, o horário e o local indicados no
aviso de edital, contendo os seguintes documentos:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
b) ato de registro de autorização para
funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades anônimas, acompanhada da prova da
diretoria em exercício;
d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas – CNPJ;
e) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda
Pública Municipal do domicílio ou sede da instituição
financeira, composta de Certidão Negativa de Tributos
Mobiliários, expedida pela Secretaria de Finanças do
Município, ou outro meio equivalente admitido por lei;
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos
Negativos, expedida nas páginas eletrônicas do Tribunal
Superior do Trabalho (Lei Federal nº. 12.440/2011 e
resolução Administrativa nº. 1470 de 24 de agosto de
2011).

g) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda
Estadual, do domicílio ou sede da licitante, composta
de certidão negativa de tributos estaduais, ou positiva
com efeito de negativa, emitida pela Secretaria da
Fazenda do Governo do Estado, ou por qualquer outro
meio admitido por lei, ou Certificado de Isenção de
Tributos Estaduais;
h) declaração de inexistência de fatos impeditivos
sob as penas da lei, carimbada e assinada por
representante legal da instituição financeira;
i) prova de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei (Certificado do FGTS).
j) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda
Federal: Certidão Negativa de Débitos Relativos a
Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União
ou Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Receita
Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional – Portaria Conjunta PGFN / RFB
nº. 1751, de 02/10/2014, ou outro meio equivalente
admitido por lei.

2.5. O interessado poderá apresentar versão
consolidada do documento solicitado na alínea “a”,
devendo o mesmo vir acompanhado de todas as
alterações posteriores, caso houver.

2.6. Somente serão credenciados os interessados
que apresentarem, além de toda a documentação exigida,
ramo de atividade pertinente ao objeto deste edital.

2.7. A documentação exigida para o
credenciamento poderá ser apresentada no original, por
qualquer processo de cópia autenticada
preferencialmente por Tabelião ou por servidor da
Administração ou, ainda, publicação em órgão de
imprensa oficial.

2.8. No caso de documentos emitidos por meio de
sistema eletrônico, a aceitação fica condicionada à
verificação de autenticidade pela Internet.

2.9. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer
outras formas de apresentação que não sejam as
exigidas neste edital.

2.10. Todos os documentos deverão se reportar à
sede ou à filial que firmará o termo de cooperação com o
Município de Arapongas/PR e oferecerá o serviço aos
servidores.
3. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO.

3.1. O recebimento da documentação ocorrerá no
período de 04/08/2017 a 08/08/2017, no endereço
indicado no item 7.5 deste edital, junto à Procuradoria
Jurídica do Município de Arapongas, das 09:00 às 11:00
e das 13:00 às 16:30 horas.

3.2. A Procuradoria Jurídica receberá o envelope
contendo a documentação apresentada pelos
interessados, mediante protocolo.

3.3. A Procuradoria Jurídica conferirá os
documentos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados da data final de entrega dos envelopes.

3.4. Caso a documentação apresentada pela
instituição interessada esteja incorreta e/ou incompleta,
será admitida, durante o período estabelecido no item
3.1. deste Edital, a sua complementação, no prazo de até
01 (um) útil à partir da data de recebimento da solicitação.

3.5. Será divulgada as instituições financeiras aptas
ao credenciamento, através de publicação no Diário
Oficial do Município de Arapongas/PR.

4. DO TERMO DE COOPERAÇÃO

4.1 As Instituições Financeiras declaradas
credenciadas, na forma deste edital, poderão firmar termo
de cooperação com o município nos termos do presente
edital, como condição para a concessão de crédito
consignado.

4.2 O termo de cooperação deverá propiciar
condições especiais de crédito aos servidores públicos
municipais, com redução das taxas de juros praticadas
no mercado pela instituição financeira.

A celebração do termo de cooperação deverá ser
precedida da comprovação das condições de habilitação
e qualificação exigidas, nos termos da Lei Federal nº.
8.666/93, suas alterações, Lei Federal nº.13019/14, Lei
Municipal nº. 4.451 de 25 de janeiro de 2016.

5. DO PRAZO

5.1. O termo de cooperação será celebrado pelo
prazo de 40 (quarenta) meses, podendo ser rescindido a
qualquer tempo, mediante manifestação formal,
mantendo-se, porém, em pleno vigor as obrigações
assumidas pelo Município de Arapongas, até a efetiva
liquidação dos empréstimos concedidos.

5.2. As instituições financeiras credenciadas serão
convocadas para, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos
assinar o termo de cooperação, sob pena de caracterizar
sua desistência ao ato.

6. DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS

6.1. Na contratação de empréstimo pessoal, firmada
por servidores junto a instituições financeiras
credenciadas na forma deste edital, deverão ser
observadas as normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional – CMN e pelo Banco Central do
Brasil, bem como as disposições pertinentes do Código
Civil e legislação correlata.

6.2 A contratação de empréstimo constitui
operação firmada exclusivamente entre a instituição
financeira e o beneficiário, cabendo unicamente a essas
partes zelarem pelo seu cumprimento.
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DECRETO Nº 608/17, DE 24 DE JULHO DE 2017 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 2017 e a 
ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2014 a 2017 no Anexo I da Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 e no Anexo V 
da Lei 4.525, de 13/12/2016 - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, 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 2017, com base no art.6° da Lei Munici pal nº. 4.529, de 16 de dezembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 263,53(duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos). 

  
 05.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 05.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Finanças 
288460000.0.007/3.3.20.93.00 � Indenizações e Restituições............................... ....................................................... R$        263,53 
 Fonte de Recurso 849 

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 L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de 
arrecadação do exercício de 2017 da fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
849 C.E.F. Recapeamento em Vias Públicas - Contrato nº 789473/2013 263,53 
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 2017 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 do 
Plano Plurianual 2014 a 2017, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 05.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2014 2015 2016 2017
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS

SERVIÇOS DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS 

     

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS      
846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS

ESPECIAIS 
     

0000 PROGRAMA: PROGRAMA COM
ENCARGOS ESPECIAIS 

     

0.007 Atividade: Devolução de Convênios e
Restituições 

     

Fonte de Recurso 849 � Valor Suplem.
3.3.20.93.00� Indenizações e Restituições R$ 1,00 - - - 263,53
Principais serviços e ou produtos

0001 Devolver e Restituir convênios, programas e 
outros tributos. 

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 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 2017 nas atividades orçamentárias 
estabelecida no Anexo V  da Lei nº. 4.525, de 13/12/2016, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, ficam re-programadas na 
forma abaixo descrita: 

ORGÃO: 05.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2017
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE

FINANÇAS 
  

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS   
846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   
0000 PROGRAMA: PROGRAMA COM ENCARGOS ESPECIAIS   
0.007 Atividade: Devolução de Convênios e Restituições   

Fonte de Recurso 849 � Valor Suplem.
3.3.20.93.00� Indenizações e Restituições R$ 1,00 263,53
Principais serviços e ou produtos

0001 Devolver e Restituir convênios, programas e outros tributos. 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, 24 de julho de 2017. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

6.3 Cada servidor ficará responsável, direta e
individualmente, pelo contrato que assinar com a
instituição financeira que escolher e pelos atos que
expressamente autorizar ou consentir. Por sua vez, a
instituição financeira por ele contratada responderá pelo
cumprimento da legislação e por qualquer dano ou
prejuízo reclamado pelo beneficiário.

6.4 O Município de Arapongas, não responde, em
nenhuma hipótese, pelos débitos contratados por seus
servidores, nem pelas condições oferecidas pela
instituição financeira, restringindo sua responsabilidade
à mera averbação dos valores autorizados pelo
beneficiário e ao repasse à instituição financeira em
relação às operações livremente convencionadas.

6.5 A instituição financeira será responsável
exclusiva e integralmente pela operação financeira e pela
utilização de pessoal para sua execução, incluídos os
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais
e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo
ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser
transferidos para o Município.

6.6 A instituição financeira deverá cumprir todas
as obrigações previstas neste edital.

6.7 No caso de descumprimento das condições de
credenciamento ou de infração às cláusulas do termo de
cooperação, a Prefeitura poderá promover o
descredenciamento da instituição financeira, não
permitindo novos contratos, porém respeitando os já
firmados até que se finalizem as parcelas vincendas ou
se proceda à quitação antecipada, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas na legislação federal e
municipal incidente.

6.8. Nos casos em que não se processar o pagamento
por força de afastamento ou qualquer situação funcional
que acarrete a exclusão do servidor da folha, fica o
Município eximido de qualquer responsabilidade quanto
a não efetuação do desconto.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. É facultada à administração, em qualquer fase
do certame, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo de
credenciamento, desde que não implique inclusão de
documento ou informação que deverá constar,
originariamente, da proposta.

7.2. As empresas credenciadas deverão fazer o
acompanhamento, realizando ajustes necessários à
adequação do objeto.

7.3. Será descredenciada, a qualquer tempo, a
empresa que não mantiver, durante a vigência do termo
de cooperação, as mesmas condições de habilitação que
possibilitaram o seu credenciamento, ou, ainda, aquela
cujo termo de cooperação venha a ser rescindido, nas
hipóteses previstas no respectivo instrumento.

7.4. A qualquer tempo, antes da apresentação do
envelope único, poderá a administração, se necessário,
modificar o Edital, hipótese em que deverá efetuar a
divulgação de novo aviso no Diário Oficial do Município
de Arapongas-PR, com restituição de todos os prazos
exigidos em lei.

7.5. As informações e esclarecimentos necessários
ao perfeito conhecimento do objeto deste chamamento
serão prestados pela Procuradoria Jurídica (Setor de
Convênios), localizada na Rua Das Garças, nº. 750,
centro, ou pelo telefone (43) 3902-1050 ou pelo e-mail:
jurídico.convenios@arapongas.pr.gov.br

Arapongas, 03 de agosto de 2017.

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Municipal de Administração

Extrato de Dispensa de Licitação
Termo Contratual

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria de Administração

Processo Administrativo: n. º 119/2017.
Dispensa: n. º 036/2017.
Contrato: n. º 458/2017.
Partes: Município de Arapongas e GIULIANO IMÓVEIS
LTDA, CNPJ nº 76.958.669/0001-52, representada por
Ademir Secco, CPF nº. 041.222.329-53.
Objeto: Locação de imóvel localizado a Rua Biguatinga,
80 – Jardim Primavera para as instalações e atividades
da Associação dos Coletores Ambientais de Arapongas
(ASCAR), em atendimento a Gerência de Patrimônio –
GEPAT.
Valor: R$ 1.635,52 (um mil, seiscentos e trinta e cinco
reais e cinquenta e dois centavos) mensais, totalizando
nos 12 (doze) meses o valor de R$ 19.626,24 (dezenove
mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e quatro
centavos).
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses contados da data de
assinatura do contrato.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no Artigo n. º 24, X
da Lei Federal n. º 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 25/07/
2017.
Data e Assinaturas.

Extrato de Dispensa de Licitação
Termo Contratual

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria de Administração

Processo Administrativo: n. º 122/2017.
Dispensa: n. º 038/2017.
Contrato: n. º 466/2017
Partes: Município de Arapongas e IMOBILIÁRIA
BERTONI LTDA, CNPJ nº 06.905.724/0001-60,
representada por José Augusto Bertoni, CPF nº.
199.308.959-49.

Objeto: Locação de imóvel localizado a Rua Pombas,
1137 – Centro, para as instalações e atividades da UBS
Pombas, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.
Valor: R$ 1.560,59 (um mil, quinhentos e sessenta reais e
cinquenta e nove centavos) mensais, totalizando nos
12 (doze) meses o valor de R$ 18.727,08 (dezoito mil,
setecentos e vinte e sete reais e oito centavos).
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses contados da data de
assinatura do contrato.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no Artigo n. º 24, X
da Lei Federal n. º 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 31/07/
2017.
Data e Assinaturas.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação
Termo Contratual

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 078/2017.
Contrato: n. º 373/2017.
Inexigibilidade: nº. 011/2017.
Partes: Município de Arapongas e IMPRENSA
NACIONAL, CNPJ/MF nº. 04.196.645/0001-00,
representada por Alexandre Miranda Machado, CPF nº.
584.639.251-20.
Objeto: Contratação direta da Imprensa Nacional, por
exclusividade para Publicação dos Avisos de Licitação
e Atas de Registro de Preços, no Diário Oficial da União,
em atendimento a Secretaria Municipal de Administração
– SEMAD.
Valor: O valor do centímetro por coluna corresponde a
R$ 33,04 (trinta e três reais e quatro centavos), conforme
Portaria nº 20, de 01/02/2017, publicada no Diário Oficial
da União, de 03.02.2017.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no Artigo n. º 25, I,
da Lei Federal n. º 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 26/05/
2017.
Data e Assinaturas.
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DECRETO Nº 629/17, DE 03 DE AGOSTO DE 2017 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no 
orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 
2017 e a ajustar as programações estabelecidas no Plano 
Plurianual 2014 a 2017 no Anexo I da Lei nº. 4.526, de 
13/12/2016 e no Anexo V da Lei 4.525, de 13/12/2016 - Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2017. 

SERGIO 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 2017, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.529, de 16 de dezembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

  
 11.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, LAZER E EVENTOS 
 11.01 � Manutenção dos Serv. Secr. da Cultura , Lazer e Eventos  
133920003.2.047/3.3.90.39.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Jurídica................................................. ....... R$   60.000,00 
 Fonte de Recurso 000 
  

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 L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, o superávit financeiro do exercício de 2016 da 
fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores 60.000,00 

  
Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 

provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º da presente Lei, o montante das despesas e parte das metas físicas 
programadas para o exercício de 2017 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 do Plano 
Plurianual 2014 a 2017, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 11.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, LAZER E EVENTOS 
PRINCIPAIS METAS:

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2014 2015 2016 2017
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS

SERVIÇOS DA SECRETARIA DA 
CULTURA, LAZER E EVENTOS  

    

13 FUNÇÃO: CULTURA     
392 SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL     
0003 PROGRAMA:  PROGRAMA DE APOIO

ADMINISTRATIVO 
    

2.047 Atividade: Manutenção dos Serviços da
Secretaria da Cultura, Lazer e Eventos 

     

Fonte de Recurso 000 � Valor Suplem.
3.3.90.39.00 � Outros Serv. Ter. � P. Jurídica R$ 1,00 -        - -   60.000
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os Serviços da Secretaria Apoio 
Administrativo 

01 01 01 01 

Houve aumento da meta física      

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 
superávit financeiro 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 2017 nas atividades orçamentárias estabelecida no Anexo V  
da Lei nº. 4.525, de 13/12/2016, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO:  11.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, LAZER E EVENTOS
PRINCIPAIS METAS:
CÓDIGO                    ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2017
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA

CULTURA, LAZER E EVENTOS  
13 FUNÇÃO: CULTURA
392 SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
0003 PROGRAMA:  PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
2.047 Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria da Cultura, Lazer

e Eventos 
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Fonte de Recurso 000 � Valor Suplem.
3.3.90.39.00 � Outros Serv. Ter. � P. Jurídica R$ 1,00   60.000
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os Serviços da Secretaria Apoio 
Administrativo 

01 

Houve aumento da meta física   

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

Arapongas, 03 de agosto de 2017. 

                                        
LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 
SERGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
          

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº: 1967  PÁG:08SEXTA-FEIRA 04/08/2017



���������

Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos 

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 
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