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Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 010/2017.
Contrato: nº. 140/2017 – 1º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 005/2017.
Partes: Município de Arapongas e CONSÓRCIO
INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, CNPJ n°
03.273.207/0001-28, representado por Presidente Ernesto
Alexandre Basso, CPF nº 878.814.469-00.
Objeto: Dispensa em favor do Consórcio Intergestores
Paraná Saúde, em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: CLÁUSULA PRIMEIRA – O
contrato fica acrescido em sua cláusula segunda do
seguinte parágrafo:
“PARÁGRAFO ÚNICO: Fica acrescido o valor de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) ao contrato original, a ser
repassado em 02 (duas) parcelas de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) a serem depositadas até o dia 05
(cinco) dos meses de agosto e novembro, conforme
Plano de Aplicação anexo a este Termo.”
CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem em vigor as
demais cláusulas e itens do contrato original, não
alteradas pelo presente Termo Aditivo.
As demais condições estipuladas no contrato original
permanecem inalteradas.
Data e assinaturas.

DECRETO Nº 602/17, DE 20 DE JULHO DE 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o processo
protocolado sob nº 016589/2017,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica Revogado o Decreto sob nº 832/14, de 28
de julho de 2014 (referente a UNIFICAÇÃO das Datas
de terras situadas na quadra 50, nesta Cidade e Comarca,
de propriedade de PEDRO LEÔNIDAS CORTEZ E
ANDERSON CORTEZ), em todos os seus termos.

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

Arapongas, 20 de julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 603/17, DE 20 DE JULHO DE 2017.

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos do Artigo 43, da Lei
sob nº 3.589, de 05 de janeiro de 2009, o
DESMEMBRAMENTO do Lote de terras sob nº 06,
quadra 02, com área de 252,00 m², situado no Jardim
Novo Centauro III, neste Município e Comarca, de
propriedade de MALVINA NETA DA SILVA, matriculado
sob nº 40.895, do 2º Serviço Registral desta Comarca,
em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 06, com área de
126,00 m² e lote nº 06/A, com área de 126,00 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 016637/2017.

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

Arapongas, 20 de julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

SÚMULA DE LICENÇA

CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS,
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU NO IAP,
REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO E
AMPLIAÇÃO (LOR), PARA ATIVIDADE DE
SEPULTAMENTO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE
CEMITÉRIOS EM GERAL, LOCALIZADO NA AVENIDA
ARAPONGAS N° 2200 – CENTRO – ARAPONGAS-
PARANÁ.
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DECRETO Nº 607/17, DE 24 DE JULHO DE 2017 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2017. 

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. 4º, da Lei Municipal nº. 4.529, de 16 de dezembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais): 

 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 09.01 � Fundo Municipal de Saúde 
103010003.2.020/3.3.90.39.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Jurídica................................................. ....... R$ 830.000,00 
 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 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação parcial da dotação orçamentária, a saber: 
�

� 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 09.01 � Fundo Municipal de Saúde 
103010003.2.020/3.3.90.34.00 � Outras Despesas de Pessoal decor. de Contratos de Terceirização...................... .... R$ 830.000,00 
  Fonte de Recurso 000 
                          

Art. 3º - Considerando disposto nas Leis nº.  4.526, de 13/12/2016 e 4.525, de 13/12/2016 e ao fato de que a 
abertura do crédito adicional suplementar a que se refere o art.1º deste decreto tem como fonte de recurso a anulação parcial da 
dotação da mesma atividade orçamentária, os ajustes efetuados não alteram os objetivos e as metas estabelecidos no Anexo I da 
Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 do Plano Plurianual 2014 a 2017 e no Anexo V da Lei 4.525, de 13/12/2016 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2017. 

Art. 4º - 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  
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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 
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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 
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DECRETO Nº 609/17, 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, 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$ 6.490,38 (seis mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e oito 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$     6.490,38 
 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, o superávit financeiro do exercício de 2016 da 
fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
849 C.E.F. Recapeamento em Vias Públicas - Contrato nº 789473/2013 6.490,38 

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: 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 - - - 6.490,38
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 

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: 

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 6.490,38
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 
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Processo Administrativo nº. 185/2016 � Inexigibilidade nº. 027/2016 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 016/2016 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 060/17 de 10 de janeiro de 2017, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 016/2016:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

CRI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI � ME. 26.947.730/0001-98 
AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2041, 

APT 301, VILA MOEMA, TUBARÃO � SC. 
HABILITADO 

      Arapongas, 21 de julho de 2017. 

Cristiane Franco 
Presidente
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Processo Administrativo nº. 186/2016 � Inexigibilidade nº. 028/2016 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 017/2016 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 060/17 de 10 de janeiro de 2017, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 017/2016:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

 CRI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI � ME. 26.947.730/0001-98 
AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2041, 

APT 301, VILA MOEMA, TUBARÃO � SC. 
HABILITADO 

      Arapongas, 21 de julho de 2017. 

Cristiane Franco 
Presidente 
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