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DECRETO Nº 797/17, DE 03 DE OUTUBRO 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$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais):

 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$   25.000,00 
 Fonte de Recurso 103 
                             3.3.90.39.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Jurídica ....................................................... R$   20.000,00 
 Fonte de Recurso 103 
  

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: 

�

� 10.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 10.04 � Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Educação Infantil 
123650015.2.046/3.3.90.08.00 � Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar........................................... R$   20.000,00 
 Fonte de Recurso 103 
                             3.3.90.36.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Física .......................................................... R$   25.000,00 
 Fonte de Recurso 103 

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, 03 de outubro de 2017. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
        Prefeito  
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DECRETO Nº 798/17, DE 03 DE OUTUBRO 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.6° da Lei Munici pal nº. 4.529, de 16 de dezembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 509.925,00 (quinhentos e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais), à conta de recursos que serão transferidos 
através do CONTRATO DE REPASSE N° 831335/2016 e N° 831324/2016 / MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA. 

  15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE  
  15.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Esporte 
278120002.1.013/4.4.90.51.00 � Obras e Instalações ....................................................................................................R$ 266.175,00 
  Fonte de Recurso 859 
                             4.4.90.51.00 � Obras e Instalações ....................................................................................................R$ 243.750,00 
  Fonte de Recurso 860 
                                                                                  

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 das fontes de recursos abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

859 Constr. Vestuário Piscina Centro Social Urbano Contr. Repasse n. 
831335/2016. 

266.175,00 

860 Reforma Piscina Vila Olímpica Contrato de Repasse n. 831324/2016. 243.750,00 

  
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: 15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE  
PRINCIPAIS METAS

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

SERVIÇOS DO ESPORTE 
     

27 FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER      
812 SUBFUNÇÃO:  DESPORTO

COMUNITÁRIO 
    

0002 PROGRAMA:  EDIFICAÇÕES DE
PRÓPRIOS PÚBLICOS 

     

1.013 Projeto: Construção, Ampliação e
Reforma de Quadras Poliesportivas, 
Playground e Complexos Esportivos 

    

Fonte de recurso 859 � Valor Suplem.
4.4.90.51.00 � Obras e Instalações R$ 1,00 -        - - 266.175
Fonte de recurso 860 � Valor Suplem.
4.4.90.51.00 � Obras e Instalações R$ 1,00 -        - - 243.750
Principais serviços e ou produtos

0001 Para o Esporte: construir, reformar e equipar 
quadras poliesportivas, playground, 
complexos esportivos, campos de futebol, 
para estimular a prática de esportes, 
recreação e lazer, visando toda faixa etária 
da população 

Obra 
Construída/ 
Ampliada 

- - - 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: 
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ÓRGÃO:  15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO                    ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2017
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE   
27 FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER   
812 SUBFUNÇÃO:  DESPORTO COMUNITÁRIO
0002 PROGRAMA:  EDIFICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS   
1.013 Projeto: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras

Poliesportivas, Playground e Complexos Esportivos 
  

Fonte de recurso 859 � Valor Suplem.
4.4.90.51.00 � Obras e Instalações R$ 1,00 266.175
Fonte de recurso 860 � Valor Suplem.
4.4.90.51.00 � Obras e Instalações R$ 1,00 243.750
Principais serviços e ou produtos

0001 Para o Esporte: construir, reformar e equipar quadras poliesportivas, 
playground, complexos esportivos, campos de futebol, para estimular a 
prática de esportes, recreação e lazer, visando toda faixa etária da 
população 

Obra 
Construída/ 
Ampliada 

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 outubro de 2017. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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DECRETO Nº 799/17, DE 03 DE OUTUBRO 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.6° da Lei Munici pal nº. 4.529, de 16 de dezembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 146.250,00 (cento e quarenta e seis mil reais). 

  15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE  
  15.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Esporte 
278120002.1.013/4.4.90.51.00 � Obras e Instalações ....................................................................................................R$ 146.250,00 
  Fonte de Recurso 858 
                                                                                  

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 

858 Construção da Pista de Skate. Contrato de Repasse n. 831336/2016. 146.250,00 

  
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: 15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE  
PRINCIPAIS METAS

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

SERVIÇOS DO ESPORTE 
     

27 FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER     
812 SUBFUNÇÃO:  DESPORTO

COMUNITÁRIO 
     

0002 PROGRAMA:  EDIFICAÇÕES DE
PRÓPRIOS PÚBLICOS 

     

1.013 Projeto: Construção, Ampliação e
Reforma de Quadras Poliesportivas, 
Playground e Complexos Esportivos 

    

Fonte de recurso 858 � Valor Suplem.
4.4.90.51.00 � Obras e Instalações R$ 1,00 -        - - 146.250
Principais serviços e ou produtos

0001 Para o Esporte: construir, reformar e equipar 
quadras poliesportivas, playground, 
complexos esportivos, campos de futebol, 
para estimular a prática de esportes, 
recreação e lazer, visando toda faixa etária 
da população 

Obra 
Construída/ 
Ampliada 

- - - 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: 

ÓRGÃO:  15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO                    ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2017
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE   
27 FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
812 SUBFUNÇÃO:  DESPORTO COMUNITÁRIO   
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0002 PROGRAMA:  EDIFICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
1.013 Projeto: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras

Poliesportivas, Playground e Complexos Esportivos 
Fonte de recurso 858 � Valor Suplem.
4.4.90.51.00 � Obras e Instalações R$ 1,00
Principais serviços e ou produtos 146.250

0001 Para o Esporte: construir, reformar e equipar quadras poliesportivas, 
playground, complexos esportivos, campos de futebol, para estimular a 
prática de esportes, recreação e lazer, visando toda faixa etária da 
população 

Obra 
Construída/ 
Ampliada 

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 outubro de 2017. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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DECRETO Nº 800/17, DE 03 DE OUTUBRO 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$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

�
15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE  

  15.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Esporte 
278120003.2.033/4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente.........................................................................R$    40.000,00
  Fonte de Recurso 843 
  

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 

843 C.E.F. 807124/2014 Academia ao Ar Livre 40.000,00 

  
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: 15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE  
PRINCIPAIS METAS

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

SERVIÇOS DO ESPORTE 
     

27 FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER      
812 SUBFUNÇÃO:  DESPORTO

COMUNITÁRIO 
     

0003 PROGRAMA:  PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO 

    

2.033 Atividade: Manutenção dos Serviços do
Departamento de Esportes 

     

Fonte de recurso 843 � Valor Suplem.
4.4.90.52.00 � Equip.  e Mater. Permanente R$ 1,00 -        - - 40.000
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os serviços da secretaria (setor 
esportivo) 

Apoio 
Administrativo 

- - - 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:  15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PRINCIPAIS METAS:
CÓDIGO                    ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2017
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE   
27 FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER   
812 SUBFUNÇÃO:  DESPORTO COMUNITÁRIO
0003 PROGRAMA:  PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO   
2.033 Atividade: Manutenção dos Serviços do Departamento de Esportes   
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Fonte de recurso 843 � Valor Suplem.
4.4.90.52.00 � Equip.  e Mater. Permanente R$ 1,00 40.000
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os serviços da secretaria (setor esportivo) 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 outubro de 2017. 

                                        
LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 
SERGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
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DECRETO Nº 801/17, DE 03 DE OUTUBRO 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.6° da Lei Munici pal nº. 4.529, de 16 de dezembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais), à conta de recursos que serão transferidos através 
do CONTRATO DE REPASSE N° 807124 / 2014 / MINISTERI O DO ESPORTE / CAIXA. 

  15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE  
  15.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Esporte 
278120003.2.033/4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente.........................................................................R$ 48.750,00
  Fonte de Recurso 843 
                               

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 das fontes de recursos abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

843 C.E.F. 807124/2014 Academia ao Ar Livre 48.750,00 

  
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: 15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE  
PRINCIPAIS METAS

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

SERVIÇOS DO ESPORTE 
    

27 FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER      
812 SUBFUNÇÃO:  DESPORTO

COMUNITÁRIO 
     

0003 PROGRAMA:  PROGRAMA DE APOIO
ADMINISTRATIVO 

     

2.033 Atividade: Manutenção dos Serviços do
Departamento de Esportes 

     

Fonte de recurso 843 � Valor Suplem.
4.4.90.52.00 � Equip.  e Mater. Permanente R$ 1,00 -        - - 48.750
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os serviços da secretaria (setor 
esportivo) 

Apoio 
Administrativo 

- - - 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: 

ÓRGÃO:  15.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO                    ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2017
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE   
27 FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER   
812 SUBFUNÇÃO:  DESPORTO COMUNITÁRIO
0003 PROGRAMA:  PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO   
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2.033 Atividade: Manutenção dos Serviços do Departamento de Esportes
Fonte de recurso 843 � Valor Suplem.
4.4.90.52.00 � Equip.  e Mater. Permanente R$ 1,00 48.750
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os serviços da secretaria (setor esportivo) 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 outubro de 2017. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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ARAPONGAS

AVISO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2017 
 
EDITAL DE PREGÃO Nº 011/2017 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, PORTARIA E 
SUPERVISOR. 

 

                                         A PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAPONGAS, no uso de suas atribuições legais, torna-se público o resultado do 

Recurso Administrativo, impetrado pelas Empresas ORBENK ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA E LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.   

Pelos motivos e fundamentos expostos em decisão 

anexa aos autos concluiu que e que incorreu em erro ao desclassificar as empresas que 

deixaram de cotar adicional por acúmulo de função do profissional de copeiragem, 

tomando por fundamento o disposto no item 6.2, letras �g� e �h� do Edital e a Convenção 

Coletiva de Trabalho da categoria, praticando, portanto, ato ilegal. 

Assim, DECIDO ANULAR PARCIALMENTE o 

procedimento licitatório, no que se refere ao ato ilegal de desclassificação das propostas 

apresentadas pelas empresas LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., 

ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. e, ainda, pelas empresas A D VAZ & 

CIA LTDA ME. e PLANOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA., que embora não 

tenham recorrido, foram atingidas diretamente pelo ato ilegal praticado. Para tanto, tomo 

por fundamento o estabelecido pelo art. 49 da Lei nº 8.666/1993 e art. 4º, inciso XIX, da 

Lei n° 10.520/2002. 

APÓS o transcurso do prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis, não havendo interposição de recursos, DETERMINO a notificação das empresas 

cujas propostas foram classificadas para que seja dada a devida continuidade ao 

processo licitatório, passando-se à fase de lances verbais. 

                        Arapongas, 03 de outubro de 2017. 

 

Juliana Martins Vijiolada 

Pregoeira 
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