
        ATOS DO PODER EXECUTIVO
SEGUNDA-FEIRA 09/05/2016TERÇA-FEIRA 10/05/2016

                                                                                                                            De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007

          www.arapongas.pr.gov.br/diario

     DIÁRIO OFICIAL
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

ANO: XI     Nº: 2376    PÁG: 01TERÇA-FEIRA 23/04/2019  EDIÇÃO  DE HOJE: 16 PÁGINAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO DE SUSPENSÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2018 –
LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade Concorrência n° 004/2018, que se acha
aberta e que tem como objeto: Concessão para prestação
de serviços de transporte público coletivo municipal de
passageiros no município de Arapongas conforme edital
e seus anexos, em atendimento a Secretaria Municipal
de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano -
SEODUR, com abertura da sessão pública prevista para
o dia 24/04/2019, às 09h15min, que o mesmo está
SUSPENSO para análise da impugnação, sendo
informado posteriormente a decisão de seu
prosseguimento ou republicação.

Arapongas, 23 de Abril de 2019.

ISRAEL BIASON FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 047/2019

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de
arquivos e estantes de aço, em atendimento a Diretoria
Municipal de Recursos e Arquivo Municipal, conforme
especificações e anexos constantes no respectivo
Edital. Encerramento do recebimento dos envelopes até
09h15min do dia 08 de Maio de 2019 e abertos a partir
das 09h30min, do mesmo dia, no mesmo local. O edital
completo poderá ser obtido em sua integra no site: http:/
/www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 22 de Abril de 2019.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 048/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais
(uniformes, camisas, protetor solar) e equipamentos (ar
condicionado, telefones, ventilador) para os
Departamentos de Vigilância Sanitária, Epidemiologia e
Controle de Endemias através do Recurso do Programa
de Qualificação de Vigilância em Saúde – VIGIASUS,
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde,
conforme especificações e anexos constantes no
respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 13h15min do dia 07 de Maio de 2019 e
abertos a partir das 13h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 22 de Abril de 2019.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 049/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada em
prestação de serviços de aerofotogrametria,
levantamento cadastral multifinalitário,
geoprocessamento, fornecimento de sistema, bem como
seu treinamento e suporte técnico, em atendimento a
Secretaria Municipal de Finanças – recursos do
Programa Eficiência Municipal – Banco do Brasil,
conforme especificações e anexos constantes no
respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 09h15min do dia 07 de Maio de 2019 e
abertos a partir das 09h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 22 de Abril de 2019.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 050/2019

Objeto: Repetição dos itens desertos/fracassados dos
pregões 126/2018 e 003/2019, cujo objeto é o registro de
preços de medicamentos de atendimento básico e
emergencial, para atendimento básico e emergencial, para
atendimentos aos usuários de saúde do município, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme
especificações e anexos constantes no respectivo Edital.
Encerramento do recebimento dos envelopes até
13h15min do dia 08 de Maio de 2019 e abertos a partir
das 13h30min, do mesmo dia, no mesmo local. O edital
completo poderá ser obtido em sua integra no site: http:/
/www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 22 de Abril de 2019.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

LEI Nº 4.752, DE 17 DE ABRIL DE 2019

Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos,
funções gratificadas, proventos e pensões dos
servidores públicos municipais ativos e inativos do Poder
Executivo e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Ficam revisados os valores dos vencimentos,
funções gratificadas e cargos em comissão dos
servidores ativos, regidos pelas Leis nº. 4.450, 4.452 e
4.453, todas de 25 de janeiro de 2016, e demais legislações
municipais aplicáveis à espécie, em 6,0% (seis por cento),
com efeitos a partir de 1º de abril de 2019, calculados
sobre os vencimentos percebidos no mês de março de
2019.
Parágrafo único – A revisão de que trata o caput deste
artigo é extensiva aos servidores da Fundação
Educacional de Arapongas – FEA; aos cargos de
emprego público; aos Servidores do Instituto de
Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores
de Arapongas - IPPASA e aos proventos e pensões dos
servidores inativos do Município, cujo benefício tenha
sido concedido com paridade, na forma da Lei, bem como
àqueles que percebem o piso mínimo remuneratório
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municipal fixado na Lei Municipal nº. 4.097, de 25 de
abril de 2013.
Art. 2º - As despesas de execução desta Lei serão
suportadas por conta das dotações orçamentárias
próprias, ficando autorizado desde já o Poder Executivo
a abrir créditos adicionais suplementares, se
necessários, na forma da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de
março de 1964, desde que obedecidos os limites
constitucionais impostos para despesas de pessoal.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 1º de abril de 2019, revogadas
as disposições em contrário.

Arapongas, 17 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 4.753, DE 17 DE ABRIL DE 2019

Dispõe sobre a recomposição dos índices inflacionários
aos subsídios dos vereadores de Arapongas, e dá outras
providências.

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

Art. 1º. Ficam reposicionados inflacionariamente os
valores dos subsídios dos Vereadores de Arapongas
em 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento), em
parcela única, incidente sobre os subsídios percebidos
no mês de março do corrente ano.

Art. 2°. Os recursos para provimento do reajuste de que
trata esta Lei, são aqueles já consignados no Orçamento
vigente e relativo ao Poder Legislativo Municipal.

Art. 3°. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos retroativos à 1º de
abril de 2019, revogando as disposições em contrário.

Arapongas, 17 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 4.754, DE 17 DE ABRIL DE 2019

Dispõe sobre a reposição inflacionária dos vencimentos,
funções gratificadas, proventos e pensões dos
servidores ativos e inativos do Poder Legislativo, e dá
outras providências.

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

Art. 1º. Ficam revisados os valores dos vencimentos e
funções gratificadas dos servidores ativos e inativos
do Poder Legislativo Municipal decorrentes das
Resoluções nº 281/2013 e 301/2018, e Leis Municipais
4.160/2013 e 4.656/2018, em 6% (seis por cento), com
efeitos a partir de 1º de abril de 2019, calculados sobre
os vencimentos percebidos no mês de março de 2019.
Art. 2º. A revisão prevista nesta Lei é estendida ao
anuênio de aposentadoria ou direito a ela relacionado.
Art. 3º. Os recursos para provimento da revisão e
reajuste de que trata esta Lei são aqueles já consignados
no Orçamento vigente e relativo ao Poder Legislativo
Municipal.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos retroativos a partir de 1º de
abril de 2019.

Arapongas, 17 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 4.755, DE 17 DE ABRIL DE 2019

Dispõe sobre a reposição inflacionária e fixação dos
subsídios dos Secretários Municipais e do Procurador
Geral do Município e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Ficam reposicionados inflacionariamente os
valores dos subsídios dos Secretários Municipais e do
Procurador Jurídico do Município de Arapongas em
4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento), em
parcela única, incidente sobre os subsídios percebidos
no mês de março do corrente ano.
Art. 2º. Fixa os subsídios dos Secretários Municipais e
do Procurador Geral do Município em R$ 9.065,60 (nove
mil, sessenta e cinco reais e sessenta centavos).
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos retroativos à 1º de abril de 2019,
revogando as disposições em contrário.

Arapongas, 17 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 4.756, DE 17 DE ABRIL DE 2019

Dispõe sobre a reposição inflacionária e a fixação dos
subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município, e
dá outras providências.

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

Art. 1º. Ficam reposicionados inflacionariamente os
valores dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito de
Arapongas em 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete
por cento), em parcela única, incidente sobre os
subsídios percebidos no mês de março do corrente ano.
Art. 2º. Fixa os subsídios do Prefeito Municipal em R$
27.433,25 (vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e três
reais e vinte e cinco centavos).
Art. 3º. Fixa os subsídios do Vice-Prefeito Municipal em
R$ 9.144,38 (nove mil, cento e quarenta e quatro reais e
trinta e oito centavos.
 Art. 5°. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de
abril de 2019, revogando as disposições em contrário.

Arapongas, 17 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 177/19 DE 10 DE ABRIL DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando:
- O disposto nos artigos 26 a 30, da Lei nº 4.451, de 25/
01/16 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Arapongas), combinado com o art. 15, da Lei nº 4.450
de 25/01/16 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração do Quadro de Pessoal do Magistério
Público Municipal de Arapongas), regulamentado pelo
Decreto nº 641/16, de 15/08/16;

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar, a partir de 01 de abril de 2019, a
servidora Ana Paula Viana Abrantes, ocupante do cargo
de Secretária Executiva, matrícula nº 94382/1, como
membro da Comissão Permanente de Avaliação de
Desempenho para Aquisição de Estabilidade.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 10 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 186/19, DE 16 DE ABRIL DE 2019

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI, Secretário
Municipal de Administração do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando a perícia médica oficial
do Município realizada na data de 09/04/19, contida no
processo protocolado sob nº 6035, de 27/02/2019, em
cumprimento à legislação vigente;

R E S O L V E:
RETIFICAR a LICENÇA MATERNIDADE procedida
pela Portaria nº 084/19, de 01/03/2019, da empregada
pública LARISSA SANTOS FORNAZIER, matrícula nº.
113492/1, para dizer que a concessão de 120 (cento e
vinte) dias, refere-se ao período de 11/02/2019 a 10/06/
2019, e que a prorrogação por 60 (sessenta) dias, refere-
se ao período de 11/06/2019 a 09/08/2019, não como
constou.

Arapongas, 16 de abril de 2019.

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

TIEKO SAITO PEREIRA
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA  Nº. 187/19, DE 16 DE ABRIL DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista da solicitação CI nº. 244/19,
de 10/04/2019, da EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
Art. 1º - Dispensar, a partir de 09 de abril de 2019,  Vera
Regina Volpato,  matrícula nº 60810/2, ocupante do cargo
de Secretário de Documentação Escolar, do Grupo
Profissional Médio - GPM, Nível 57, Classe C, de
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de
Educação da designação procedida pela Portaria nº 113/
17, de 23/02/2019, para responder pela documentação
escolar do CMEI São Miguel Arcanjo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação,         revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 16 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

REGINA DEMELE DE CARVALHO VALÉRIO
Secretária Municipal de Educação Interina

PORTARIA Nº. 188/19, DE 16 DE ABRIL DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, a vista da solicitação n° 244/2019,
datada de 19/03/2019, da EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
Art. 1º -  DESIGNAR, a partir de 10 de abril de 2019,
Gabriel Victor Silva Lores, matrícula 1197645/1, ocupante
do cargo de Secretário de Documentação Escolar, do
Grupo Profissional Médio - GPM, Nível 51, Classe A, de
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de
Educação abaixo relacionado, para responder pela
documentação escolar do CMEI São Miguel Arcanjo.

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

Arapongas, 16 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

REGINA DEMELE DE CARVALHO VALÉRIO
Secretária Municipal de Educação Interina

PORTARIA Nº.190/19, DE 16 DE ABRIL DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando, contido em CI nº 248/
19, de 12/04/2019, da Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E:
Art. 1º - RETIFICAR a designação procedida pela
Portaria nº 155/19, referente a prestação de serviços em
escola de difícil acesso no período de designação de 12
de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, concedida
à PAULO ROBERTO GALHARDO, matrícula nº 92983/
1, para dizer que são 10 (dez) horas em escola de difícil
acesso, não como constou.

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

Arapongas, 16 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

REGINA DEMELE DE CARVALHO VALÉRIO
Secretária Municipal de Educação Interina

PORTARIA Nº. 192/19, DE 17 DE ABRIL DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista da solicitação nº. 249/2019, da
EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 15 de abril a 31 de dezembro
de 2019, Gabriel Henrique de Freitas Marques, matrícula
nº 82430/3, ocupante do cargo de Professor, Classe C,
Nível 05, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
para prestar serviço em Jornada Suplementar, na Escola
Municipal Albor Pimpão Ferreira, onde a remuneração
será proporcional ao número de 20 (vinte) horas
estendidas e calculadas com base no vencimento do
nível inicial da classe em que se encontra posicionado
(a), com fundamento no artigo 39 e §1º, da Lei nº. 4.450,
de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público
Municipal de Arapongas).

Arapongas, 17 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

REGINA DEMELE DE CARVALHO VALÉRIO
Secretária Municipal de Educação Interina
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DECRETO Nº 245/19, DE 22 DE ABRIL DE 2019 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do 

Município de Arapongas, para o exercício de 2019 e a ajustar as programações 

estabelecidas no Plano Plurianual 2018 a 2021 no Anexo IV da Lei nº. 4.722, de 

04/12/2018 e no Anexo V da Lei 4.692, de 26/06/2018 - Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2019. 

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 2019, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.721, de 03 de dezembro de 2018, Crédito Adicional Suplementar no 

valor de R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais). 

  

 02.00 � GABINETE DO PREFEITO 

 02.02 � Manutenção dos Serviços da Procuradoria Jurídica 

288460000.0.001/34.4.90.91.00 � Sentenças Judiciais...........................................................................................R$         670.000,00 

 Fonte de Recurso 000 

 12.00 � SECRETARIA MUN. AGRIC., SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE 
 12.01 � Manutenção Serv. Secr. Mun. Agric., Serv. Público e Meio Ambiente 
154520003.2.067/33.3.71.70.00 � Rateio pela participação em consórcio público .................................................R$             2.000,00 

 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 2018 da 

fonte de recurso abaixo especificados: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR
000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores 672.000,00 

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

provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 

físicas programadas para o exercício de 2019 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo IV da Lei nº. 4.722, de 04/12/2018 

do Plano Plurianual 2018 a 2021, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 02.00 � GABINETE DO PREFEITO  

PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021

02 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS DA PROCURADORIA 
JURÍDICA 

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS
ESPECIAIS 

0000 PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

0.001 Atividade: Sentenças e Precatórios
Judiciais 
Fonte de recurso 000 � valor suplem.

34.4.90.91.00 � Sentenças Judiciais R$ 1,00 - 670.000,00 - -

Principais serviços e ou produtos

0001 Promover o controle e pagamento dos 
precatórios judiciais 

Outros 
Produtos 

- 100% - -

0002 Promover o controle e pagamento de 
sentenças judiciais  

Outros 
Produtos 

- 100% - -

 Houve aumento da meta física  

ÓRGÃO: 12.00 � SECRETARIA MUN. AGRIC., SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
PRINCIPAIS METAS:

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 201
8 

2019 2020 2021

01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS DA SECRETARIA DE 
AGRIC.,SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO 
AMBIENTE 

   

  

  

15 FUNÇÃO: URBANISMO      

452 SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO
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2.067 Atividade: Manutenção dos Serviços da
Secretaria de Agricultura, Serviços 
Públicos e Meio Ambiente 
Fonte de recurso 000 � valor suplem. - -
33.3.71.70.00 � Rateio pela participação em 
consórcio público

R$ 1,00 - 2.000,00 - -

Principais serviços e ou produtos
0001 Manter os serviços da secretaria 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 do presente decreto, o montante 

das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2019 nas atividades orçamentárias estabelecida no 

Anexo V da Lei nº. 4.692, de 26/06/2018, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, ficam re-programadas na forma abaixo 

descrita: 

ORGÃO: 02.00 � GABINETE DO PREFEITO  

PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2019

02 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA
JURÍDICA 

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0000 PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

0.001 Atividade: Sentenças e Precatórios Judiciais

Fonte de recurso 000 � valor suplem.

34.4.90.91.00 � Sentenças Judiciais R$ 1,00 670.000,00

Principais serviços e ou produtos

0001 Promover o controle e pagamento dos precatórios judiciais Outros Produtos 100%

0002 Promover o controle e pagamento de sentenças judiciais  Outros Produtos 100%

 Houve aumento da meta física 

ÓRGÃO: 12.00 � SECRETARIA MUN. AGRIC., SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

PRINCIPAIS METAS:

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2019

01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE
AGRIC.,SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE 

  

  
15 FUNÇÃO: URBANISMO   

452 SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO

2.067 Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Agricultura,
Serviços Públicos e Meio Ambiente 
Fonte de recurso 000 � valor suplem.
33.3.71.70.00 � Rateio pela participação em consórcio público R$ 1,00 2.000,00
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, 22 de abril de 2019. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
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                                  Estado do Paraná 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS - CODAR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 � PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019-DL 
 

 

 

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços especializados de assessoria 

contábil à Companhia de Desenvolvimento de Arapongas � CODAR, bem como atendimento às 

exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do Sistema de Informações 

Municipais � Acompanhamento mensal (SIM-AM), no Regime de Empreitada por Preço Global, 

conforme especificações e condições estabelecidas no ANEXO I do Edital. Sessão pública para 

recebimento dos envelopes documentação e propostas: às 09h00min do dia 07de Maio de 2019, 

nas dependências da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas � CODAR, localizada na Rua 

Garças, nº 725 - Centro, em Arapongas/Pr. Tipo de Licitação e Critério de Julgamento: Pregão 

Presencial � Com critério de julgamento de MENOR PREÇO. Disponibilidade do Edital: através do 

e-mail codar.licitacao@gmail.com e no Portal da Transparência da Companhia no endereço 

eletrônico: codar.atende.net na aba Suprimentos > Compras > Licitações a partir de 22/04/2019.  

Informações complementares pelo telefone (43) 3252-0133 - Departamento de Licitação. 

 

Arapongas - PR, 18 de Abril de 2019. 

 

 

 

 
 

DAVID OLIVEIRA RIBEIRO 
DIRETOR PRESIDENTE 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO


		executiva@arapongas.pr.gov.br
	Rua Garças, 750 - Centro
	Prefeitura Municipal de Arapongas




