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DECRETO nº 949/14, de 25 de agosto de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, 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 da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 14, quadra 23, com área de 312,37 m², situado
no Jardim San Raphael V, neste Município e Comarca,
de propriedade de GUILHERME DE AFONSECA E
SILVA, conforme matrícula sob nº 14.624, do 1º Serviço
Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob
nºs: lote nº 14, com área de 154,87 m² e lote nº 14A, com
área de 157,50 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 013520/
2014.

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

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 950/14, de 25 de agosto de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, 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 da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 11, quadra 17, com área de 252,00 m², situado
no Jardim Paulista II, neste Município e Comarca, de
propriedade de SYLVIA  AZEVEDO DONADIO E
OUTRO, conforme matrícula sob nº 28.157, do 2º Serviço
Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob
nºs: lote nº 11, com área de 126,00 m² e lote nº 11/A, com
área de 126,00 m², em conformidade com projetos e

memoriais descritivos inclusos ao processo nº 013522/
2014.

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

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 952/14, de 25 de agosto de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, 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 da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 20, quadra 48, com área de 300,38 m², situado
no Jardim Interlagos, neste Município e Comarca, de
propriedade de ROSILDA FERRETI, conforme matrícula
sob nº 28.923, do 2º Serviço Registral desta Comarca,
em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 20, com área de
150,19 m² e lote nº 20-A, com área de 150,19 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 013555/2014.

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

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 953/14, de 25 de agosto de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, 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 da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 01, quadra 06, com área de 387,37 m², situado
no Jardim Santa Alice, neste Município e Comarca, de
propriedade de SERGIO CASTILHO, conforme matrícula
sob nº 36.410, do 2º Serviço Registral desta Comarca,
em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 01, com área de
234,37 m² e lote nº 01-A, com área de 153,00 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 013508/2014.

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

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 954/14, de 25 de agosto de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, 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 da Lei sob nº 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o Desmembramento da Data de
terras sob nº 14, quadra “C”, com área de 504,03 m²,
situada na Vila São João, neste Município e Comarca,
de propriedade de HELIO ROQUE PAETZOLD,
conforme matrícula sob nº 736, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (três) novas datas, sob nºs: data
nº 14, com área de 166,62 m², data nº 14/A, com área de
166,86 m² e data nº 14/B, com área de 170,55 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
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inclusos ao processo nº 013350/2014.

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

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 955/14, de 25 de agosto de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, 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 da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 7, quadra 15, com área de 300,00 m², situado
no Jardim Interlagos, neste Município e Comarca, de
propriedade de ANTONIO SERGIO FERRO, conforme
matrícula sob nº 25.219, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 07,
com área de 150,00 m² e lote nº 07A, com área de 150,00
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 012384/2014.

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

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 956/14, de 25 de agosto de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, 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 da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 26, quadra 41, com área de 451,98 m², situado
no Jardim Interlagos, neste Município e Comarca, de
propriedade de LETICIA ELAINE ZAGHINI
JUNQUEIRA FAENZA, conforme matrícula sob nº
28.810, do 2º Serviço Registral desta Comarca, em 03
(três) novos lotes, sob nºs: lote nº 26, com área de 178,38
m², lote nº 26/A, com área de 136,80 m²  e lote nº 26/B,

com área de 136,80 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 013343/
2014.

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

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 957/14, de 25 de agosto de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, 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 da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 16, quadra 23, com área de 300,00 m², situado
no Jardim Interlagos, neste Município e Comarca, de
propriedade de ANDRE LUIS JUNQUEIRA FAENZA,
conforme matrícula sob nº 25.344, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 16, com área de 150,00 m² e lote nº 16/A, com área de
150,00 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 013345/2014.

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

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 962/14, de 26 de agosto de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica revalidado o Decreto sob nº 638/12, de 24
de maio de 2012, (referente ao Desmembramento do Lote
de terras sob nº 07, quadra 15, com área de 450,00 m²,
situado no Jardim Planalto, neste Município e Comarca,
de propriedade de ADEMIR FORNAZIERI), em todos
os seus termos.

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

Arapongas, 26 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 015/14.
Partes: Município de Arapongas e VALDEMAR LUIZ
DA SILVA FILHO.
Objeto: Locação de 14 (quatorze) veículos tipo Kombi,
para o transporte escolar, com capacidade mínima de 09
a 15 lugares, incluindo o motorista e 10 (dez) veículos
tipo Van com capacidade mínima de 16, 18 e 20 lugareres
incluindo o motorista e monitor, em atendimento à
Secretaria Municipal de Educação – EDUCAÇÃO.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo nº. 012112/14, de 25/07/2014, acordam
as partes em substituir o veículo camioneta, marca VW,
ano modelo 2007/2008, placas APF-4714, capacidade de
09 (nove) passageiros, pelo veículo micrônibus, marca
VW, ano modelo 2010/2011, placas ATE-8740,
capacidade de 15 (quinze) passageiros, para a prestação
dos serviços de transporte escolar junto ao Município
de Arapongas, mantiddas as demais cláusulas
contratuais.
Modalidade: Pregão nº. 014/14.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICIT AÇÃO E
TERMO CONTRATUAL

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 244/14.
Partes: Município de Arapongas e NP CAPACITAÇÃO
E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.
Objeto: Contratação direta da empresa NP Capacitação
e Soluções Tecnologicas Ltda para contratação da
ferramenta de pesquisas e comparação de preços
praticados pela Administração Públlica, Chamada Banco
de Preços, em atendimento a SEMAD.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 015/14.
Prazo de Vigência: De 12 (doze) meses.
Valor: R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais).
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base nos artigo 25, inciso
I da Lei Federal nº 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 21/08/
2014.
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Data e Assinaturas:

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

w
Extrato de Contrato

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 190/14.
Partes: Município de Arapongas e R.E COMERCIO E
MANUTRENÇÕES DE EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS LTDA – ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço
de manutenção em aparelhos PABX, manutenção e
reparos em linhas telefônicas, instalações de novos
pontos e melhorias na rede interna de comunicão de
todas as Secretarias Municipais.
Modalidade: Pregão nº 148/14.
Prazo de Vigência: De 1 (um) ano contados à partir de
06/08/2014.
Valor: R$ 49.550,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e
cinquenta  reais).
Data e Assinaturas.

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 223/14.
Partes: Município de Arapongas e V.S COSTA E CIA
LTDA – ME.
Objeto: Aquisição de equipamenos mobiliários
odontológicos a serem utilizados pelo setor
odontológico, em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde.
Modalidade: Pregão nº 168/14.
Prazo de Vigência: De 12 (doze) meses contados à partir
de 08/08/2014.
Valor: R$ 5.840,00 (cinco mil oitocentos e quarenta reais).
Data e Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Procuradoria Jurídica

Processo Administrativo: nº 236/2013.
Modalidade: Pregão nº 162/2013.
Partes: Município de Arapongas e TELETEX
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
equipamentos de informática em atendimento à Diretoria
de Tecnologia da Informação – DTI – SEMAD.
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
11.11.2013.
Valor da autorização de fornecimento: R$ 33.770,00
(Trinta e três mil e setecentos e setenta reais).

Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Governo

Processo Administrativo: nº 236/2013.
Modalidade: Pregão nº 162/2013.
Partes: Município de Arapongas e TELETEX
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
equipamentos de informática em atendimento à Diretoria
de Tecnologia da Informação – DTI – SEMAD.
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
11.11.2013.
Valor da autorização de fornecimento: R$ 3.377,00 (Três
mil, trezentos e setenta e sete reais).
Data: 05.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº 054/2014.
Modalidade: Pregão nº 047/2014.
Partes: Município de Arapongas e G.D.C DA SILVA
COSTA – EIRELI EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
sacos plásticos de lixo, que para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
19.02.2012.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 7.997,40 (Sete
mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta
centavos).
Data: 14.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº089/14.
Modalidade: Pregão nº 071/2014.
Partes: Município de Arapongas e MAX COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais para confecção de placas de sinalização viária,
adesivos refletivos para plotagem e plotagem pronta em
placa de regulamentação e materiais de sinalização
horizontal e vertical, para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias, contados da data de

solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.04.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 14.800,00
(Quatorze mil e oitocentos reais).
Data: 08.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº089/14.
Modalidade: Pregão nº 071/2014.
Partes: Município de Arapongas e MAX COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais para confecção de placas de sinalização viária,
adesivos refletivos para plotagem e plotagem pronta em
placa de regulamentação e materiais de sinalização
horizontal e vertical, para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.04.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 16.875,00
(Dezesseis mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
Data: 06.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Governo

Processo Administrativo: nº 086/2014
Modalidade: Pregão nº 069/2014
Partes: Município de Arapongas e EDITORA TRIBUNA
DO NORTE S/A.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 01 (um) dia, contado da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
14.04.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 26.465,00 (Vinte
e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais).
Data: 07.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº 243/2013.
Modalidade: Pregão nº 168/2013.
Partes: Município de Arapongas e GRÁFICA E EDITORA
TAMOYO LTDA – EPP.
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Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de
materiais gráficos  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias , contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
27.11.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 408,50
(Quatrocentos e oito reais e cinqüenta centavos).
Data: 08.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº078/2014.
Modalidade: Pregão nº 062/2014.
Partes: Município de Arapongas e ANDRE LUIZ
BERTOLASCE E CIA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
troféus, medalhas e lixeiras conjugadas para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
25.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.829,50 (Três
mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinqüenta
centavos).
Data: 07.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº078/2014.
Modalidade: Pregão nº 062/2014.
Partes: Município de Arapongas e ANDRE LUIZ
BERTOLASCE E CIA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
troféus, medalhas e lixeiras conjugadas para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
25.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.099,50 (Dois
mil e noventa e nove reais e cinqüenta centavos).
Data: 15.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 276/2013.
Modalidade: Pregão nº 183/2013.

Partes: Município de Arapongas e CASA VILA  REAL –
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
gêneros
alimentícios (café, açúcar e chá mate) para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
19.12.2013.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.110,48 (Hum
mil, cento e dez reais e quarenta e oito centavos).
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº 276/2013.
Modalidade: Pregão nº 183/2013.
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA  REAL –
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
gêneros
alimentícios (café, açúcar e chá mate) para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
19.12.2013.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.110,48 (Hum
mil, cento e dez reais e quarenta e oito centavos).
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº 082/2014.
Modalidade: Pregão nº 065/2014.
Partes: Município de Arapongas e HOPE COMERCIAL
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
caixa de águas minerais para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
09.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.820,00 (Dois
mil e oitocentos e vinte reais).
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº 082/2014.
Modalidade: Pregão nº 065/2014.
Partes: Município de Arapongas e JF LEITE FILHO -
RESTAURANTE.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
refrigerantes para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
09.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 370,00
(Trezentos e sessenta reais).
Data: 07.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 082/2014.
Modalidade: Pregão nº 065/2014.
Partes: Município de Arapongas e JF LEITE FILHO -
RESTAURANTE.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
marmitex para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
09.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.552,00 (Hum
mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais).
Data: 27.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 077/2014
Modalidade: Pregão nº 061/2014
Partes: Município de Arapongas e COMERCIAL MS
LICITA LTDA – ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM para atender a secretaria.
Prazo de Execução: 12 (doze) meses, contado da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.593,29
(Quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e
nove centavos).
Data: 15.08.2014
Assinaturas.
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Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº 030/2014.
Modalidade: Pregão nº 027/2014.
Partes: Município de Arapongas e SILVA &
FORTUNATO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de sonorização, iluminação, estrutura para
eventos e banda para atender a secretaria.
Prazo de Entrega: conforme solicitação da secretaria.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
13.02.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 12.763,62  (Doze
mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e dois
centavos).
Data: 27.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº 025/2014
Modalidade: Pregão nº 024/2014
Partes: Município de Arapongas e REALIZA
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
BANNERS E FAIXAS para atender a secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias, contado da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
24.02.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 243,00
(Duzentos e quarenta e três reais).
Data: 27.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº 159/2013.
Modalidade: Pregão nº 103/2013.
Partes: Município de Arapongas e DUARTE & BIANCHI
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviço de borracharia para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: Imediatamente após o recebimento da
Ordem de Serviço de realização.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
28.08.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.323,25 (Dois
mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos)
Data: 06.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 159/2013.
Modalidade: Pregão nº 103/2013.
Partes: Município de Arapongas e DUARTE & BIANCHI
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviço de borracharia para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: Imediatamente após o recebimento da
Ordem de Serviço de realização.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
28.08.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 352,62
(Trezentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e dois
centavos)
Data: 05.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº 213/2013.
Modalidade: Pregão nº 145/2013.
Partes: Município de Arapongas WALDOMIRO DE
MARCHIORI
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviço de borracharia para manutenção dos veículos
da frota municipal em atendimento a Central de Veículos.
Prazo de Entrega: Imediatamente após o recebimento da
Ordem de Serviço de realização.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
09.10.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.040,00 (Hum
mil e quarenta reais).
Data: 06.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº 213/2013.
Modalidade: Pregão nº 145/2013.
Partes: Município de Arapongas WALDOMIRO DE
MARCHIORI
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviço de borracharia para manutenção dos veículos
da frota municipal em atendimento a Central de Veículos.
Prazo de Entrega: Imediatamente após o recebimento da
Ordem de Serviço de realização.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
09.10.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 695,00
(Seiscentos e noventa e cinco reais).

Data: 07.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 155/2014.
Modalidade: Pregão nº 122/2014.
Partes: Município de Arapongas e FONDAZZI E
NICKUS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 418,17
(Quatrocentos e dezoito reais e dezessete centavos).
Data: 18.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 155/2014.
Modalidade: Pregão nº 122/2014.
Partes: Município de Arapongas e SUELI DA SILVA
MAT. ESCOLARES E INFORMÁTICA – ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 410,46
(Quatrocentos e dez reais e quarenta e seis centavos).
Data: 18.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 155/2014.
Modalidade: Pregão nº 122/2014.
Partes: Município de Arapongas e JEFERSON EUDES
CAMPI - ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 159,78 (Cento
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e cinqüenta e nove reais e setenta e oito centavos).
Data: 18.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 155/2014.
Modalidade: Pregão nº 122/2014.
Partes: Município de Arapongas e BACHEGA & LIMA
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.228,21 (Hum
mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos).
Data: 23.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 155/2014.
Modalidade: Pregão nº 122/2014.
Partes: Município de Arapongas e SUELI DA SILVA
MATERIAIS ESCOLARES E DE INFORMÁTICA - ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 847,12
(Oitocentos e quarenta e sete reais e doze centavos).
Data: 23.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 155/2014.
Modalidade: Pregão nº 122/2014.
Partes: Município de Arapongas e JEFERSON EUDES
CAMPI – ME..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.07.2014

Valor de autorização de fornecimento: R$ 270,12
(Duzentos e setenta reais e doze centavos).
Data: 23.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 155/2014.
Modalidade: Pregão nº 122/2014.
Partes: Município de Arapongas e FONDAZZI E
NICKUS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 863,80
(Oitocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos).
Data: 23.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 155/2014.
Modalidade: Pregão nº 122/2014.
Partes: Município de Arapongas e BACHEGA & LIMA
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.200,90 (Dois
mil, duzentos reais e noventa centavos).
Data: 23.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 155/2014.
Modalidade: Pregão nº 122/2014.
Partes: Município de Arapongas e JEFERSON EUDES
CAMPI - ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.07.2014

Valor de autorização de fornecimento: R$ 554,04
(Quinhentos e cinqüenta e quatro reais e quatro
centavos).
Data: 28.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 155/2014.
Modalidade: Pregão nº 122/2014.
Partes: Município de Arapongas e SUELI DA SILVA
MATERIAIS ESCOLARES E INFORMÁTICA - ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.709,63 (Hum
mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos).
Data: 28.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 155/2014.
Modalidade: Pregão nº 122/2014.
Partes: Município de Arapongas e BACHEGA & LIMA
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.481,30
(Quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta
centavos).
Data: 28.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 155/2014.
Modalidade: Pregão nº 122/2014.
Partes: Município de Arapongas e FONDAZZI NICKUS
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de expediente para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.07.2014
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Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.731,12 (Hum
mil, setecentos e trinta e um reais e doze centavos).
Data: 28.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 046/2014.
Modalidade: Pregão nº 039/2014.
Partes: Município de Arapongas e AGROPECUÁRIA
VOLPATO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
leites de vaca in natura para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
12.03.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 7.000,00 (Sete
mil reais).
Data: 19.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 222/2013.
Modalidade: Pregão nº 150/2013.
Partes: Município de Arapongas e COMERCIAL
FARIAS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
Materiais de expediente para atender à Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
25.10.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 7.345,00 (Sete
mil, trezentos e quarenta e cinco reais).
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 222/2013.
Modalidade: Pregão nº 150/2013.
Partes: Município de Arapongas e SÉRGIO VIEIRA DE
BRITO.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
Materiais de expediente para atender à Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
25.10.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.872,50 (Três
mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinqüenta

centavos).
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº 266/2013.
Modalidade: Pregão nº 179/2013.
Partes: Município de Arapongas e SILVA &
FORTUNATO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras execuções de
propaganda e locução de para atender as secretarias.
Prazo de Entrega: conforme solicitação da secretaria.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.12.2013.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 900,00
(Novecentos reais).
Data: 27.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº 266/2013.
Modalidade: Pregão nº 179/2013.
Partes: Município de Arapongas e SILVA &
FORTUNATO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras execuções de
propaganda e locução de para atender as secretarias.
Prazo de Entrega: conforme solicitação da secretaria.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.12.2013.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 790,00
(Setecentos e noventa reais).
Data: 27.06.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 162/2014.
Modalidade: Pregão nº 127/2014.
Partes: Município de Arapongas e DZ VIGILÂNCIA
PATRIMONIAL LTDA - ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras prestações de
serviços de segurança desarmada para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.320,00 (Hum
mil, trezentos e vinte  reais).
Data: 15.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 162/2014.
Modalidade: Pregão nº 127/2014.
Partes: Município de Arapongas e DZ VIGILÂNCIA
PATRIMONIAL LTDA - ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras prestações de
serviços de segurança desarmada para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 960,00 (Hum
mil, trezentos e vinte  reais).
Data: 06.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 131/2014.
Modalidade: Pregão nº 102/2014.
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA  REAL –
COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios dietéticos, sem glúten e sem
lactose para atender à Merenda Escolar.
Prazo de Entrega: conforme instruções da Central de
Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
03.06.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.444,62
(Quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e
sessenta e dois centavos).
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 131/2014.
Modalidade: Pregão nº 102/2014.
Partes: Município de Arapongas e FRUTTI LIFE E COM.
DE SUCOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios dietéticos, sem glúten e sem
lactose para atender à Merenda Escolar.
Prazo de Entrega: conforme instruções da Central de
Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
03.06.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.451,00 (Três
mil, quatrocentos e cinqüenta e um reais).
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Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 131/2014.
Modalidade: Pregão nº 102/2014.
Partes: Município de Arapongas e D’MILLE IND. E COM.
DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios dietéticos, sem glúten e sem
lactose para atender à Merenda Escolar.
Prazo de Entrega: conforme instruções da Central de
Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
03.06.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.003,00 (Hum
mil e três reais).
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 131/2014.
Modalidade: Pregão nº 102/2014.
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA  REAL –
COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios dietéticos, sem glúten e sem
lactose para atender à Merenda Escolar.
Prazo de Entrega: conforme instruções da Central de
Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
03.06.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.335,70 (Três
mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta centavos).
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 131/2014.
Modalidade: Pregão nº 102/2014.
Partes: Município de Arapongas e FRUTTI LIFE E COM.
DE SUCOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios dietéticos, sem glúten e sem
lactose para atender à Merenda Escolar.
Prazo de Entrega: conforme instruções da Central de
Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
03.06.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 6.409,00 (Seis

mil e quatrocentos e nove reais).
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 131/2014.
Modalidade: Pregão nº 102/2014.
Partes: Município de Arapongas e D’MILLE IND. E COM.
DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios dietéticos, sem glúten e sem
lactose para atender à Merenda Escolar.
Prazo de Entrega: conforme instruções da Central de
Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
03.06.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.456,00 (Hum
mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais).
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 002/2014.
Modalidade: Pregão nº 002/2014.
Partes: Município de Arapongas e ROMA-GÁS
COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás (P45 e P13) e acessórios para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas após o
recebimento da solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
31.01.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 8.418,00 (Oito
mil, quatrocentos e dezoito reais).
Data: 07.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 154/2013.
Modalidade: Pregão nº 100/2013.
Partes: Município de Arapongas e J.R. EHLKE & CIA
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
reagentes e demais materiais necessários para realização
de exames laboratoriais para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
20.08.2013

Valor de autorização de fornecimento: R$ 6.798,38 (Seis
mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e oito
centavos).
Data: 06.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 100/2014.
Modalidade: Pregão nº 078/2014.
Partes: Município de Arapongas e GONÇALES E
MENDES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
lubrificantes e filtros para veículos para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 02 (dois) dias , contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
13.05.2013.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.158,00
(Quatro mil, cento e cinqüenta e oito reais).
Data: 28.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 160/2014.
Modalidade: Pregão nº 125/2014.
Partes: Município de Arapongas e TOSHIBA MEDICAL
DO BRASIL LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
eletroeletrônicos, aparelhos hospitalares e utensílios
hospitalares  para atender a Secretaria.
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 390.000,00
(Trezentos e noventa mil reais).
Data: 05.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 160/2014.
Modalidade: Pregão nº 125/2014.
Partes: Município de Arapongas e V.S. COSTA & CIA
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
eletroeletrônicos, aparelhos hospitalares e utensílios
hospitalares  para atender a Secretaria.
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias, contados da data de
solicitação.
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Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 17.400,00
(Dezessete mil e quatrocentos reais).
Data: 05.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 160/2014.
Modalidade: Pregão nº 125/2014.
Partes: Município de Arapongas e ROYAL
DISTRIBUIDORA LTDA – EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
eletroeletrônicos, aparelhos hospitalares e utensílios
hospitalares  para atender a Secretaria.
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.520,00 (Cinco
mil, quinhentos e vinte reais).
Data: 06.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 160/2014.
Modalidade: Pregão nº 125/2014.
Partes: Município de Arapongas e LEISTUNG
EQUIPAMENTOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
eletroeletrônicos, aparelhos hospitalares e utensílios
hospitalares  para atender a Secretaria.
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 46.500,00
(Quarenta e seis mil e quinhentos reais).
Data: 06.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº161/2014.
Modalidade: Pregão nº 126/2014.
Partes: Município de Arapongas e ALBUQUERQUE
PADUA & CIA LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, pintura, serralheria, hidráulico
e elétrico para atender a Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data

de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
09.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 7.607,90 (Sete
mil, seiscentos e sete reais e noventa centavos).
Data: 08.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº161/2014.
Modalidade: Pregão nº 126/2014.
Partes: Município de Arapongas e PWX COMERCIAL
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, pintura, serralheria, hidráulico
e elétrico para atender a Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
09.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.238,00 Dois
mil, duzentos e trinta e oito reais).
Data: 08.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº161/2014.
Modalidade: Pregão nº 126/2014.
Partes: Município de Arapongas e MF DA SILVA
CONSTRUÇÕES – ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, pintura, serralheria, hidráulico
e elétrico para atender a Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
09.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.280,30 (Hum
mil, duzentos e oitenta reais e trinta centavos).
Data: 08.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº161/2014.
Modalidade: Pregão nº 126/2014.
Partes: Município de Arapongas e FMG MAT. PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, pintura, serralheria, hidráulico
e elétrico para atender a Secretaria.

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
09.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 566,40
(Quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).
Data: 08.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº161/2014.
Modalidade: Pregão nº 126/2014.
Partes: Município de Arapongas e ALBUQUERQUE
PADUA & CIA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, pintura, serralheria, hidráulico
e elétrico para atender a Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
09.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 6.178,45 (Seis
mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e cinco
centavos).
Data: 08.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº161/2014.
Modalidade: Pregão nº 126/2014.
Partes: Município de Arapongas e ADEMIR GOBETTI
– ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, pintura, serralheria, hidráulico
e elétrico para atender a Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
09.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 873,80
(Oitocentos e setenta e três reais e oitenta centavos).
Data: 08.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº161/2014.
Modalidade: Pregão nº 126/2014.
Partes: Município de Arapongas e ALBUQUERQUE
PADUA & CIA LTDA.
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Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, pintura, serralheria, hidráulico
e elétrico para atender a Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
09.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 11.122,50 (Onze
mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos).
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº161/2014.
Modalidade: Pregão nº 126/2014.
Partes: Município de Arapongas e MF DA SILVA
CONSTRUÇÃO – ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, pintura, serralheria, hidráulico
e elétrico para atender a Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
09.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.211,50 (Três
mil, duzentos e onze reais e cinquenta centavos).
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº161/2014.
Modalidade: Pregão nº 126/2014.
Partes: Município de Arapongas e RECHITHINNER
RECICLAGEM DE THINNER E SOLVENTES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, pintura, serralheria, hidráulico
e elétrico para atender a Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
09.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.980,00 (Hum
mil, novecentos e oitenta reais).
Data: 06.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº148/2013.
Modalidade: Pregão nº 094/2013.

Partes: Município de Arapongas e CAPITAL MOTO
PEÇAS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção corretiva e preventiva de
motos com reposição de peças, que deverão ser
destinados a esta Secretaria.
Identificação das motos: AIQ-1267
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.08.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 125,41 (Cento
e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos)
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº148/2013.
Modalidade: Pregão nº 094/2013.
Partes: Município de Arapongas e CAPITAL MOTO
PEÇAS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção corretiva e preventiva de
motos com reposição de peças, que deverão ser
destinados a esta Secretaria.
Identificação das motos: AIQ-1267
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.08.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 84,70 (Oitenta
e quatro reais e setenta centavos)
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº148/2013.
Modalidade: Pregão nº 094/2013.
Partes: Município de Arapongas e CAPITAL MOTO
PEÇAS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção corretiva e preventiva de
motos com reposição de peças, que deverão ser
destinados a esta Secretaria.
Identificação das motos: ANX-4878
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.08.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 142,18 (Cento
e quarenta e dois reais e dezoito centavos)
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº148/2013.
Modalidade: Pregão nº 094/2013.
Partes: Município de Arapongas e CAPITAL MOTO
PEÇAS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção corretiva e preventiva de
motos com reposição de peças, que deverão ser
destinados a esta Secretaria.
Identificação das motos: AVF-3918, AIE-5160, AVF-3919,
ASP-1464, AVF-3921.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.08.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 565,63
(Quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três
centavos)
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº148/2013.
Modalidade: Pregão nº 094/2013.
Partes: Município de Arapongas e CAPITAL MOTO
PEÇAS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção corretiva e preventiva de
motos com reposição de peças, que deverão ser
destinados a esta Secretaria.
Identificação das motos: AVF-3918, AIE-5160, AVF-3919,
ASP-1464, AVF-3921.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.08.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 306,57
(Trezentos e seis reais e cinqüenta e sete centavos)
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº151/2014.
Modalidade: Pregão nº 119/2014.
Partes: Município de Arapongas e COM. DE AUTO
PEÇAS JOMAGUI LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
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veículos operacionais leves e pesados englobando o
fornecimento de peças e mão de obra nos veículos
conforme lote destinado à Secretaria.
Prazo de Entrega: de acordo com o tempo médio contido
na tabela SINDERAPA.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
18.06.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 59.200,00
(Cinquenta e nove mil e duzentos reais.)
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº151/2014.
Modalidade: Pregão nº 119/2014.
Partes: Município de Arapongas e COM. DE AUTO
PEÇAS JOMAGUI LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
veículos operacionais leves e pesados englobando o
fornecimento de peças e mão de obra nos veículos
conforme lote destinado à Secretaria.
Prazo de Entrega: de acordo com o tempo médio contido
na tabela SINDERAPA.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
18.06.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 30.800,00
(Trinta mil e oitenta reais.)
Data: 04.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

F.U.N.R.E.B.O.M

Processo Administrativo: nº130/2014.
Modalidade: Pregão nº 101/2014.
Partes: Município de Arapongas e V.S. COSTA & CIA
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de atendimento pré hospitalar para uso do
Corpo de Bombeiros de Arapongas.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
26.06.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 8.716,00 (Oito
mil, setecentos e dezesseis reais).
Data: 30.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

F.U.N.R.E.B.O.M

Processo Administrativo: nº130/2014.

Modalidade: Pregão nº 101/2014.
Partes: Município de Arapongas e ALTERMED MAT.
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de atendimento pré hospitalar para uso do
Corpo de Bombeiros de Arapongas.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
26.06.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.210,10 (Três
mil, duzentos e dez reais e dez centavos).
Data: 30.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

F.U.N.R.E.B.O.M

Processo Administrativo: nº130/2014.
Modalidade: Pregão nº 101/2014.
Partes: Município de Arapongas e A.C. MAT. MÉDICOS
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de atendimento pré hospitalar para uso do
Corpo de Bombeiros de Arapongas.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
26.06.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.030,98 (Hum
mil e trinta reais e noventa e oito centavos).
Data: 31.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

F.U.N.R.E.B.O.M

Processo Administrativo: nº130/2014.
Modalidade: Pregão nº 101/2014.
Partes: Município de Arapongas e A.C. MAT. MÉDICOS
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de atendimento pré hospitalar para uso do
Corpo de Bombeiros de Arapongas.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
26.06.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 728,00
(Setecentos e vinte e oito).
Data: 31.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

F.U.N.R.E.B.O.M

Processo Administrativo: nº130/2014.
Modalidade: Pregão nº 101/2014.
Partes: Município de Arapongas e PROMISSE COM.
DE MAT. MÉDICO HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de atendimento pré hospitalar para uso do
Corpo de Bombeiros de Arapongas.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
26.06.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 254,60
(Duzentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta
centavos).
Data: 31.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

F.U.N.R.E.B.O.M

Processo Administrativo: nº130/2014.
Modalidade: Pregão nº 101/2014.
Partes: Município de Arapongas e PROMISSE COM.
DE MAT. MÉDICO HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de atendimento pré hospitalar para uso do
Corpo de Bombeiros de Arapongas.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
26.06.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.306,09 (Três
mil, trezentos e seis reais e nove centavos).
Data: 31.07.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 061/2014.
Modalidade: Pregão nº 053/2014.
Partes: Município de Arapongas e MAX COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais e tintas para demarcação viária para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
24.03.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.425,00 (Cinco
mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).
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Data: 08.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 061/2014.
Modalidade: Pregão nº 053/2014.
Partes: Município de Arapongas e VIA  VERDE
SINALIZAÇÃO VIÁRIA  LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais e tintas para demarcação viária para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
24.03.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 15.850,00
(Quinze mil, oitocentos e cinqüenta reais).
Data: 08.08.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 061/2014.
Modalidade: Pregão nº 053/2014.
Partes: Município de Arapongas e ALIANÇA  –
DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais e tintas para demarcação viária para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
24.03.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 16.000,00
(Dezesseis mil reais).
Data: 08.08.2014
Assinaturas.

PORTARIA  nº 432/14, de 21 de agosto de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando:
- a constatação de erros materiais;

R E S O L V E:
RETIFICAR a Portaria nº 048/13, de 17/01/13, para dizer
que a designação de Elaine Heringer Vilela da Silva,
matrícula nº 7263-0/1 é para a Função Gratificada de
Diretora Técnica de Educação, símbolo FGT, não como
constou.

Arapongas, 21 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA  nº 433/14, de 22 de agosto de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições legais, e considerando o contido na
C.I. nº 649/14, da Secretaria Municipal de Obras,
Transportes e Desenvolvimento Urbano,

R E S O L V E:
Art. 1º - DELEGAR, as funções abaixo relacionadas, ao
servidor PEDRO HENRIQUE DEPIERI, portador do RG
nº 8.962.984-5 e CPF nº 088.352.729-47, ocupante do
cargo de Gerente do Aeroporto Municipal, conforme
segue:
- Gestão e Manutenção do Aeródromo;
- Gerenciamento da Segurança Operacional; e,
- Operações Aeroportuárias.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA  nº 434/14, de 22 de agosto de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições legais, e considerando o Art. 85-A da
Lei Complementar Federal nº 123/2006 e o contido na
C.I. nº 095/14, da Secretaria Municipal da Indústria,
Comércio e Turismo,

R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR os servidores, FELIPE BRUNELLI
ROSA, Gerente de Indústria e Comércio e VILMARA
SOCORRO DE MORAES FREIRE, Assistente
Administrativo, lotados na Secretaria Municipal da
Indústria, Comércio e Turismo – SEMIC, para, atuarem
como AGENTE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,
a fim de desenvolverem as atribuições da referida função,
de acordo com o contido no Art. 85-A da Lei
Complementar Federal nº 123/2006.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

LEI nº 4.288, de 28 de agosto de 2014

Dispõe sobre a criação de gratificação especial aos
empregados públicos do SAMU – Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência, que atuam na área de
urgência e emergência, bem como autoriza a escala de
revezamento de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta
e seis) horas de descanso para os referidos serviços.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, DECRETOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica criada a gratificação especial aos
empregados públicos do Município de Arapongas,
lotados no SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência.
§ 1°. A presente gratificação especial será paga
exclusivamente aos empregados públicos lotados no
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência,
que atuam na área de urgência e emergência, em escala
de revezamento de 12 (doze) horas de trabalho por 36
(trinta e seis) horas de descanso e que efetivamente
realizem atribuições de regulação médica e operação de
frota.
§ 2°. O custeio da gratificação especial aos empregados
públicos do Município de Arapongas, lotados no SAMU
– Serviço de Atendimento Móvel de Urgência será
exclusivamente suportado por recursos Federais
recebidos pelo Município de Arapongas.
§ 3º. Fica autorizada a realização da jornada e escala de
12 horas de trabalho por 36 horas de descanso aos
empregados públicos lotados no SAMU - Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência, que atuam na área de
urgência e emergência.
Art. 2º - A gratificação será paga mensalmente, no valor
de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo corrigida, em igual
proporção, na data do reajuste dos vencimentos dos
servidores públicos municipais.
§ 1°. A presente gratificação especial não é incorporável
à remuneração, não podendo ainda ser a mesma utilizada
como base de cálculo para outras vantagens.
§ 2°. Em caso de extinção, paralisação ou impasse no
repasse das verbas Federais para o custeio do SAMU -
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a presente
gratificação especial ficará suspensa, enquanto durar
quaisquer destes incidentes.
 Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Arapongas, 28 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração
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LEI nº 4.290, de 28 de agosto de 2014

Dispõe sobre a autorização para o Município de
Arapongas firmar Convênio com o Estado do Paraná,
através de sua Secretaria de Segurança Pública, para
ceder o uso gratuito de imóvel urbano, para criação de
uma Subdivisão Policial (SDP) no Município de
Arapongas.

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

Art. 1º - Fica autorizado o Município de Arapongas a
firmar Convênio com o Estado do Paraná, através de
sua Secretaria de Segurança Pública, para cessão de
uso gratuito de imóvel urbano, para a instalação de uma
Subdivisão Policial (SDP) no Município de Arapongas.

Parágrafo Único. Para cumprimento dos objetivos
estampados no Convênio que ora se autoriza, fica desde
já autorizado o Município de Arapongas a firmar contrato
de locação de imóvel, obedecidas as prescrições legais.

Art. 2° - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta de dotação própria do Orçamento
Geral do Município.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Arapongas, 28 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CICERO
Secretário Municipal de Administração

LEI nº 4.291, de 28 de agosto de 2014

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A
CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
contratar com a AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ
S.A., operações de crédito até o limite de R$ 8.000.000,00
(oito milhões de reais).

Parágrafo Único - O valor das operações de crédito estão
condicionados a obtenção pela municipalidade, de
autorização para a sua realização, em cumprimento aos
dispositivos legais aplicáveis ao Endividamento Público
através de Resoluções emanadas do Senado Federal e

pela Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).

Art. 2º - Os prazos de amortização e carência, os
encargos financeiros e outras condições de vencimento
e liquidação da dívida a ser contratada, obedecerão às
normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades
monetárias federais, e notadamente o que dispõe o
normativo do Senado Federal, bem como as normas
específicas da Agência de Fomento do Paraná S.A.

Art. 3º - Os recursos oriundos das operações de crédito
autorizadas por esta Lei, serão aplicados na execução
do projeto de Pavimentação de Vias Urbanas.

Art. 4º - Em garantia das operações de crédito de que
trata esta Lei, fica o Chefe do Executivo Municipal
autorizado a ceder à Agência de Fomento do Paraná
S.A., parcelas que se fizerem necessárias da quota-parte
do Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM, ou tributos que os
venham a substituir, em montantes necessários para
amortizar as prestações do principal e dos acessórios,
na forma do que venha a ser contratado.

Art. 5º - Para garantir o pagamento do principal
atualizado monetariamente, juros, multas e demais
encargos financeiros decorrentes das operações
referidas nesta Lei, o Chefe do Executivo poderá
outorgar à Agência de Fomento do Paraná S.A., mandato
pleno, para receber e dar quitação das referidas
obrigações financeiras, com poderes para substabelecer.

Art. 6º - O prazo e a forma definitiva de pagamento do
principal reajustável, acrescidos dos juros e demais
encargos incidentes sobre as operações financeiras,
obedecidos os limites desta Lei, serão estabelecidos pelo
Chefe do Executivo com a entidade financiadora,
conforme elencado no contrato de operação de crédito.

Art. 7º - Anualmente, a partir do exercício financeiro
subseqüente ao da contratação das operações de
crédito, o orçamento do Município consignará dotações
próprias para a amortização do principal e dos acessórios
das dívidas contratadas.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 28 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CICERO
Secretário Municipal de Administração
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