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AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 188/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 188/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Aquisição de
material de consumo e livros infantis para a atualização
do Acervo Bibliográfico e estruturação dos serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos, e estruturação
do Centro Pop, em atendimento a Secretaria Municipal
de Assistência Social - SEMAS, conforme consta no
respectivo Edital. Os envelopes (de proposta e
documentação) serão recebidos na Prefeitura do
Município de Arapongas – Na Gerência de Licitação,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 13h15min do dia
17 de Setembro de 2014 e abertos a partir das 13h:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 03 de Setembro de 2014.

MATHEUS HUGO GASPAROTO
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 189/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 189/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto o Registro de
Preços para aquisição de materiais e equipamentos para
atendimento de usuários do Laboratório de Análises
Clínicas e do CTA em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde, conforme consta no respectivo Edital. Os
envelopes (de proposta e documentação) serão
recebidos na Prefeitura do Município de Arapongas –
Na Gerência de Licitação, localizada na Rua das Garças,
nº 750, 2° Andar, Centro Administrativo, ARAPONGAS-
PR, até 13h15min do dia 18 de Setembro de 2014 e
abertos a partir das 13h:30min horas, do mesmo dia, no
mesmo local. O respectivo edital poderá ser obtido em
sua integra no endereço eletrônico http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 03 de Setembro de 2014.

PATRÍCIA  A. DE OLIVEIRA
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 190/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a aquisição de
Adubo Formulado (Superfosfato Simples) ensacados
em embalagens de 50 kg, para atendimento ao Programa
de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo em
atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura,
Serviços Públicos e Meio Ambiente - SEASPMA,
conforme consta no respectivo Edital. Os envelopes (de
proposta e documentação) serão recebidos na Prefeitura
do Município de Arapongas – Na Gerência de Licitação,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 09h15min do dia
19 de Setembro de 2014 e abertos a partir das 09h:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 03 de Setembro de 2014.

MATHEUS HUGO GASPAROTO
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 191/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de Buffet
para eventos pelo Centro de Referência especializado
de Assistência Social, em atendimento a Secretaria
Municipal de Assistência Social - SEMAS, conforme
consta no respectivo Edital. Os envelopes (de proposta
e documentação) serão recebidos na Prefeitura do
Município de Arapongas – Na Gerência de Licitação,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 13h15min do dia
19 de Setembro de 2014 e abertos a partir das 13h:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo

edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 03 de Setembro de 2014.

PATRÍCIA  A. DE OLIVEIRA
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 192/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 192/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Contratação de
empresa especializada para execução de serviços de
impressão a Laser e Off-set montagem e acabamentos
de carnês de IPTU/TSU, TAXA DE VERIFICAÇÃO DE
ESTABELECIMENTOS E ISSQN/PROFISSIONAIS
QUALIFICADOS, no formato 211 x 100 mm (três por
folha de papel A-4), em atendimento a Secretaria
Municipal de Finanças -  SEFIN, conforme consta no
respectivo Edital. Os envelopes (de proposta e
documentação) serão recebidos na Prefeitura do
Município de Arapongas – Na Gerência de Licitação,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 09h15min do dia
22 de Setembro de 2014 e abertos a partir das 09h:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 03 de Setembro de 2014.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 193/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 193/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto o Registro de
preços para futura contratação de pessoa jurídica para
o fornecimento dos reagente e demais materiais
necessários para a realização de exames laboratoriais,
condicionado a cessão de equipamento analisador
desses exames sob o regime de comodato para o
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laboratório da Secretaria Municipal de Saúde, conforme
consta no respectivo Edital. Os envelopes (de proposta
e documentação) serão recebidos na Prefeitura do
Município de Arapongas – Na Gerência de Licitação,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 09h15min do dia
18 de Setembro de 2014 e abertos a partir das 09h:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 03 de Setembro de 2014.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 194/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 194/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Contratação de
empresa para a aplicação e fornecimento de película/
espelhado de controle solar, em atendimento a Secretaria
Municipal de Assistência Social e Saúde, conforme
consta no respectivo Edital. Os envelopes (de proposta
e documentação) serão recebidos na Prefeitura do
Município de Arapongas – Na Gerência de Licitação,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 15h30min do dia
16 de Setembro de 2014 e abertos a partir das 15h:35min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 03 de Setembro de 2014.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal
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