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AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 019/2015

REPETIÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, tipo:
Menor Preço, que se acha aberta e que tem como objeto
a Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços para ministrar aulas de natação e futebol
para adolescentes atendidos no CREAS, através da
medida socioeducativa e PAEFI, em atendimento a
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS,
conforme especificações constantes no respectivo
Edital. Os envelopes (I - de proposta e II - 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 20 de Fevereiro
de 2015 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, 05 de Fevereiro de 2015.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

DECRETO nº 054/15, de 29 de Janeiro de 2015

PEDRO PAULO BAZANA, Prefeito em exercício do
Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 001426, de
28.01.2015;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de MARIA ADELAIDE OLIVEIRA
CIREIA, matrícula nº 4.742-2/1, ocupante do cargo de
Agente Administrativo, do Grupo Ocupacional, Técnico
e Administrativo, Subgrupo 06, Nível 18, de provimento
efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Governo, o
tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral de
Previdência Social, conforme Certidão nº
14022020.1.00003/15-7, expedida pelo INSS em
28.01.2015, referente ao período de 01.07.1994 a
01.09.1996, perfazendo o total de 791 dias,

correspondentes a 02 anos, 02 meses e 01 dia, na forma
do disposto no art. 201, § 9º, da Constituição Federal;
art. 40 e ss., do Capítulo I, Título IV, da Lei nº 3.225/05
(Sistema de Seguridade Social), considerados apenas
para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.

Arapongas, 29 de Janeiro de 2015.

PEDRO PAULO BAZANA
Prefeito em exercício

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO nº 059/15, de 02 de Fevereiro de 2015

Disciplina o funcionamento das repartições públicas
municipais durante os dias do carnaval de 2015.

PEDRO PAULO BAZANA, Prefeito em exercício do
Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e em virtude do feriado de
carnaval no dia 17 de fevereiro de 2015,

R E S O L V E:
Art. 1º - Decretar ponto facultativo nas repartições
públicas municipais no dia 16  de fevereiro de 2015,
devendo funcionar apenas os serviços julgados
indispensáveis pelos respectivos Secretários de cada
área.

Art. 2º - No dia 18 de fevereiro de 2015, o expediente terá
início às 13:00 horas.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 02 de fevereiro de 2015.

PEDRO PAULO BAZANA
Prefeito em exercício

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CICERO
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE DISPENSA DE LICIT AÇÃO E
TERMO CONTRATUAL

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 026/15.
Contratos nº 013/15, 014/15 e 015/15
Partes: Município de Arapongas e COPRAN –
Cooperativa de Comercialização e Reforma Agrária União
Camponesa, CNPJ  nº 02.052.962/0001-10, COOCAPI –
Cooperativa dos Cafeicultores do Pirapó – CNPJ nº
13.726.584/0001-29 e AAERFA – Associação dos
Agricultores e Empreendedores Rurais e Familiares de
Arapongas – CNPJ nº  08.826.864/0001-79.
Objeto: Contratação direta da Associação dos
Agricultores e Empreendedores Rurais Familiares de
Arapongas, Cooperativa de Comercialização e Reforma
Agrária União Camponesa e Cooperativa dos
Cafeicultores do Pirapó, com base na Resolução CN/
FNDE nº 26 de 26 de Junho de 2013, e nos termos do
artigo 14 parágrafo 1º da Lei nº 11947/2009, visando à
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar.
Modalidade: Dispensa nº. 002/15.
Prazo de Vigência: Até 21/12/2015.
Valor: R$ 851.230,60 (oitocentos e cinquenta e um mil
duzentos e trinta reais e sessenta centavos).
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base nos termos do artigo
14, §1º da lei 11.947/2009 c/c o artigo 24, §1º, da
Resolução CD/FNDE n.º 26, de 17 de junho de 2013.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 15/01/
2015.
Data e Assinaturas:

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 001/14.
Contrato nº 025/14 – 2º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e CIAPETRO
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ/
MF nº 01.466.091/0004-60.
Objeto: Aquisição de combustível gasolina, etanol e
diesel para abastecimento da frota de veículos e
máquinas para atender todas as secretarias, em
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atendimento a Secretaria Municipal de Administração –
SEMAD.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n°. 20614/2014 de 18/12/ 2014, acordam
as partes, nos termos do artigo 57 da Lei Federal n°.
8.666/93, em prorrogar o prazo de vigência contratual
até 01 de março de 2015, alterando assim a cláusula
quinta do contrato em epígrafe, nos termos aqui
assinalados.
 Modalidade: Pregão nº. 001/14.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 157/14.
Contrato n.º 469/14 – 2º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e GD PROJETOS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº
00.224.357/0001-53.
Objeto: Contratação empresa especializada visando a
reforma e ampliação do Centro Cultural, localizado na
Praça Mauá, em atendimento a Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano –
SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n° 542/2015 de 13/01/2015, acordam as
partes, nos termos do artigo 65, inc.I, alínea “b” c/c §1°.da
Lei Federal n° 8.666/93, para o fim de com aumento nos
itens constantes da planilha licitada no valor de R$
6.576,53 (seis mil quinhentos e setenta e seis reais e
cinqüenta e três centavos) e inclusão de alguns serviços
não constantes da planilha licitada no valor de R$
34.683,17 (trinta e quatro mil seiscentos e oitenta e três
reais e dezessete centavos) gerando um acréscimo de
R$ 41.259,70 (quarenta e um mil duzentos e cinquenta e
nove reais e setenta centavos) elevando o valor original
do contrato de R$ 106.571,79 (cento e seis mil quinhentos
e setenta e um reais e setenta e nove centavos) para R$
147.831,49 (cento e quarenta e sete mil oitocentos e trinta
e um reais e quarenta e nove centavos).
Modalidade: Tomada de Preços nº. 008/14.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 198/14.
Contrato nº 472/14 – 2º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e CONSTRUTORA
L.F.T. LTDA, CNPJ/MF Nº 05.200.790/0001-72.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
ampliação cozinha e cobertura do pátio da Escola
Municipal Antonio Moraes de Barros, em atendimento

a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano – SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n° 541/2015 de 13/01/2015, acordam as
partes, nos termos do artigo 65, inc.I, alínea “b” c/c §1°.da
Lei Federal n° 8.666/93, para o fim de suprir alguns
serviços da planilha licitada no importe de R$ 1.690,38
(hum mil seiscentos e noventa reais e trinta e oito
centavos) equivalente a 1,13% (um vírgula treze por
cento) e aumento nos itens constantes da planilha
licitada no valor de R$ 20.482,29 (vinte mil quatrocentos
e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos) e inclusão
de alguns serviços não constantes da planilha licitada
no valor de R$ 1.725,89 (hum mil setecentos e vinte e
cinco reais e oitenta e nove centavos) equivalente a
15,08% (quinze vírgula zero oito por cento)gerando um
acréscimo de R$ 20.517,80 (vinte mil quinhentos e
dezessete reais e oitenta centavos) elevando o valor
original do contrato de R$ 148.882,36 (cento e quarenta
e oito mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis
centavos) para R$ 169.400,16 (cento e sessenta e nove
mil quatrocentos reais e dezesseis centavos).
Modalidade: Tomada de Preços nº 012/14.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 083/2014.
Modalidade: Pregão nº 066/2014.
Partes: Município de Arapongas e WN FESTAS E
EVENTOS LTDA - ME..
Objeto: Registro de Preços para eventual locação de
equipamentos de som e profissionais, para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
11.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.600,00 (Dois
mil, seiscentos e sessenta reais).
Data: 21.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 083/2014.
Modalidade: Pregão nº 066/2014.
Partes: Município de Arapongas e SINGER EVENTOS
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para eventual locação de
equipamentos de som e profissionais, para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de

11.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.940,00 (Dois
mil, novecentos e quarenta reais).
Data: 27.01.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 083/2014.
Modalidade: Pregão nº 066/2014.
Partes: Município de Arapongas e SINGER EVENTOS
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para eventual locação de
equipamentos de som e profissionais, para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
11.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.000,00 (Três
mil reais).
Data: 27.01.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 071/2014
Modalidade: Pregão nº 056/2014
Partes: Município de Arapongas e L.S.
CLIMATIZAÇÕES LTDA..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
ar condicionado para atender à Secretaria.
Prazo de entrega: até 10 (dez) dias a contar da solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
28.03.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 7.895,90 (Sete
mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa
centavos).
Data: 28.01.2015
Assinaturas.

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 SINGER EVENTOS
LTDA - ME
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.
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Valor de autorização de fornecimento: R$ 22.950,00  (Vinte
e dois  mil, novecentos e cinquenta  reais).
Data: 27.01.2015
Assinaturas.

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 SINGER EVENTOS
LTDA - ME
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$ 2.550,00  (Dois
mil, quinhentos e cinquenta reais).
Data: 27.01.2015.
Assinaturas.

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 SINGER EVENTOS
LTDA - ME
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$ 70.909,08
(Setenta  mil, novecentos e nove reais e oito centavos).
Data: 27.01.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 076/2014.
Modalidade: Pregão nº 060/2014.
Partes: Município de Arapongas e VIDOTTO &
PEROGINI LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
fogos de artifícios, em atendimento a Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.05.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.500,00 (Hum
mil e quinhentos  reais).

Data: 27.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA  REAL –
COM. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
da Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 702,00
(Setecentos e dois reais).
Data: 26.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA  REAL –
COM. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
da Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.400,00
(Quatro mil, quatrocentos reais).
Data: 26.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA  REAL –
COM. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
da Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.990,00 (Hum
mil, novecentos e noventa reais).
Data: 26.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 008/2014.
Modalidade: Pregão nº 008/2014
Partes: Município de Arapongas e COMERCIAL
GADIEL LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
equipamentos de informática, em atendimento à
Secretaria Municipal de Saúde.
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
13.02.2014..
Valor da autorização de fornecimento: R$ 70.200,00
(Setenta mil  e duzentos reais).
Data: 28.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

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$ 11.981,61 (Onze
mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e um
centavos)
Data: 21.01.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

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 a
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$ 161,00 (Cento
e sessenta e um  reais).
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Data: 22.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos

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 a
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$ 403,00
(Quatrocentos e três reais).
Data: 22.01.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

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 a
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$ 292,00
(Duzentos e noventa e dois reais).
Data: 22.01.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

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 a
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$ 490,00
(Quatrocentos e noventa reais).
Data: 22.01.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº151/2014.
Modalidade: Pregão nº 119/2014.
Partes: Município de Arapongas e ARAMOTOR –
RETIFICADORA DE MOTORES 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$ 5.184,02 (Cinco
mil cento e  oitenta e quatro reais e dois centavos)
Data: 26.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº151/2014.
Modalidade: Pregão nº 119/2014.
Partes: Município de Arapongas e ARAMOTOR –
RETIFICADORA DE MOTORES 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$ 1.535,47 (Hum
mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e sete centavos)
Data: 26.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº151/2014.
Modalidade: Pregão nº 119/2014.
Partes: Município de Arapongas e ARAMOTOR –
RETIFICA DE MOTORES 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$ 1.880,25 (Hum
mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos)
Data: 26.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº151/2014.
Modalidade: Pregão nº 119/2014.
Partes: Município de Arapongas e ARAMOTOR –
RETIFICA DE MOTORES 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$ 504,18
(Quinhentos e quatro reais e dezoito centavos)
Data: 26.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº151/2014.
Modalidade: Pregão nº 119/2014.
Partes: Município de Arapongas e ARAMOTOR –
RETIFICA DE MOTORES 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$ 429,70
(Quatrocentos e vinte e nove reais e setenta centavos)
Data: 27.01.2015
Assinaturas.
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Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

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$ 4.052,54
(Quatro mil,  cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro
centavos)
Data: 26.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº151/2014.
Modalidade: Pregão nº 119/2014.
Partes: Município de Arapongas e EQUITRATOR TRAT.
PEÇAS HID. SERV. 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$ 162,49 (Cento
e sessenta e dois  reais e quarenta e nove centavos)
Data: 27.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº151/2014.
Modalidade: Pregão nº 119/2014.
Partes: Município de Arapongas e EQUITRATOR TRAT.
PEÇAS HID. SERV. 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$ 12.381,86 (Doze
mil, trezentos e oitenta e um  reais e oitenta e seis
centavos)
Data: 27.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº151/2014.
Modalidade: Pregão nº 119/2014.
Partes: Município de Arapongas e EQUITRATOR TRAT.
PEÇAS HID. SERV. 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$ 47.275,70
(Quarenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco  reais e
setenta  centavos)
Data: 27.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº151/2014.
Modalidade: Pregão nº 119/2014.
Partes: Município de Arapongas e TORK COM. PEÇAS
E SERV. MECAN. AGRIC. 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$ 20.059,66 (Vinte
mil, cinquenta e nove  reais e sessenta e seis centavos)
Data: 27.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº151/2014.
Modalidade: Pregão nº 119/2014.
Partes: Município de Arapongas e TORK COM. PEÇAS
E SERV. MECAN. AGRIC. AGRIC. 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$ 7.936,80 (Sete
mil, novecentos e trinta e seis  reais e oitenta centavos)
Data: 27.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº151/2014.
Modalidade: Pregão nº 119/2014.
Partes: Município de Arapongas e TORK COM. PEÇAS
E SERV. MECAN. AGRIC. AGRIC. 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$ 234,00
(Duzentos e trinta e quatro reais)
Data: 27.01.2015
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.
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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$ 588,00
(Quinhentos e oitenta e oito reais)
Data: 26.01.2015
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$ 3.234,00 (Três
mil, duzentos e trinta e quatro reais)
Data: 26.01.2015
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$ 42,00 (Quarenta
e dois reais)
Data: 26.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 118/2014.
Modalidade: Pregão nº 091/2014.

Partes: Município de Arapongas e RINAMED COM.
DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
medicamentos  para atender  à  Secretaria.
Prazo de Entrega: 02 (dois) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
12.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 32.403,76
(Trinta e dois mil, quatrocentos e três reais  e setenta e
seis centavos).
Data: 28.01.2015
Assinaturas.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 018/2015 � Processo Adm. nº 019/2015. 

OBJETO: Registro de Preços para futuras contratações de serviços de recapagem de pneus em atendimento a SEMAD. 

Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, 
homologo, conforme registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

M & M � COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI � EPP., com sede na Rua Jurutau, nº. 2221, Pq. Industrial II, CEP 86.703-080, em Arapongas 
� PR, telefone (43) 3276-2609, inscrita no CNPJ/MF nº 02.966.816/0003-61. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2015.

Item Cód Qtd Unid Descrição Marca Valor Unitário
Valor  
Total 

01 18.4x30 20 Serviço/unid.
Recapagem de Pneus de 
Trator. BR RUBBER R$ 1.450,00 R$ 29.000,00 

02 14.9x28 08 Serviço/unid.
Recapagem de Pneus de 
Trator. BR RUBBER R$ 980,00 R$ 7.840,00 

03 1400x24 30 Serviço/unid.
Recapagem de Pneus 
Motoniveladora. BR RUBBER R$ 950,00 R$ 28.500,00 

04 17.5x25 30 Serviço/unid.
Recapagem de Pneus Pá 
Carregadeira. BR RUBBER R$ 1.350,00 R$ 40.500,00 

05 750x16 30 Serviço/unid.
Recapagem de Pneus Trator 
Agricola. BR RUBBER R$ 250,00 R$ 7.500,00 

06 12.4x24 10 Serviço/unid. Recapagem de Pneus Trator. BR RUBBER R$ 710,00 R$ 7.100,00 

07 12x16.5NHS 12 Serviço/unid.
Recapagem de Pneus Mini 
Niveladora. BR RUBBER R$ 517,00 R$ 6.204,00 

TOTAL GERAL.............................................................................................................................................................R$ 126.644,00 

Prazo de vigência 12 (doze) meses contados a partir de 30/01/2015. 
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no item 10.1 do instrumento convocatório, 
sob as penalidades da lei. 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 

Data e Assinaturas.  
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos

                   

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS 

Estado do Paraná
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CODAR


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




