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Extrato de Revogação
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 006/15.
Modalidade: Pregão nº 006/15.
Objeto: Registro de Preços para contratação de pessoa
jurídica para recarga e aquisição de cartuchos e toners e
demais suprimentos para impressoras em atendimento a
diversas secretarias, em atendimento a SEMAD.
Pelo presente instrumento o Exmo. Sr. Prefeito do
Município de Arapongas, no uso de suas atribuições
legais, e com fulcro na legislação pertinente, comunica
aos interessados que o presente processo de licitação
fica REVOGADO, por oportunidade e conveniência
administrativa, para adequação e realização de novo
processo administrativo afim de alcançar a contratação
mais vantajosa para o Município.

Arapongas, 19 de fevereiro de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 032/14.
Contrato: nº 078/15
Partes: Município de Arapongas e A.C MATERIAIS
MÉDICOS LTDA - ME, CNPJ/MF nº. 11.138.620/0001-
08.
Objeto: Aquisição de leites especiais e suplementos
alimentares, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.
Pregão nº 029/14.
Prazo de Vigência: De 60 (sessenta) dias contados à
partir de 09 de fevereiro de 2015.
Valor: R$: 60.133,50 (sessenta mil cento e trinta e três
reais e cinquenta centavos)
Data e Assinaturas.

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 013/15.
Contratos: n.º 033, 034 e 035/2015
Partes: Município de Arapongas e MISTER MICRO
PARANÁ LTDA – ME., CNPJ nº 01.518.425/0001-50 –
CALDINI & CIA  LTDA – ME., CNPJ nº 04.226.644/0001-
53 – LAURA BOTTERI GARMS – ME., CNPJ nº
14.280.217/0001-07.
Objeto: Aquisição de equipamentos de Informática,
eletroeletrônicos e materiais de consumo – FEAS
Convênio nº 150/2013, em atendimento a Secretaria
Municipal de Assistência Social – SEMAS.
Modalidade: Pregão nº. 013/15.
Valor: R$ 3.906,85 (três mil novecentos e seis reais e
oitenta e cinco centavos).
Prazo de Vigência: De 120 (cento e vinte) dias contados
à partir de 30 de janeiro de 2015.
Foro: Município de Arapongas.
Data e Assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 192/14.
Contrato 469/14 – 4º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e CONSTRUTORA LFT
LTDA, CNPJ n°. 05.200.790/0001-72.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
reforma e Projeto Elétrico executivo do Cine Teatro Mauá,
em atendimento a Secretaria Municipal de obras,
Transporte e Desenvolvimento Urbano – SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n° 15953/2014 de 26/09/2014, 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$
30.265,79 (trinta mil duzentos e sessenta e cinco reais e
setenta e nove centavos) e inclusão de alguns serviços
não constantes da planilha licitada no valor de R$
48.855,65 (quarenta e oito mil oitocentos e cinquenta e
cinco reais e sessenta e cinco centavos) gerando um
acréscimo de R$ 79.121,44 (setenta e nove mil cento e

vinte e um reais e quarenta e quatro centavos) elevando
o valor original do contrato de R$ 168.578,06 (cento e
sessenta e oito mil quinhentos e setenta e oito reais e
seis centavos) para o valor de R$ 247.699,49 (duzentos
e quarenta e sete mil seiscentos e noventa e nove reais
e quarenta e nove centavos), equivalente a um acréscimo
de aproximadamente 46,93% (quarenta e seis vírgula
noventa e três por cento) sobre o valor inicial do
contrato. As demais cláusulas estipuladas em contrato
original permanecem inalteradas.
Modalidade: Tomada de Preços nº. 009/14.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 066/14.
Contrato 135/14 – 1º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e LAÉRCIO DE
CAMPOS, portador do RG n° 3.736.062-7 e IZAURA
LUCAS PEREIRA DE CAMPOS, portadora do RG n.º
8.780.561-1.
Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Maracanã
de Colar nº 220, Conjunto San Rafael, para as instalações
da UBS San Rafael, em atendiemnto a Gerência de
Patrimônio – GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo nº. 741/15, datado de 19/01/2015,
acordam as partes, nos termos da Lei n°. 8.666/93, em
prorrogar o prazo de vigência contratual do imóvel
localizado à Rua Maracanã de Colar, 220, Conjunto San
Rafael, neste Município, para 12/02/2016, observado o
início em 13.02.2015, e em reajustar o valor do aluguel de
R$ 611,00 (seiscentos e onze reais) para R$ 635,19
(seiscentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos)
mensais observando-se o menor dos índices oficiais,
no montante de 3,96% (três vírgula noventa e seis por
cento) relativo a reposição inflacionária, acumulado nos
últimos 12 (doze) meses, divulgado pelo IGP-M(FGV),
totalizando para o período da presente prorrogação o
montante de R$ 7.622,28 (sete mil seiscentos e vinte e
dois reais e vinte e oito centavos).
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Modalidade: Dispensa nº. 010/14.
Data e assinaturas.
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Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 041/14.
Contrato 077/14 – 1º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e MARIA ROSA DOS
SANTOS, portadora do RG n° 4.022.047-0 SSP/PR.
Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Dançarino
Negro nº 41, Conjunto Del Condor, para abrigar as
instalações da Unidade Básica de Saúde do Conjunto
Del Condor, em atendiemnto a Gerência de Patrimônio –
GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo nº. 378/15, datado de 09/01/2015,
acordam as partes, nos termos da Lei n°. 8.666/93, em
prorrogar o prazo de vigência contratual do imóvel
localizado à Rua Dançarino Negro, 41, Conjunto Del
Condor, neste Município, para 01/02/2016, observado o
início em 02.02.2015, e em reajustar o valor do aluguel de
R$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais) para R$ 908,31
(novecentos e oito reais e trinta e um centavos) mensais
observando-se o índices contratualmente previsto, no
montante de 6,86% (seis vírgula oitenta e seis por cento)
relativo a reposição inflacionária, acumulado nos últimos
12 (doze) meses, divulgado pelo IPC-DI (FGV),
totalizando para o período da presente prorrogação o
montante de R$  10.899,72 (dez mil oitocentos e noventa
e nove reais e setenta e dois centavos).
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Modalidade: Dispensa nº. 006/14.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 198/14.
Contrato 472/14 – 3º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e CONSTRUTORA LFT
LTDA, CNPJ n°. 05.200.790/0001-72.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
ampliação cozinha e cobertura do pátio da Escola
Municipal Antônio Moraes de Barros, em atendimento
a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano – SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo sob n°. 000633/15, de 15/01/2015,
acordam as partes, nos termos do artigo 57, §1°, inciso
IV da Lei Federal n°. 8.666/93, em prorrogar o prazo de
execução em mais 90 (noventa) dias, ou seja, para
28.04.2015, permanecendo inalterada a vigência
contratual.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Modalidade: Tomada de Preços nº. 012/14.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 187/13.
Contrato 587/13 – 5º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e ENGENHARIA
FRÓES LTDA, CNPJ  nº 06.127.079/0001-00.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
reforma e pintura da Unidade Básica de Saúde do CAIC,
localizada na rua Condormix – Lote 1-D/1-1-D/2 – Vila
Aratimbó, neste município e comarca, em atendimento a
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano - SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n° 1698/2015 de 02/02/2015, acordam as
partes, nos termos do artigo 57, §1°, inciso V da Lei
Federal n°. 8.666/93, em prorrogar o prazo de vigência
contratual da reforma e pintura da Unidade Básica de
Saúde do CAIC, localizada na Rua Condormix – Lote 1-
D/1-1-D/2 vila Aritimbó, neste município e comarca, de
28.02.2015, para 29/04/2015.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Modalidade: Tomada de Preços nº. 007/13.
Data e assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 268/2014.
Modalidade: Pregão nº 197/2014.
Partes: Município de Arapongas e ATACADO F.
CORDEIRO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de limpeza  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
15.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.000,00 (Dois
mil,   reais).
Data: 03.02.2015
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 265/2014
Modalidade: Pregão nº 195/2014
Partes: Município de Arapongas e NUTRIPORT
COMERCIAL LTDA.
Objeto: Aquisições de gêneros alimentícios necessários
para suprir o cardápio da merenda escolar  das Escolas
da Rede Municipal, Filantrópicas e Centros de Educação

Infantil, em atendimento à Secretaria Municipal de
Educação.
Prazo de Entrega: conforme instruções da Central de
Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata:  12(doze) meses contados a partir de
02.12.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.875,00 (Três
mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 265/2014
Modalidade: Pregão nº 195/2014
Partes: Município de Arapongas e AMANDA
FERREIRA.
Objeto: Aquisições de gêneros alimentícios necessários
para suprir o cardápio da merenda escolar  das Escolas
da Rede Municipal, Filantrópicas e Centros de Educação
Infantil, em atendimento à Secretaria Municipal de
Educação.
Prazo de Entrega: conforme instruções da Central de
Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
02.12.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.000,00 (Dois
mil,  reais).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 265/2014
Modalidade: Pregão nº 195/2014
Partes: Município de Arapongas e R. MARTINS
PRODUTOS ALIMENTICIOS  LTDA.
Objeto: Aquisições de gêneros alimentícios necessários
para suprir o cardápio da merenda escolar  das Escolas
da Rede Municipal, Filantrópicas e Centros de Educação
Infantil, em atendimento à Secretaria Municipal de
Educação.
Prazo de Entrega: conforme instruções da Central de
Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
02.12.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.841,20 (Três
mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte centavos).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.
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Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 265/2014
Modalidade: Pregão nº 195/2014
Partes: Município de Arapongas e R. MARTINS
PRODUTOS ALIMENTICIOS  LTDA.
Objeto: Aquisições de gêneros alimentícios necessários
para suprir o cardápio da merenda escolar  das Escolas
da Rede Municipal, Filantrópicas e Centros de Educação
Infantil, em atendimento à Secretaria Municipal de
Educação.
Prazo de Entrega: conforme instruções da Central de
Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
02.12.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.938,80 (Cinco
mil, novecentos  e trinta e oito reais e oitenta centavos).
Data: 22.01.2015
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 265/2014
Modalidade: Pregão nº 195/2014
Partes: Município de Arapongas e NASSER & NASSER
ALIMENT OS  LTDA.
Objeto: Aquisições de gêneros alimentícios necessários
para suprir o cardápio da merenda escolar  das Escolas
da Rede Municipal, Filantrópicas e Centros de Educação
Infantil, em atendimento à Secretaria Municipal de
Educação.
Prazo de Entrega: conforme instruções da Central de
Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata:  12 (doze) meses contados a partir de
02.12.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 16.527,20
(Dezesseis mil,  quinhentos e vinte e sete reais e vinte
centavos).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 265/2014
Modalidade: Pregão nº 195/2014
Partes: Município de Arapongas e NASSER & NASSER
ALIMENT OS  LTDA.
Objeto: Aquisições de gêneros alimentícios necessários
para suprir o cardápio da merenda escolar  das Escolas
da Rede Municipal, Filantrópicas e Centros de Educação
Infantil, em atendimento à Secretaria Municipal de
Educação.
Prazo de Entrega: conforme instruções da Central de

Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata:  12 (doze) meses contados a partir de
02.12.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 6.112,80 (Seis
mil,  cento e doze reais e oitenta centavos).
Data: 22.01.2015
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 265/2014
Modalidade: Pregão nº 195/2014
Partes: Município de Arapongas e INTEGRA
COMERCIAL EIRELI - EPP.
Objeto: Aquisições de gêneros alimentícios necessários
para suprir o cardápio da merenda escolar  das Escolas
da Rede Municipal, Filantrópicas e Centros de Educação
Infantil, em atendimento à Secretaria Municipal de
Educação.
Prazo de Entrega: conforme instruções da Central de
Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata:  12 (doze) meses contados a partir de
02.12.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 9.523,20 (Nove
mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos).
Data: 22.01.2015
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 265/2014
Modalidade: Pregão nº 195/2014
Partes: Município de Arapongas e INTEGRA
COMERCIAL EIRELI - EPP.
Objeto: Aquisições de gêneros alimentícios necessários
para suprir o cardápio da merenda escolar  das Escolas
da Rede Municipal, Filantrópicas e Centros de Educação
Infantil, em atendimento à Secretaria Municipal de
Educação.
Prazo de Entrega: conforme instruções da Central de
Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata:  12 (doze) meses contados a partir de
02.12.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 10.316,80 (Dez
mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 265/2014
Modalidade: Pregão nº 195/2014
Partes: Município de Arapongas e CAROL  COMÉRCIAL

LTDA.
Objeto: Aquisições de gêneros alimentícios necessários
para suprir o cardápio da merenda escolar  das Escolas
da Rede Municipal, Filantrópicas e Centros de Educação
Infantil, em atendimento à Secretaria Municipal de
Educação.
Prazo de Entrega: conforme instruções da Central de
Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata:  12 (doze) meses contados a partir de
02.12.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 7.533,00 (Sete
mil e quinhentos e trinta e três reais).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 265/2014
Modalidade: Pregão nº 195/2014
Partes: Município de Arapongas e CAROL  COMÉRCIAL
LTDA.
Objeto: Aquisições de gêneros alimentícios necessários
para suprir o cardápio da merenda escolar  das Escolas
da Rede Municipal, Filantrópicas e Centros de Educação
Infantil, em atendimento à Secretaria Municipal de
Educação.
Prazo de Entrega: conforme instruções da Central de
Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata:  12 (doze) meses contados a partir de
02.12.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 16.767,00
(Dezesseis mil, setecentos e sessenta e sete 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 201/2014.
Modalidade: Pregão nº 153/2014.
Partes: Município de Arapongas e VALDOMIRO DE
MARCHIORI, 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
23.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.307,80 (Hum
mil, trezentos e sete reais e oitenta centavos)
Data: 28.01.2015
Assinaturas.



DIÁRIO OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VII   Nº: 1378   PÁG: 04SEXTA-FEIRA - 20/02/2015

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

Processo Administrativo: nº 201/2014.
Modalidade: Pregão nº 153/2014.
Partes: Município de Arapongas e VALDOMIRO DE
MARCHIORI, 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
23.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.044,48 (Hum
mil, quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
Data: 26.12.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 193/2014.
Modalidade: Pregão nº 150/2014.
Partes: Município de Arapongas e VOLOCH & VOLOCH
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de
serviços de chaveiro para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 01 (um) dia, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
24.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 152,50 (Cento
e cinquenta  e dois  reais e cinquenta centavos)
Data: 06.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 193/2014.
Modalidade: Pregão nº 150/2014.
Partes: Município de Arapongas e VOLOCH & VOLOCH
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de
serviços de chaveiro para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 01 (um) dia, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
24.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 422,00
(Quatrocentos e vinte e dois reais)
Data: 06.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 193/2014.
Modalidade: Pregão nº 150/2014.
Partes: Município de Arapongas e VOLOCH & VOLOCH
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de
serviços de chaveiro para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 01 (um) dia, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
24.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 103,00 (Cento
e três reais)
Data: 29.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 193/2014.
Modalidade: Pregão nº 150/2014.
Partes: Município de Arapongas e VOLOCH & VOLOCH
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de
serviços de chaveiro para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 01 (um) dia, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
24.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 135,00 (Cento
e trinta e cinco reais)
Data: 29.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 242/2014
Modalidade: Pregão nº 179/2014.
Partes: Município de Arapongas e J.F. LEITE FILHO
RESTAURANTE – ME.
Objeto: Registro de Preços para  aquisição de coffe break
para eventos realizados pela Secretaria Municipal de
Esporte.
Prazo de Entrega: 02 (dois) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
02.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 840,00
(Oitocentos e quarenta  reais).
Data: 02.02.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 275/2014.
Modalidade: Pregão nº 204/2014.
Partes: Município de Arapongas e CABULON E
SANTOS LTDA.
Objeto: Aquisições de embalagens, que para atender à
Central  de Abastecimento da Merenda Escolar em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação.
Prazo de Entrega: 5 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
15.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 15.300,00
(Quinze mil, trezentos  reais).
Data: 26.10.2014
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 275/2014.
Modalidade: Pregão nº 204/2014.
Partes: Município de Arapongas e G.D.C DA SILVA
COSTA – EIRELI EPP.
Objeto: Aquisições de embalagens, que para atender à
Central  de Abastecimento da Merenda Escolar em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação.
Prazo de Entrega: 5 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
15.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.300,00
(Quatro mil, trezentos  reais).
Data: 26.12.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

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$ 305,00
(Trezentos e cinco reais).
Data: 02.02.2015
Assinaturas.
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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 JPS COMÉRCIO DE
TINTAS 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$ 113,24 (Cento
e treze reais e vinte e quatro centavos).
Data: 29.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº161/2014.
Modalidade: Pregão nº 126/2014.
Partes: Município de Arapongas e ALIANÇA  –
DISTRIBUIDORA DE TINTAS 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$ 2.700,00 (Dois
mil, setecentos reais).
Data: 02.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº161/2014.
Modalidade: Pregão nº 126/2014.
Partes: Município de Arapongas e ALIANÇA  –
DISTRIBUIDORA DE TINTAS 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$ 79,50 (Setenta
e nove reais e cinquenta centavos).
Data: 28.01.20 15
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 ALIANÇA  –
DISTRIBUIDORA DE TINTAS 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$ 710,25
(Setecentos e dez reais e vinte e cinco centavos).
Data: 29.01.20 15
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$ 22,05 (Vinte e
dois reais e cinco centavos).
Data: 29.01.2015
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
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$ 122,50 (Cento
e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Data: 03.02.2015
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
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$ 6.651,40 (Seis
mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta
centavos).
Data: 28.01.2015
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
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$ 3.899,85 (Três
mil, oitocentos e noventa e nove  reais e oitenta e cinco
centavos).
Data: 28.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos

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
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de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
09.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 102,00 (Cento
e dois reais).
Data: 28.01.2015
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 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$ 81,00 (Oitenta
e um reais).
Data: 29.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambientes

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$ 168,00 (Cento
e sessenta e oito reais).
Data: 28.01.2015
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$ 106,40 (Cento
e seis reais e quarenta centavos).
Data: 29.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº245/2014.
Modalidade: Pregão nº 180/2014.
Partes: Município de Arapongas e ESTAÇÃO DO
ESPORTE IND. E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS
LTDA..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais esportivos e equipamentos para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 07 (sete) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.09.2014..
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.228,14 (Dois
mil, duzentos e vinte e oito reais e catorze centavos).
Data: 03.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº245/2014.
Modalidade: Pregão nº 180/2014.
Partes: Município de Arapongas e MAGNUM IND. E
COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais esportivos e equipamentos para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 07 (sete) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.09.2014..
Valor de autorização de fornecimento: R$ 398,00
(Trezentos e noventa e oito reais).
Data: 03.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e RINAMED
COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 206,70
(Duzentos e seis reais e setenta centavos).
Data: 06.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e EQUIPOS
COMERCIAL LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 6.034,07 (Seis
mil, trinta e quatro reais e sete centavos).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e EFETIVE PROD.
MÉDICO HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 39.033,68
(Trinta e nove mil, trinta e três reais e sessenta e oito
centavos).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.
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Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e A. D DAMINELLI.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 427,70
(Quatrocentos e vinte e sete reais e setenta centavos).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e LARISMED – COM.
DE MATERIAIS MED. HOSP. LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.233,92 (Hum
mil duzentos e trinta e três reais e noventa e dois
centavos).
Data: 06.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e LARISMED – COM.
DE MATERIAIS MED. HOSP. LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 384,00
(Trezentos e oitenta e quatro reais).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e STARMED ARTIGOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 297,00
(Duzentos e noventa e sete reais).
Data: 06.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e STARMED ARTIGOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.975,00 (Cinco
mil, novecentos e setenta e cinco reais).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e LONDRICIR – COM.
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 850,00
(Oitocentos e cinquenta reais).
Data: 23.01.2015

Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e V.S. COSTA & CIA
LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 6.334,00 (Seis
mil, trezentos e trinta e quatro reais).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e NOVAMED
APUCARANA COM. DE PROD. HOSPITALARES
LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 24.014,80 (Vinte
e quatro mil, catorze reais e oitenta centavos).
Data: 06.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e NOVAMED
APUCARANA COM. DE PROD. HOSPITALARES
LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
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Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.447,19
(Quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e
dezenove centavos).
Data:23.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e HOPE COMERCIAL
LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 896,80
(Oitocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e HOPE COMERCIAL
LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 281,50
(Duzentos e oitenta e um  reais e cinquenta centavos).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e H.A. SILVA
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.

Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.653,20 (Cinco
mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte centavos).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 630,50
(Seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e POLLO HOSPITALAR
LTDA EPP.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.399,50 (Hum
mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta
centavos).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e PLASMEDIC COM.
MAT. PARA USO MED. E LABORAT. LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 16.258,80
(Dezesseis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta
centavos).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e COM. MAT. MED.
HOSP. MACROSUL LTDA.
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.321,60 (Três
mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e CIRURGICA
FERNANDES – COM. MAT. CIRURG. E HOSP..
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 6.150,66 (Seis
mil, cento e cinquenta reais e sessenta e seis centavos).
Data: 06.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 276/2014.
Modalidade: Pregão nº 205/2014.
Partes: Município de Arapongas e CIRURGICA
FERNANDES – COM. MAT. CIRURG. E HOSP..
Objeto: Aquisições de materiais hospitalares para as
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Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento 18H e
24H, CISAM  e SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
17.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 11.990,35 (Onze
mil, novecentos e noventa reais e trinta e cinco centavos).
Data: 23.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 272/2014.
Modalidade: Pregão nº 201/2014.
Partes: Município de Arapongas e COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE  LTDA..
Objeto: Fornecer e entregar, fracionadamente os
medicamentos hospitalares para as Unidades Básicas
de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM,
SAMU  e demais unidades da Secretaria Municipal de
saúde.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 16.750,00
(Dezesseis mil, setecentos e cinquenta reais).
Data: 23.01.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 272/2014.
Modalidade: Pregão nº 201/2014.
Partes: Município de Arapongas e DUOMED – PROD.
MEDICOS HOSPITALARES  LTDA..
Objeto: Fornecer e entregar, fracionadamente os
medicamentos hospitalares para as Unidades Básicas
de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM,
SAMU  e demais unidades da Secretaria Municipal de
saúde.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 722,50
(Setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).
Data: 23.01.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 272/2014.
Modalidade: Pregão nº 201/2014.
Partes: Município de Arapongas e MCM COMÉRCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME.
Objeto: Fornecer e entregar, fracionadamente os
medicamentos hospitalares para as Unidades Básicas
de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM,
SAMU  e demais unidades da Secretaria Municipal de
saúde.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.102,60
(Quatro mil, cento e dois reais e sessenta centavos).
Data: 23.01.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 272/2014.
Modalidade: Pregão nº 201/2014.
Partes: Município de Arapongas e DIMASTER COM.
DE PROD. HOSPITALARES LTDA..
Objeto: Fornecer e entregar, fracionadamente os
medicamentos hospitalares para as Unidades Básicas
de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM,
SAMU  e demais unidades da Secretaria Municipal de
saúde.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.588,00 (Três
mil, quinhentos e oitenta e oito reais).
Data: 23.01.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 272/2014.
Modalidade: Pregão nº 201/2014.
Partes: Município de Arapongas e COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE  LTDA..
Objeto: Fornecer e entregar, fracionadamente os
medicamentos hospitalares para as Unidades Básicas
de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM,
SAMU  e demais unidades da Secretaria Municipal de
saúde.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.

Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 16.750,00
(Dezesseis mil, setecentos e cinquenta reais).
Data: 23.01.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 272/2014.
Modalidade: Pregão nº 201/2014.
Partes: Município de Arapongas e DUOMED – PROD.
MEDICOS HOSPITALARES  LTDA..
Objeto: Fornecer e entregar, fracionadamente os
medicamentos hospitalares para as Unidades Básicas
de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM,
SAMU  e demais unidades da Secretaria Municipal de
saúde.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 722,50
(Setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).
Data: 23.01.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 272/2014.
Modalidade: Pregão nº 201/2014.
Partes: Município de Arapongas e MCM COMÉRCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME.
Objeto: Fornecer e entregar, fracionadamente os
medicamentos hospitalares para as Unidades Básicas
de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM,
SAMU  e demais unidades da Secretaria Municipal de
saúde.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.102,60
(Quatro mil, cento e dois reais e sessenta centavos).
Data: 23.01.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 272/2014.
Modalidade: Pregão nº 201/2014.
Partes: Município de Arapongas e DIMASTER COM.
DE PROD. HOSPITALARES LTDA..
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Objeto: Fornecer e entregar, fracionadamente os
medicamentos hospitalares para as Unidades Básicas
de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM,
SAMU  e demais unidades da Secretaria Municipal de
saúde.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
16.10.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.588,00 (Três
mil, quinhentos e oitenta e oito reais).
Data: 23.01.2015.
Assinaturas
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 004/2015 � Processo Adm. nº 004/2015. 

OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gás (GLP) P45 e P13, aquisições de acessórios e botijões 
(cota/vasilhame), para todas as secretarias desta municipalidade, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração - 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: 

ROMA-GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA � EPP., com sede na Rua Biguatinga, nº. 55, Jardim Primavera, CEP 86.702-430, em 
Arapongas � PR, telefone (43) 3252-3075, inscrita no CNPJ/MF nº 02.432.446/0001-10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N°019/2015. 

Item Qtd Unid Descrição Marca Valor Unit Valor Total 

06 200 UNID

Aquisição de botijão de gás (cota/vasilhame) de 45 kg 
Gás liquefeito de petróleo � GLP � tipo gás propano-
butano, material chapa aço, capacidade do botijão 45, 
normas técnicas ABNT 13.523, para uso em fogão 
industrial. 

NACIONAL GÁS R$ 445,00 R$ 89.000,00 

07 50 UNID

Aquisição de botijão de gás (cota/vasilhame) de 13kg 
Botijão gás liquefeito de petróleo- GLP, material chapa 
aço, tipo gás propano- butano, capacidade botijão 13kg, 
aplicação fogão residencial, normas técnicas, ABNT 
8.460. 

NACIONAL GÁS R$ 144,00 R$ 7.200,00 

TOTAL GERAL.................................................................................................................................................R$ 96.200,00 

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A., com sede na Rod. BR 476, s/n, KM 15, Bairro Thomaz Coelho, CEP 83.707-440, em Araucaria � 
PR, telefone (51) 3092-1853, inscrita no CNPJ/MF nº 61.602.199/0157-30. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2015. 

Item Qtd Unid Descrição Marca Valor Unit Valor Total 

01 2.500 UND 
Recarga de gás GLP botijão de 13kg, fabricado 
segundo norma da ABNT �      8460. 

ULTRAGAZ R$ 39,95 R$ 99.875,00 

02 2.500 UND 
Recarga de gás GLP botijão de 45kg, fabricado 
segundo norma da ABNT � 8460. ULTRAGAZ R$ 179,90 R$ 449.750,00 

TOTAL GERAL...............................................................................................................................................R$ 549.625,00 

PERCOCAM � COMÉRCIO DE PEÇAS E FOGÕES LTDA � EPP., com sede na Av. Arapongas, nº 853, Centro, CEP 86.700-
050, em Arapongas � PR, telefone (43) 3252-4017, inscrita no CNPJ/MF nº 80.325.178/0001-41. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N°021/2015. 

Item Qtd Unid Descrição Marca Valor Unit Valor Total 

03 500 UND 

Aquisição e instalação de regulador de pressão para gás 
doméstico (registro ou válvula de gás), devendo constar a 
gravação do Código NBR 8473 do INMETRO e data de 
validade. 

ALIANÇA R$ 68,50 R$ 34.250,00 

04 500 UND 

Aquisição e instalação de regulador de pressão para gás � 
fogão industrial � (registro ou válvula de gás � com 1º e 2º 
estágio), devendo constar a gravação do Código NBR 8473 do 
INMETRO e data de validade. 

COMAP R$ 107,80 R$ 53.900,00 

05 500 UND 

Aquisição e instalação de chicote malha de aço para, 
conforme NBR 8613, gravação do código da NBR, do prazo 
de validade de 05 anos (comprimento 1m à 3m) incluso três 
braçadeiras e uma torneira abre/fecha. 

COLIGAS R$ 125,00 R$ 62.500,00 

TOTAL GERAL....................................................................................................................................................R$ 150.650,00 

Prazo de vigência 12 (doze) meses contados à partide 21/01/2015. 
Valor Total: R$ 796.475,00 (setecentos e noventa e seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais)

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. 

Arapongas, 19 de fevereiro de 2015. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito Municipal  
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Câmara Municipal de Arapongas 
----- Estado do Paraná ----- 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO


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




