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                        ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO DE HOJE: 12 PÁGINASANO: VII     Nº: 1445  PÁG: 01

     DIÁRIO OFICIAL
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

QUINTA-FEIRA - 28/05/2015

ERRATA

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N.° 078/2015 – PREGÃO 064/2015
Ante o erro de digitação no extrato, publicado no Jornal
Tribuna do Norte, no Diário Oficial do Município de
Arapongas, no Diário Oficial da União Seção 3, Página
209, e no Diário Oficial do Estado do Paraná, no dia 26/
05/2015.
Onde se lê: Valor Total: R$ 3.490.000,00 (três milhões
quatrocentos e noventa mil reais).
Leia-se: Valor Total: R$ 3.610.000,00 (três milhões
seiscentos e dez mil reais).
Data e Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 024/2015.
Modalidade: Pregão nº 025/2015.
Partes: Município de Arapongas e SMALL
DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gasolina comum para atender a todas as  Secretarias.
Prazo de Entrega: 24(vinte e quatro) horas, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
25.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 102,900,00
(Cento e dois mil e novecentos reais).
Data: 12.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e CASSIA SIMÕES
SANTANA.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 960,00
(Novecentos e sessenta reais)
Data: 29.04.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e CASSIA SIMÕES
SANTANA.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.400,00 (Cinco
mil e quatrocentos reais)
Data: 12.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e CASSIA SIMÕES
SANTANA.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 595,00
(Quinhentos e noventa e cinco reais)
Data: 18.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e ALFEMA
COMERCIAL LTDA.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 70,00 (Setenta
reais)

Data: 14.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e ALFEMA
COMERCIAL LTDA.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.178,00 (Hum
mil, cento e Setenta e oito reais)
Data: 18.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e POLIZELLI
EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.780,09
(Quatro mil, setecentos e oitenta reais e nove centavos)
Data: 18.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e POLIZELLI
EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.



Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 478,50
(Quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta
centavos)
Data: 12.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e POLIZELLI
EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.568,00 (Dois
mil, quinhentos e sessenta e oito  reais)
Data: 29.04.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e POLIZELLI
EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.100,00 (Hum
mil e cem  reais)
Data: 14.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e L.P ASSONI
GRAFICA E EDITORA - EPP
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.800,00 (Hum
mil e oitocentos  reais)
Data: 29.04.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e L.P ASSONI
GRAFICA E EDITORA - EPP
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.590,00 (Dois
mil, quinhentos e noventa reais)
Data: 14.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e GRAFICA E EDITORA
EVOLUÇÃO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 13.962,66 (Treze
mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis
centavos)
Data: 18.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e GRAFICA E EDITORA
EVOLUÇÃO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 900,00
(Novecentos reais)
Data: 20.04.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e GRAFICA E EDITORA
EVOLUÇÃO LTDA.

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 930,00
(Novecentos e trinta reais)
Data: 14.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e ARTES GRÁFICAS
GUIZILINI LTDA.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 90,00 (Noventa
reais)
Data: 14.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e MAGNA EDITORA
GRAFICA LTDA
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.130,00
(Quatro mil, cento e trinta reais)
Data: 14.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e MAGNA EDITORA
GRAFICA LTDA – ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
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Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.879,00 (Hum
mil oitocentos e setenta e nove reais)
Data: 18.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 036/2015.
Modalidade: Pregão nº 032/2015
Partes: Município de Arapongas e GRAFICA ALTA
DEFINIÇÃO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos com
garantia de qualidade e por demanda para atender a
diversas secretarias.
Prazo de Entrega: A ser definido na ordem de serviço.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 7.325,00 (Sete
mil trezentos e vinte e cinco reais)
Data: 18.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e ALONSO E
SANTANA – COMÉRCIO DE FRIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$2.966,74(Dois
mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro
centavos).
Data: 19.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e ALONSO E
SANTANA – COMÉRCIO DE FRIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
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Partes: Município de Arapongas e ALONSO E
SANTANA – COMÉRCIO DE FRIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 6.584,46 (Seis
mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis
centavos).
Data: 19.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e ATACADO
MARINGÁ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.372,05 (Dois
mil, trezentos e setenta e dois reais e cinco centavos).
Data: 19.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e ATACADO
MARINGÁ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 13.914,52 (Treze
mil, novecentos e catorze reais e cinquenta e dois
centavos).
Data: 18.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e ATACADO
MARINGÁ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.

Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 992,46
(Novecentos e noventa e dois reais e quarenta e seis
centavos).
Data: 18.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e ATACADO
MARINGÁ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.480,31 (Dois
mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e um centavos).
Data: 18.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e CAROL COMERCIAL
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 352,10
(trezentos e cinquenta e dois reais e dez centavos).
Data: 14.04.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e CAROL COMERCIAL
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.408,40 (Hum
mil, quatrocentos e oito reais e quarenta centavos).
Data: 14.04.2015
Assinaturas.
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Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e CAROL COMERCIAL
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 352,10
(trezentos e cinquenta e dois reais e dez centavos).
Data: 14.04.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e AMANDA
FERREIRA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 6.093,72 (Seis
mil, noventa e três  reais e setenta e dois centavos).
Data: 19.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e AMANDA
FERREIRA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.023,55 (Dois
mil, vinte e três  reais e cinquenta e cinco centavos).
Data: 14.04.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e AMANDA
FERREIRA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.

Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.693,25 (Hum
mil, seiscentos e noventa e três  reais e vinte e cinco
centavos).
Data: 14.04.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e AMANDA
FERREIRA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 275,45
(Duzentos e setenta e cinco  reais e quarenta e cinco
centavos).
Data: 14.04.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e AMANDA
FERREIRA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.848,81 (Dois
mil, oitocentos e quarenta e oito  reais e oitenta e um
centavos).
Data: 19.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e AMANDA
FERREIRA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 16.345,35
(Dezesseis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta
e cinco centavos).

Data: 19.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e D’MILLE INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 583,98
(Quinhentos e oitenta e três  reais e noventa e oito
centavos).
Data: 18.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e D’MILLE INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.905,17 (Dois
mil, novecentos e cinco  reais e dezessete centavos).
Data: 18.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e D’MILLE INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 394,06
(Trezentos e noventa e quatro  reais e seis centavos).
Data: 18.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e D’MILLE INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
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Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 600,24
(Seiscentos   reais e vinte quatro centavos).
Data: 18.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e BARÃO DO PÃO
PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.299,60 (Dois
mil, duzentos e noventa e nove  reais e sessenta
centavos).
Data: 18.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e BARÃO DO PÃO
PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 822,30
(Oitocentos e vinte e dois  reais e trinta centavos).
Data: 19.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e BARÃO DO PÃO
PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.577,30 (Hum
mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta centavos).

Data: 19.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e BARÃO DO PÃO
PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 10.515,60 (Dez
mil, quinhentos e quinze reais e sessenta centavos).
Data: 19.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e GOOL
DISTRIBUIDORA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.457,60 (Hum
mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta
centavos).
Data: 19.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e GOOL
DISTRIBUIDORA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 890,26
(Oitocentos e noventa reais e vinte e seis centavos).
Data: 19.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015

Partes: Município de Arapongas e GOOL
DISTRIBUIDORA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 513,70
(Quinhentos e treze reais e setenta centavos).
Data: 19.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e CAROL COMERCIAL
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 910,62
(Novecentos e dez reais e sessenta e dois centavos).
Data: 19.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e CAROL COMERCIAL
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 11.978,40 (Onze
mil Novecentos e setenta e oito reais e quarenta
centavos).
Data: 19.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e CAROL COMERCIAL
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.



Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº027/2015
Modalidade: Pregão nº 025/2015
Partes: Município de Arapongas e ADERALDO E
SOUZA LTDA EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, materiais hidráulicos,
serralheria, ferramentas e outros para atender a diversas
Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
11.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 195,00 (Cento
e noventa e cinco  reais)
Data: 31.03.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº027/2015
Modalidade: Pregão nº 025/2015
Partes: Município de Arapongas e CIDADE ALTA
MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, materiais hidráulicos,
serralheria, ferramentas e outros para atender a diversas
Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
11.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 682,00
(Seiscentos e oitenta  e dois  reais)
Data: 31.03.2015.
Assinaturas.
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Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.301,34 (Hum
mil, trezentos e um  reais e trinta e quatro centavos).
Data: 19.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e CAROL COMERCIAL
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.957,20 (Hum
mil Novecentos e cinquenta e sete reais e vinte
centavos).
Data: 19.05.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº027/2015
Modalidade: Pregão nº 025/2015
Partes: Município de Arapongas e ALBUQUERQUE
PADUA & CIA LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, materiais hidráulicos,
serralheria, ferramentas e outros para atender a diversas
Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
11.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 256,90
(Duzentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos).
Data: 08.04.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento

Processo Administrativo: nº027/2015
Modalidade: Pregão nº 025/2015
Partes: Município de Arapongas e JC FERRAGENS LTDA
ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, materiais hidráulicos,
serralheria, ferramentas e outros para atender a diversas
Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
11.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 72,00 (Setenta
e dois   reais)
Data: 31.03.2015.
Assinaturas.
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS – CODAR 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
 

MODALIDADE: PREGÃO Nº 003/2014 – PROC. ADM. Nº 005/2014-DL 
PARTES: Companhia de Desenvolvimento de Arapongas – ASFALTEC 
TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA - EPP  
OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato. 
VIGÊNCIA: 26/05/2015 a 26/05/2015 
FUNDAMENTO: Art. 57, Inc.II, da Lei 8.666/93 
DEMAIS CLÁUSULAS: Inalteradas. 
DATA: 25/05/2015. 

 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS – CODAR 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Processo Administrativo Nº 006/2015-DL 
Modalidade: Carta Convite nº 001/2015  
Partes: Companhia de Desenvolvimento de Arapongas – ESCRITÓRIO DAMIÃO & 
FILHOS LTDA. - ME 
Objeto: Prestação de Serviços Profissionais Contábeis, incluindo a Área Contábil, Área 
Fiscal, Área Trabalhista e Previdenciária, bem como atendimento às exigências do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Prazo: Até 12 (doze) meses. 
Valor: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). 
Assinatura do contrato: 26/05/2015 
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CODAR


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




