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AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 044/2015

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2015, tipo:
Menor Preço, que se acha aberta e que tem como objeto
a Aquisição de equipamentos e mão de obra para a
implantação de um sistema de monitoramento de câmeras
no Almoxarifado Central do Município de Arapongas
em atendimento a Semad, 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, 2° Andar, localizada na Rua das Garças, nº
750, Centro Administrativo, ARAPONGAS-PR, até
09h15min do dia 25 de Março de 2015 e abertos a partir
das 09h30min, 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, 02 de Março de 2015.

MATHEUS HUGO GASPAROTO
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 045/2015

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015, tipo:
Menor Preço, que se acha aberta e que tem como objeto
a Contratação de empresa especializada para aquisição
de Licenciamento por Volume (MVL) Microsoft, em
atendimento a DTI - SEMAD, 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 24 de Março 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, 02 de Março de 2015.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 046/2015

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2015, tipo:
Menor Preço, que se acha aberta e que tem como objeto
o Registro de Preços para futuras aquisições de leites
especiais e suplementos alimentares, em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde, 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, 2° Andar, localizada na Rua das Garças, nº
750, Centro Administrativo, ARAPONGAS-PR, até
09h15min do dia 23 de Março de 2015 e abertos a partir
das 09h30min, 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, 02 de Março de 2015.

MÁRCIA  MARIA  ARDUIM BIAZON
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 047/2015

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2015, tipo:
Menor Preço, que se acha aberta e que tem como objeto
o Registro de Preços para contratação de empresa
jornalística para prestação de serviços de publicação
dos Atos Oficiais do Município de Arapongas - PR, em
atendimento a Secretaria Municipal de Governo – SEGOV,
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 26 de Março 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, 02 de Março de 2015.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 048/2015

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015, tipo:
Menor Preço, que se acha aberta e que tem como objeto
a Locação de veículo com motorista para transporte
escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de
Educação, 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 13h15min do dia
26 de Março de 2015 e abertos a partir das 13h30min, 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, 02 de Março de 2015.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 049/2015

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2015, tipo:
Menor Preço, que se acha aberta e que tem como objeto
a Contratação de empresa especializada para aquisição
de peças e serviços de substituição de baterias, revisão
e calibragem que estão instaladas nas salas de
equipamento “Data Center Primário” e “Data Center”,
em atendimento a DTI - Semad, 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,



DIÁRIO OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VII   Nº: 1385   PÁG: 02TERÇA-FEIRA - 03/03/2015

Centro Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 09h15min
do dia 27 de Março de 2015 e abertos a partir das
09h30min, 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, 02 de Março de 2015.

PATRÍCIA  A. DE OLIVEIRA
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 050/2015

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2015, tipo:
Menor Preço, que se acha aberta e que tem como objeto
o Registro de Preços para aquisição de produtos para
lavagem de veículos, destinados a utilização na lavagem
dos veículos da frota municipal, em atendimento a
Semad, 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, 2°
Andar, localizada na Rua das Garças, nº 750, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 09h15min do dia
30 de Março de 2015 e abertos a partir das 09h30min, 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, 02 de Março de 2015.

MÁRCIA  MARIA  ARDUIM BIAZON
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 051/2015

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2015, tipo:
Menor Preço, que se acha aberta e que tem como objeto
a Aquisição de ovos de páscoa de chocolate ao leite,
em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência
Social e Secretaria Municipal de Educação, 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, 2° Andar, localizada na Rua
das Garças, nº 750, Centro Administrativo,
ARAPONGAS-PR, até 15h15min do dia 17 de Março de
2015 e abertos a partir das 15h: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, 02 de Março de 2015.

MÁRCIA  MARIA  ARDUIM BIAZON
Pregoeira Municipal

DECRETO nº 0115/15, de 20 de Fevereiro de 2015

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos das Leis sob nºs:
3.589 e 3.590, de 05 de janeiro de 2009, a UNIFICAÇÃO
dos Lotes de terras situados na Gleba Patrimônio
Arapongas neste Município e Comarca, de propriedade
de OSVALDO SIMÕES DE MELLO, assim descritos:

- Lote sob nº 147-B/148-A-1-2-3-4, com área de 10.180,96
m², matriculado sob nº 32.215 e lote sob nº 147-B/148-A/
1-2-3-4/1, com área de 14.019,04 m², matriculado sob nº
32.216, ambos do 2º Serviço Registral desta Comarca,
em um único lote, sob nº 147-B/148-A-1-2-3-4/147-B/148-
A-1-2-3-4/1, com área total de 24.200,00 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 002451/2015.

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

Arapongas, 20 de fevereiro de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 0116/15, de 20 de Fevereiro de 2015

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 147-B/148-A-1-2-3-4/147-B/148-A-1-2-3-4/
1, com área de 24.200,00 m², situado na Gleba Patrimônio
Arapongas, neste Município e Comarca, de propriedade
de OSVALDO SIMÕES DE MELLO, parte das matrículas
sob nºs: 32.215 e 32.216, ambas do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 147-B/148-A-1-2-3-4/147-B/148-A-1-2-3-4/1, com área
de 11.288,56 m² e lote nº 147-B/148-A-1-2-3-4/147-B/148-
A-1-2-3-4/1-A, com área de 12.911,44 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 002450/2015.

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

Arapongas, 20 de fevereiro de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 145/14.
Contratos 643/14 e 645/14 – 2º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e NOMA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
LTDA., CNPJ nº. 07.935.680/0001- 84. – M.R.
CAMINHÕES LTDA - ME., CNPJ sob o nº.  10.719.737/
0001-12.
Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos, em
atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Transporte
e Desenvolvimento Urbano – SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo n. 1872/15, de 04/02/2015, acordam as
partes, nos termos do artigo 57, §1°, da Lei Federal n°.
8.666/93, em prorrogar o prazo de vigência contratual
em mais 90 (noventa) dias, ou seja, de 28.02.2015 para
29.05.2015.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Modalidade: Pregão nº. 113/14.
Data e assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº  039/2014
Modalidade: Pregão nº 033/2014
Partes: Município de Arapongas e RINAMED COM.
DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA.
Objeto: Registrar os preços de instrumentação para
procedimentos médicos para o UPA em atendimento a
saúde..
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
27.02.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.152,50
(Hum mil, 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 Governo

Processo Administrativo: nº 086/2014
Modalidade: Pregão nº 069/2014
Partes: Município de Arapongas e EDITORA
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TRIBUNA DO NORTE S/A.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 01 (um) dia, contado da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
14.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 9.050,00
(Nove mil e cinquenta reais).
Data: 19.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

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$ 560,00
(Quinhentos e sessenta reais)
Data: 12.02.2015
Assinaturas.

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

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$ 84,00
(Oitenta e quatro reais)
Data: 10.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos

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$ 1.008,20
(Hum mil, oito reais e vinte centavos).
Data: 18.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 122/2014.
Modalidade: Pregão nº 093/2014.
Partes: Município de Arapongas e GUARÁ PNEUS
LTDA..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
PNEUS INCLUINDO CÂMARAS E PROTETORES,
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
15.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.794,00
(Hum mil, setecentos e noventa e quatro reais).
Data: 10.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 122/2014.
Modalidade: Pregão nº 093/2014.
Partes: Município de Arapongas e GUARÁ PNEUS
LTDA..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
PNEUS INCLUINDO CÂMARAS E PROTETORES,
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
15.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.794,00
(Hum mil, setecentos e noventa e quatro reais).
Data: 10.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 043/2014.
Modalidade: Pregão nº 036/2014.

Partes: Município de Arapongas e V.S. COSTA & CIA
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
eletrônicos, eletrodomésticos e equipamento de
informática para o UPA 24 horas..
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
12.03.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 40.550,00
(Quarenta mil, quinhentos e cinquenta reais).
Data: 20.02.2015
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 018/2014.
Modalidade: Pregão nº 017/2014.
Partes: Município de Arapongas e G.D.C. DA SILVA
COSTA – ARAPONGAS – EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
embalagens para atender a Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
13.02.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 10.100,00
(Dez mil e cem reais).
Data: 07.03.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 100/2014.
Modalidade: Pregão nº 078/2014.
Partes: Município de Arapongas e LUBRIARA COM.
DE LUBRIF. E FILTROS 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$ 5.007,80
(Cinco mil, sete reais e oitenta centavos).
Data: 10.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 100/2014.
Modalidade: Pregão nº 078/2014.
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Partes: Município de Arapongas e LUBRIARA COM.
DE LUBRIF. E FILTROS 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$ 2.679,00
(Dois mil, seiscentos e setenta e nove reais).
Data: 10.02.2015.
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 LUBRIARA COM.
DE LUBRIF. E FILTROS 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$ 2.587,20
(Dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte
centavos).
Data: 10.02.2015.
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 LUBRIARA COM.
DE LUBRIF. E FILTROS 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$ 1.440,00
(Hum mil, quatrocentos e quarenta  reais).
Data: 10.02.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 100/2014.
Modalidade: Pregão nº 078/2014.
Partes: Município de Arapongas e LUBRIARA COM.
DE LUBRIF. E FILTROS 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$ 5.019,30
(Cinco mil, dezenove reais e trinta centavos).
Data: 11.02.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 100/2014.
Modalidade: Pregão nº 078/2014.
Partes: Município de Arapongas e LUBRIARA COM.
DE LUBRIF. E FILTROS 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$ 2.613,80
(Dois mil, seiscentos e treze reais e oitenta centavos).
Data: 11.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 100/2014.
Modalidade: Pregão nº 078/2014.
Partes: Município de Arapongas e LUBRIARA COM.
DE LUBRIF. E FILTROS 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$ 2.449.90
(Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e
noventa centavos).

Data: 10.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 100/2014.
Modalidade: Pregão nº 078/2014.
Partes: Município de Arapongas e LUBRIARA COM.
DE LUBRIF. E FILTROS 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$ 1.830,30
(Hum mil, oitocentos e trinta reais e trinta centavos).
Data: 10.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 100/2014.
Modalidade: Pregão nº 078/2014.
Partes: Município de Arapongas e LUBRIARA COM.
DE LUBRIF. E FILTROS 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$ 5.007,80
(Cinco mil, sete reais e oitenta centavos).
Data: 10.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 100/2014.
Modalidade: Pregão nº 078/2014.
Partes: Município de Arapongas e LUBRIARA COM.
DE LUBRIF. E FILTROS 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.
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Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.679,00
(Dois mil, seiscentos e setenta e nove reais).
Data: 10.02.2015.
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 LUBRIARA COM.
DE LUBRIF. E FILTROS 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$ 2.587,20
(Dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte
centavos).
Data: 10.02.2015.
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 LUBRIARA COM.
DE LUBRIF. E FILTROS 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$ 1.440,00
(Hum mil, quatrocentos e quarenta  reais).
Data: 10.02.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 100/2014.
Modalidade: Pregão nº 078/2014.
Partes: Município de Arapongas e LUBRIARA COM.
DE LUBRIF. E FILTROS 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$ 5.019,30
(Cinco mil, dezenove reais e trinta centavos).
Data: 11.02.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 100/2014.
Modalidade: Pregão nº 078/2014.
Partes: Município de Arapongas e LUBRIARA COM.
DE LUBRIF. E FILTROS 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$ 2.613,80
(Dois mil, seiscentos e treze reais e oitenta centavos).
Data: 11.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 100/2014.
Modalidade: Pregão nº 078/2014.
Partes: Município de Arapongas e LUBRIARA COM.
DE LUBRIF. E FILTROS 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$ 2.449.90
(Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e
noventa centavos).
Data: 10.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 100/2014.
Modalidade: Pregão nº 078/2014.
Partes: Município de Arapongas e LUBRIARA COM.

DE LUBRIF. E FILTROS 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$ 1.830,30
(Hum mil, oitocentos e trinta reais e trinta centavos).
Data: 10.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 212/2014.
Modalidade: Pregão nº 159/2014.
Partes: Município de Arapongas e COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE  LTDA..
Objeto: Registro de Preços para   fornecer e entregar,
fracionadamente os medicamentos 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
31.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 14.648,00
(Catorze mil, seiscentos e quarenta e oito reais).
Data: 20.01.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 212/2014.
Modalidade: Pregão nº 159/2014.
Partes: Município de Arapongas e CIRURGICA JAW
COM. MAT. MÉDICO HOSP. LTDA.
Objeto: Registro de Preços para   fornecer e entregar,
fracionadamente os medicamentos 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
31.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.440,00
(Três mil, quatrocentos e quarenta reais).
Data: 20.02.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 212/2014.
Modalidade: Pregão nº 159/2014.
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Partes: Município de Arapongas e DIMACI –
MATERIAL CIRURGICO  LTDA..
Objeto: Registro de Preços para   fornecer e entregar,
fracionadamente os medicamentos 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
31.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.720,00
(Hum mil, setecentos e vinte reais).
Data: 20.02.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 212/2014.
Modalidade: Pregão nº 159/2014.
Partes: Município de Arapongas e ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA..
Objeto: Registro de Preços para   fornecer e entregar,
fracionadamente os medicamentos 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
31.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 9.580,00
(Nove mil, quinhentos e oitenta reais).
Data: 20.02.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 212/2014.
Modalidade: Pregão nº 159/2014.
Partes: Município de Arapongas e CLASSMED
PROD. HOSPITALARES LTDA ME.
Objeto: Registro de Preços para   fornecer e entregar,
fracionadamente os medicamentos 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
31.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.650,00
(Três mil, seiscentos e cinquenta reais).
Data: 20.02.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 212/2014.

Modalidade: Pregão nº 159/2014.
Partes: Município de Arapongas e CENTERMEDI
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA..
Objeto: Registro de Preços para   fornecer e entregar,
fracionadamente os medicamentos 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
31.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.940,00
(Três mil, novecentos e quarenta  reais).
Data: 20.02.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 212/2014.
Modalidade: Pregão nº 159/2014.
Partes: Município de Arapongas e MARINGA
HOSPITALAR DiST. DE MED. E CORRELATOS
LTDA..
Objeto: Registro de Preços para   fornecer e entregar,
fracionadamente os medicamentos 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
31.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 80,00
(Oitenta reais).
Data: 20.02.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 212/2014.
Modalidade: Pregão nº 159/2014.
Partes: Município de Arapongas e MCM COMÉRCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
Objeto: Registro de Preços para   fornecer e entregar,
fracionadamente os medicamentos 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
31.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.362,60
(Dois mil, trezentos e sessenta e dois  reais e sessenta
centavos).
Data: 20.02.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 212/2014.
Modalidade: Pregão nº 159/2014.
Partes: Município de Arapongas e PROMEFARMA
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para   fornecer e entregar,
fracionadamente os medicamentos 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
31.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.134,60
(Dois mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta
centavos).
Data: 20.02.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 212/2014.
Modalidade: Pregão nº 159/2014.
Partes: Município de Arapongas e PRODIET
FARMACEUTICA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para   fornecer e entregar,
fracionadamente os medicamentos 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
31.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 108,20
(Cento e oito reais e vinte centavos).
Data: 20.02.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 212/2014.
Modalidade: Pregão nº 159/2014.
Partes: Município de Arapongas e MAURO
MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para   fornecer e entregar,
fracionadamente os medicamentos 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
31.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.400,00
(Dois mil e quatrocentos reais).
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Data: 20.02.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 212/2014.
Modalidade: Pregão nº 159/2014.
Partes: Município de Arapongas e ANGAI
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.
Objeto: Registro de Preços para   fornecer e entregar,
fracionadamente os medicamentos 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
31.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$
1.590,00(Hum mil, quinhentos e noventa reais).
Data: 20.02.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 212/2014.
Modalidade: Pregão nº 159/2014.
Partes: Município de Arapongas e RINAMED COM.
DE MAT. MEDICOS HOSP. LTDA.
Objeto: Registro de Preços para   fornecer e entregar,
fracionadamente os medicamentos 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
31.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 198,00
(Cento e noventa e oito reais).
Data: 20.02.2015.
Assinaturas

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal  de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 154/2014.
Modalidade: Pregão nº 121/2014.
Partes: Município de Arapongas e SINGERS
EVENTOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras prestações de
serviços de locação e montagem de tendas para
eventos, para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.07.2014

Valor de autorização de fornecimento: R$ 400,00
(Quatrocentos  reais).
Data: 12.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal  de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 154/2014.
Modalidade: Pregão nº 121/2014.
Partes: Município de Arapongas e SINGERS
EVENTOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras prestações de
serviços de locação e montagem de tendas para
eventos, para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 400,00
(Quatrocentos  reais).
Data: 12.02.2015.
Assinaturas.

PORTARIA  nº 086/15, de 23 de Fevereiro de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições legais e a vista do contido na C.I. nº
143/2015, de 12/02/2015, da Secretaria Municipal de
Educação,

R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR, Davina Bozina Armando, Diretora
Geral dos Centros de Educação Infantil, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, para desempenhar,
fiscalizar, supervisionar e gerir, bem como emitir
relatórios, proceder a registros de eventuais ocorrências
e adotar as providências necessárias para fiel
cumprimento do objeto contratado, referente à aquisição
do Sistema de Ensino para os Centros de Educação
Infantil.

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

Arapongas, 23 de fevereiro de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA  RAGUSA R. CORTEZ
Secretária Municipal de Administração em exercício

PORTARIA  nº. 093/15, de 02 de Março de 2015

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

R E S O L V E:
Designar, Luciana Neris da Silva, matricula n°. 11132-5/
1, ocupante do cargo de Assistente IV – símbolo CC7,
de provimento em comissão, para presidir a COMISSÃO
DE MATERIAIS E BENS DE CONSUMO E SERVIÇOS,
no período de 02 a 21/03/15, de férias do titular.

Arapongas, 02 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA  RAGUSA R. CORTEZ
Secretária Municipal de Administração em exercício
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