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DECRETO nº 139/15, de 05 de Março de 2015

Estabelece procedimentos para o controle dos bens
patrimoniais da Administração Municipal.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o contido no artigo
94 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios
para maior controle e agilidade dos trabalhos
desenvolvidos pela Gerência de Patrimônio, subordinada
à Secretaria Municipal da Administração, para o registro
de aquisição, movimentação e baixa de bens patrimoniais
na Administração Direta do Município de Arapongas;

CONSIDERANDO ainda, que toda a aquisição de bem
será efetuada pela Gerência de Licitações e Compras do
Município de Arapongas;

CONSIDERANDO que os bens móveis patrimoniais são
todos aqueles utilizados na manutenção das atividades
da Prefeitura, passíveis de controle e que pelo valor e
durabilidade fazem parte do seu ativo imobilizado;

CONSIDERANDO a situação dos Registros Patrimoniais
até a data de 31 de dezembro de 2013 bem como o novo
banco de dados, cujo levantamento dos bens
patrimoniais do Município foi realizado conforme
contrato administrativo firmado no Processo de Tomada
de Preços nº. 001/2014;

D E C R E T A:
Art. 1º - Compete ao Setor de Patrimônio Mobiliário
efetuar o registro e o emplacamento de todos os bens
mobiliários pertencentes à Administração Direta do
Município de Arapongas.

Art. 2º - Todo bem adquirido deverá ser entregue no
Almoxarifado Central, salvo em caso de comprovada
inviabilidade, em virtude de características técnicas,
montagem/instalação ou facilidades de manuseio e
armazenamento.

Parágrafo único. Caberá às Secretarias Municipais, caso
o bem não seja recebido pelo de Almoxarifado Central,
informar à Gerência de Patrimônio o recebimento de todo

bem mobiliário, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, anexando uma cópia da respectiva Nota de
Empenho e Nota Fiscal da compra para a emissão do
correspondente Termo de Responsabilidade, devendo,
em qualquer hipótese, indicar a unidade onde o mesmo
ficará consignado e os dados do servidor responsável
(nome, cargo, matrícula).

Art. 3º - Toda doação de bens mobiliários recebida pelo
Município deverá ser informada à Gerência de Patrimônio
pela unidade receptora do bem, encaminhando o seu
respectivo Termo de Doação, que obrigatoriamente
deverá conter os dados do doador (nome, qualificação,
endereço), bem como a descrição do objeto, quantidade,
valor monetário e a unidade em que o mesmo será
alocado.

Art. 4º - Quando houver necessidade de transferência
ou empréstimo dos bens mobiliários dentro da própria
Secretaria ou para outra Secretaria, o servidor
responsável comunicará à Gerência de Patrimônio,
através de instrumento próprio, o local do destino, o
número do patrimônio e a descrição do bem para a
emissão do Termo de Transferência ou Termo de
Empréstimo de Bens. O mesmo procedimento será
adotado no caso de devolução do bem para a devida
baixa.

Art. 5º - Os bens patrimoniais inservíveis, ou seja, os
que mesmo em condições de uso não atendem mais às
necessidades a que se destinam ou foram retirados
definitivamente do seu uso por avaria ou mau
funcionamento e não apresentam condições
satisfatórias, técnicas ou econômicas de recuperação,
observado o disposto no art. 7º, deverão ser entregues
na Gerência de Patrimônio pela unidade responsável,
solicitando a baixa do bem patrimonial, com a indicação
do número do patrimônio e descrição do objeto para o
devido registro e guarda.

Art. 6º - As áreas especialistas são aquelas que
respondem por classes de bens patrimoniais quanto à
gestão do compartilhamento dos bens móveis entre as
áreas detentoras e pela determinação do bem
patrimonial como inservível, que poderá ser decorrente
de alienação, doação, demolição, roubo, furto, extravio,
dano, incêndio, sucata ou outros, devendo ser
encaminhado laudo para a Gerência de Patrimônio,
juntamente com o Termo da baixa do bem.

Parágrafo único: São bens passíveis de análise pelas
áreas especialistas:

I- Veículos e equipamentos de terraplenagem e obras,
em geral;
II- Equipamentos de informática;
III- Equipamentos médicos e odontológicos;
IV- Equipamento de segurança e medicina do trabalho.

Art. 7º - No caso de bem patrimonial disponibilizado
com defeito ou quebrado, as Secretarias detentoras dos
bens deverão emitir relatório, anexando, no mínimo, um
orçamento para que haja comprovação da viabilidade/
inviabilidade econômica e/ou técnica de conserto ou
laudo da área especialista consignando que o bem é
irrecuperável ou antieconômico.

Parágrafo único: Caso seja reconhecida a inviabilidade
do conserto do bem, a Secretaria deverá encaminhá-lo
juntamente com o orçamento efetuado e/ou laudo, bem
como o Termo de Baixa Patrimonial para a Gerência de
Patrimônio.

Art. 8º - Se o bem patrimonial for considerado como
sucata, ou seja, todo resíduo comercializável obtido do
desmonte do bem patrimonial inservível, sem
possibilidade ou interesse de comercialização na espécie
ou decorrente de sobras inaproveitáveis de materiais, a
baixa patrimonial e contábil dar-se-á quando ocorrer a
definição; se for caracterizado como antieconômico ou
irrecuperável, será baixado e ficará disponibilizado até a
alienação.

Art. 9º - No caso de roubo, furto, incêndio, extravio,
perda ou dano do bem patrimonial, após concluído o
devido processo administrativo, a cópia da decisão
deverá ser encaminhada para a Gerência de Patrimônio
e, sendo constatado que houve a responsabilidade
direta ou indireta do servidor, o mesmo deverá ressarcir
a Administração do montante do valor do bem
patrimonial devidamente corrigido ou em espécie,
conforme definido no processo correspondente.

Art. 10 - A avaliação dos veículos rodoviários
disponibilizados e eventualmente a sua determinação
como antieconômico ou irrecuperável, ficará a cargo de
comissão técnica especialmente designada e presidida
pela Secretaria de Administração.
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Art. 11 - Ao Prefeito compete designar a comissão
técnica para efetuar a avaliação do material
disponibilizado, inclusive veículos rodoviários, autorizar
a demolição dos imóveis, nomear leiloeiro responsável
e a comissão leiloeira para apoio, autorizar a baixa dos
bens patrimoniais inservíveis, antieconômicos e
irrecuperáveis, avaliados acima de R$ 100.000,00 (cem
mil reais).

Art. 12 - No caso de furto, roubo, incêndio ou extravio
dos bens patrimoniais, as Secretarias detentoras dos
bens deverão encaminhar boletim de ocorrência ou
Termo Circunstanciado, aviso de sinistro, entre outros,
para a Gerência de Patrimônio, que posteriormente será
remetido à Comissão de Sindicância para a apuração do
ocorrido e demais providências, como a autorização de
baixa, a reposição ou ressarcimento do bem.

Art. 13 - Competem aos Secretários Municipais das áreas
detentoras dos bens patrimoniais inservíveis,
antieconômicos e/ou irrecuperáveis, autorizarem a baixa
dos referidos bens avaliados entre R$ 2.000,00 (dois mil
reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Parágrafo único: No caso dos bens avaliados abaixo de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a competência será dos
Diretores de Departamento das áreas detentoras dos
bens patrimoniais.

Art. 14 - Competem aos Diretores de Departamento das
áreas detentoras dos bens patrimoniais autorizarem as
suas transferências.

Art. 15 - O inventário físico dos bens patrimoniais da
Administração Direta do Município de Arapongas será
anual e de responsabilidade da Gerência de Patrimônio,
que emitirá uma listagem, através de sistema
informatizado e encaminhará ofício para todas as
unidades detentoras dos bens patrimoniais, com prazo
de retorno previamente estipulado, para a devida
conferência, devendo ser devolvidos datados, assinados
e identificado o signatário da unidade em todas as suas
folhas.

Art. 16 - À Gerência de Patrimônio caberá informar ao
Secretário de Administração sobre o descumprimento
das disposições deste Decreto, inclusive em relação a
ausência do envio do termo de Transferência e Baixa
dos bens patrimoniais, que tomará as providências
cabíveis, devendo, inclusive, encaminhar para a
apuração do ocorrido, caso não haja a regularização,
sujeitando o responsável às sanções cabíveis
decorrentes de infrações disciplinares a serem apuradas
em correspondente processo administrativo.

Art. 17 - No caso de mudança de gestão (do Chefe,
Gerente, Diretor, Secretário), o servidor responsável de
cada setor deverá comunicar a Gerência de Patrimônio,
para fins de transferência de responsabilidade sobre os
bens, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do ato.

Art. 18 - Caso o bem não esteja condenado e seja

substituído por outro mais novo, a Secretaria, antes de
devolvê-lo à Gerência de Patrimônio, deverá consultar
as outras Secretarias quanto ao interesse de recebê-lo
em transferência, para fins de melhor alojamento do que
já se encontra no Almoxarifado Central.

Art. 19 - Os bens adquiridos pela Secretaria da Educação
destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino,
com recursos provenientes dos impostos e fundos, não
poderão ser transferidos para outras Secretarias, exceto
quando considerados antieconômicos ou irrecuperáveis.

Art. 20 - É de competência do Setor de Patrimônio, o
registro e controle dos bens Patrimoniais imóveis do
Município de Arapongas.

Parágrafo único: São considerados Bens Patrimoniais
imóveis, todos dos terrenos, lotes de terras, Urbanas
ou Rurais, áreas institucionais, áreas de preservação
permanente, matas ciliares de domínio público, praças,
ruas e logradouros, bem como suas edificações que
estejam matriculados em nome do Município de
Arapongas.

Art. 21 - Em caso de alienação, aquisição,
desmembramento de Bens patrimoniais imóveis, seja por
leilão, ou qualquer outra forma, doação, Cessão,
desapropriação, reversão, comodato deverá ser enviado
a Gerência de Patrimônio toda documentação pertinente
para os registros de praxe

Art. 22 - Quando tratar-se de construções, ampliações,
deverá ser informado a Gerência de Patrimônio o lote, a
quadra e o número da matrícula, onde a edificação será
construída ou ampliada.

Art. 23 - Ao iniciar uma construção/ampliação, deverá
ser enviado a Gerência de Patrimônio os seguintes
documentos: Projetos, ARTs, Alvará de construção, para
registro da obra junto ao TCE. Ao término da obra deverá
ser enviado a Gerência de Patrimônio, Alvará Sanitário,
Carta de Habitação (Habite-se), CND do INSS para que
sejam providenciadas junto ao Registro Imobiliário as
devidas averbações, além de um Termo de Conclusão
de Obra (TCO) assinado pelo responsável pelo contrato.

Art. 24 - Em caso de contratação de serviços de qualquer
natureza que sejam de responsabilidade da Gerência de
Patrimônio, o acompanhamento e controle, tais como:
convênios, locação de imóveis, contratos e aditivos,
seguros, telefonia fixa e móvel, assuntos relacionados à
Sanepar e Copel (referente a faturas) todas as
correspondências deverão ser enviadas
obrigatoriamente a Gerência de Patrimônio

Art. 25 - Em se tratando de aprovação de loteamentos, a
secretaria responsável deverá enviar a Gerência de
Patrimônio toda documentação pertinente, quais sejam:
Lei, mapas ou croqui dos lotes institucionais, cópias
das matriculas para os devidos registros.

Art. 26 - Fica validada a Base Patrimonial a partir de 01

de janeiro de 2014, conforme levantamento realizado e
constante do Anexo I, bem como fica autorizada a baixa
patrimonial anterior a 31 de dezembro de 2013 dos bens
relacionados no Anexo II, deste Decreto.

Art. 27 - Os casos omissos, por proposição do Secretário
Municipal da Administração, serão tratados pelo
Prefeito Municipal.

Art. 28 - Integram o presente Decreto os anexos I e II,
que tratam, respectivamente, da nova Base Patrimonial,
(a partir de 1º de janeiro de 2014) e da Base Patrimonial
substituída, (anterior a 31 de dezembro de 2013).

Art. 29 - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Arapongas, 05 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA  RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração em exercício

DECRETO nº. 148/15, de 09 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:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 06 de março de
2015, ELIA MARIA ALVES MARTINS, matrícula nº 6700-
8/1, do cargo de Professor, Classe C, de provimento
efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Arapongas, 09 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA  RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração em exercício

DECRETO nº. 153/15, de 09 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:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 06 de março de
2015, MARIA DEMELE GASPARINO MALVEZZI,
matrícula nº 8017-9/1, do cargo de Professor, Classe C,
Nível 10, de provimento efetivo, lotado na Secretaria
Municipal de Educação.

Arapongas, 09 de março de 2015.
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ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA  RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração em exercício

DECRETO nº. 154/15, de 09 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:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 06 de março de
2015, KATIA TAVARES MESERLIAN, matrícula nº 1752-
3/2, do cargo de Professor, Classe D, Nível 01,de
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de
Educação.

Arapongas, 09 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA  RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração em exercício

DECRETO nº. 155/15, de 09 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:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 09 de março de
2015, VANIA APARECIDA DE LIMA TOPA, matrícula
nº 6328-2/3, do cargo de Professor, Classe C, Nível 05,de
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de
Educação.

Arapongas, 09 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA  RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração em exercício

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICIT AÇÃO E
TERMO CONTRATUAL

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 060/15.
Partes: Município de Arapongas e VIAÇÃO GARCIA
LTDA - ME, CNPJ Nº 78.586.674./0001-07.
Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de Vales-Transporte intermunicipais para

distribuição aos munícipes atendidos por programas da
Secretaria Municipal de Assistência Social.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 002/15.
Valor: R$ 10.290,00 (dez mil e duzentos e noventa reais).
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base nos termos do artigo
25, da Lei Federal nº 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 02/03/
2015.
Data e Assinaturas:

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 292/13.
Contrato 138/14  – 1º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e INCORPORADORA
CASA GRANDE LTDA, CNPJ nº.  85.088.516/0001-92, e
JOSÉ DEVANIR BONILHA, RG nº 973.094-SSP/PR.
Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Tangará,
1019, Centro, para as instalações e atividades da Central
de Distribuição onde funcionará em conjunto, a Central
de Compras e a GEPAT, em atendimento a Gerencia de
Patrimônio – GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo nº. 2223/15, de 09/02/2015, acordam as
partes, nos termos da Lei n°. 8.666/93, em prorrogar o
prazo de vigência contratual do imóvel localizado à Rua
Tangará, n°. 1019 e 1033, Centro, neste Município, de
Arapongas, Pr, por 12 (doze) meses, com início em
01.03.2015 e término em 28/02/2016,  e em reajustar o
valor do aluguel de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$
5.198,00 (cinco mil, cento e noventa e oito reais) mensais
observando-se o menor dos índices oficiais, no
montante de 3,96% relativo a reposição inflacionária,
acumulado nos últimos 12 (doze) meses, divulgado pelo
IGP-M, totalizando para o período da presente
prorrogação o montante de R$ 62.376,00 (sessenta e dois
mil, trezentos e setenta e seis reais).
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Modalidade: Dispensa nº. 053/13.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 326/14.
Contratos 764/14  – 1º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e TERRA
PAVIMENTAÇÃO E USINAGEM LTDA., - ME., CNPJ
nº.  11.596.654/0001-46.
Objeto: Contratação direta de empresa especializada para
a execução da rede de drenagem das Ruas Macuquinho
Serrano, Juriti Roxa e Inhambu Relógio, localizadas no

Conjunto Habitacional Alto Da Boa Vista, em
atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Transporte
e Desenvolvimento Urbano – SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo sob n°. 2820/15, de 20/02/20 15, acordam
as partes, nos termos do artigo 57, §1°, V e VI da Lei
Federal n°. 8.666/93, em prorrogar o prazo de execução
contratual da empreitada de obra por preço global que
tem como objeto a execução de rede de drenagem das
ruas Macuquinho Serrano, Juriti Roxa e Inhambu
Relógio, localizada no Conjunto Habitacional Alto da
Boa Vista, de 25/02/2015 para 26/04/2015.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Modalidade: Dispensa nº. 047/14.
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 192/14.
Contratos 469/14  – 5º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e CONSTRUTORA LFT
LTDA, CNPJ nº.  05.200.790/0001-72.
Objeto: Contratação 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 sob n°. 1740/15 de 03/02 /2015, acordam
as partes, nos termos do artigo 67 da Lei Federal n°8.666/
1993, em acrescentar ao parágrafo segundo da clausula
quinta, que a fiscalização da execução dos serviços,
objeto deste contrato será feita pelo CONTRATANTE
através também da profissional: engenheira civil Sra.
Sirley Eiko Tokushima Sato, CREA PR 32593/D,
qualificado e devidamente credenciado, com
responsabilidade especifica, podendo agir em conjunto,
ou, separadamente.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Modalidade: Tomada de Preços nº. 009/14.
Data e assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº224/2014.
Modalidade: Pregão nº 169/2014.
Partes: Município de Arapongas e DENTAL MED SUL
ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais odontológicos 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
29.08.2014..
Valor de autorização de fornecimento: R$ 25.845,04 (Vinte
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e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quatro
centavos).
Data: 10.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº224/2014.
Modalidade: Pregão nº 169/2014.
Partes: Município de Arapongas e ODONTOMEDI
PRODUTOS ODONT. E HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais odontológicos 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
29.08.2014..
Valor de autorização de fornecimento: R$ 9.255,08 (Nove
mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos).
Data: 10.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº224/2014.
Modalidade: Pregão nº 169/2014.
Partes: Município de Arapongas e ODONTOSUL LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais odontológicos 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
29.08.2014..
Valor de autorização de fornecimento: R$ 14.397,91
(Catorze  mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa
e um centavos).
Data: 10.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº224/2014.
Modalidade: Pregão nº 169/2014.
Partes: Município de Arapongas e BIO LOGICA COM.
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais odontológicos 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
29.08.2014..
Valor de autorização de fornecimento: R$ 40.815,67
(Quarenta  mil,  oitocentos e quinze  reais e sessenta e

sete centavos).
Data: 10.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº224/2014.
Modalidade: Pregão nº 169/2014.
Partes: Município de Arapongas e CIRURGICA
FERNANDES – COM. MAT. CIRURG. E HOSP.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais odontológicos 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
29.08.2014..
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.902,20 (Hum
mil,  novecentos e dois reais e vinte centavos).
Data: 06.02.2015.
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: 12.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 268/2014.
Modalidade: Pregão nº 197/2014.
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA  REAL
COM. GENEROS ALIM. 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$ 2.362,50 (Dois
mil,   trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos).

Data: 12.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 268/2014.
Modalidade: Pregão nº 197/2014.
Partes: Município de Arapongas e AÇUCAREIRA
ENERGY 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$ 1.350,00 (Hum
mil,   trezentos e cinquenta reais).
Data: 12.02.2015
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 ATACADO
MARINGÁ IND. E COM. DE ALIMENTOS 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$ 651,36
(Seiscentos e cinquenta um reais e trinta e seis
centavos).
Data: 12.02.2015
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 ATACADO
MARINGÁ IND. E COM. DE ALIMENTOS 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
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Abastecimento da Merenda Escolar.
Vigência da ata:  12(doze) meses contados a partir de
02.12.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 764,64
(Setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro
centavos).
Data: 12.02.2015
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 D MILLE INDUSTRIA
E COMERCIO DE 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$ 5.700,00 (Cinco
mil e setecentos reais).
Data: 12.02.2015
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 D MILLE INDUSTRIA
E COMERCIO DE 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$ 1.800,00 (Hum
mil e oitocentos reais).
Data: 12.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 324/2014.
Modalidade: Pregão nº 240/2014.

Partes: Município de Arapongas e IND. E COM. DE
CAFES GIOCONDO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
café  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
18.12.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.400,00 (Cinco
mil e quatrocentos reais).
Data: 28.01.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 294/2014.
Modalidade: Pregão nº 218/2014.
Partes: Município de Arapongas e SMALL
DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
combustível óleo S10 e Arla 32 Agente Redutor Líquido
Automotivo de Nox, para USP na Central de Veículos
Municipal em atendimento à diversas Secretarias –
SEMAD.
Prazo de Entrega: 24(vinte e quatro) horas, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
10.11.2014..
Valor de autorização de fornecimento: R$ 71.100,00
(Setenta e um mil e cem reais).
Data: 02.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 003/2015.
Modalidade: Pregão nº 003/2015.
Partes: Município de Arapongas e NUTRIPORT
COMERCIAL LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
leites especiais e leites em pó para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.580,00 (Três
mil quinhentos e oitenta reais).
Data: 10.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 003/2015.
Modalidade: Pregão nº 003/2015.
Partes: Município de Arapongas e P.F.G  COMERCIAL
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
leites especiais e leites em pó para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.402,00 (Três
mil quatrocentos e dois reais).
Data: 10.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 316/2014.
Modalidade: Pregão nº 235/2014
Partes: Município de Arapongas e ATACADO
MARINGÁ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
dispenser para papel higiênico de rolão, dispenser para
copo plástico, dispenser para papel toalha para  atender
à Secretaria.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
06.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 575,00
(Quinhentos e setenta e cinco reais).
Data: 28.01.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 316/2014.
Modalidade: Pregão nº 235/2014
Partes: Município de Arapongas e D MILLE IND. E COM.
DE PROD. ALIMEN.  LTDA..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
dispenser para papel higiênico de rolão, dispenser para
copo plástico, dispenser para papel toalha para  atender
à Secretaria.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
06.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.408,50 (Dois
Mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos).
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Data: 06.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 316/2014.
Modalidade: Pregão nº 235/2014
Partes: Município de Arapongas e D MILLE IND. E COM.
DE PROD. ALIMEN.  LTDA..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
dispenser para papel higiênico de rolão, dispenser para
copo plástico, dispenser para papel toalha para  atender
à Secretaria.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
06.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.540,00
(Quatro mil, quinhentos e quarenta reais).
Data: 29.01.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 316/2014.
Modalidade: Pregão nº 235/2014
Partes: Município de Arapongas e D MILLE IND. E COM.
DE PROD. ALIMEN.  LTDA..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
dispenser para papel higiênico de rolão, dispenser para
copo plástico, dispenser para papel toalha para  atender
à Secretaria.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
06.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.730,00 (Hum
mil, setecentos e trinta reais).
Data: 28.01.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 316/2014.
Modalidade: Pregão nº 235/2014
Partes: Município de Arapongas e HYGIEL COMÉRCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
dispenser para papel higiênico de rolão, dispenser para
copo plástico, dispenser para papel toalha para  atender
à Secretaria.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, contados da data de
solicitação.

Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
06.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.135,00 (Três
mil, cento e trinta e cinco reais).
Data: 29.01.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 317/2014.
Modalidade: Pregão nº 236/2014.
Partes: Município de Arapongas e MISTER MICRO
PARANÁ LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de equipamentos de telefonia para atender
todas as Secretarias Municipais..
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
11.12.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 576,00
(Quinhentos e setenta e seis 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 317/2014.
Modalidade: Pregão nº 236/2014.
Partes: Município de Arapongas e MISTER MICRO
PARANÁ LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de equipamentos de telefonia para atender
todas as Secretarias Municipais..
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
11.12.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 96,00 (Noventa
e seis reais).
Data: 12.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 317/2014.
Modalidade: Pregão nº 236/2014.
Partes: Município de Arapongas e MISTER MICRO
PARANÁ LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de equipamentos de telefonia para atender
todas as Secretarias Municipais..

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
11.12.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 96,00 (Noventa
e seis reais).
Data: 12.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA  REAL –
COM. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
da Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 890,00
(Oitocentos e noventa reais).
Data: 26.01.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE
CARNES PEPÉLIO LTDA - ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
da Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.739,20 (Hum
mil, Setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos).
Data: 23.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE
CARNES PEPÉLIO LTDA - ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
da Autorização de Fornecimento.
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Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 326,10
(Trezentos e vinte e seis reais e dez centavos).
Data: 23.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE
CARNES PEPÉLIO LTDA - ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
da Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 869,60
(Oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta
centavos).
Data: 23.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e COMÉRCIO DE
CARNES PEPÉLIO LTDA - ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
da Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 543,50
(Quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta
centavos).
Data: 23.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e HB CARNES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
da Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de

05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 948,00
(Novecentos e quarenta e oito reais).
Data: 23.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e HB CARNES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
da Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.844,00 (Dois
mil, oitocentos e quarenta e quatro reais).
Data: 23.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e HB CARNES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
da Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 474,00
(Quatrocentos e setenta e quatro reais).
Data: 23.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 109/2014.
Modalidade: Pregão nº 085/2014.
Partes: Município de Arapongas e HB CARNES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
da Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 474,00
(Quatrocentos e setenta e quatro reais).
Data: 23.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 217/2014
Modalidade: Pregão nº 164/2014
Partes: Município de Arapongas e LUIS CARLOS DOS
SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS – EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
metros cúbicos de oxigênio em cilindros 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
22.08.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.085,50 (Três
mil, oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).
Data: 20.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 217/2014
Modalidade: Pregão nº 164/2014
Partes: Município de Arapongas e LUIS CARLOS DOS
SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS – EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
metros cúbicos de oxigênio em cilindros para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 02 (dois) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.08.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.104,00 (Dois
mil, cento e quatro reais).
Data: 10.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 217/2014
Modalidade: Pregão nº 164/2014
Partes: Município de Arapongas e LUIS CARLOS DOS
SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS – EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
metros cúbicos de oxigênio em cilindros para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 02 (dois) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.08.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.532,50 (Três
mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).
Data: 10.02.2015.
Assinaturas.
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Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 217/2014
Modalidade: Pregão nº 164/2014
Partes: Município de Arapongas e LUIS CARLOS DOS
SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS – EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
metros cúbicos de oxigênio em cilindros para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 02 (dois) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.08.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.266,00 (Dois
mil, duzentos e sessenta e seis  reais).
Data: 10.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 217/2014
Modalidade: Pregão nº 164/2014
Partes: Município de Arapongas e LUIS CARLOS DOS
SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS – EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
metros cúbicos de oxigênio em cilindros para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 02 (dois) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
22.08.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.983,00 (Dois
mil, novecentos e oitenta e três  reais).
Data: 20.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº161/2014.
Modalidade: Pregão nº 126/2014.
Partes: Município de Arapongas e ALBUQUERQUE
PADUA E 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$ 184,00 (Cento
e oitenta e quatro reais).
Data: 12.02.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Alimentar  e
Nutricional

Processo Administrativo: nº 113/2014
Modalidade: Pregão nº 086/2014.
Partes: Município de Arapongas e COPROLEI – COM.
PROD. LEITE SOJA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios, materiais de limpeza e embalagens,
utilizados na fabricação do leite de soja, para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
06.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 21.848,00 (Vinte
um, mil oitocentos e quarenta e oito reais).
Data: 20.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Alimentar  e
Nutricional

Processo Administrativo: nº 113/2014
Modalidade: Pregão nº 086/2014.
Partes: Município de Arapongas e COPROLEI – COM.
PROD. LEITE SOJA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios, materiais de limpeza e embalagens,
utilizados na fabricação do leite de soja, para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
06.05.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 9.149,00 (Nove
mil cento e quarenta e nove reais).
Data: 20.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

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
22.04.2014.

Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.558,00 (Dois
mil, quinhentos e cinquenta e oito reais).
Data: 25.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

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
22.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.190,30 (Cinco
mil, cento e noventa reais e trinta centavos).
Data: 25.02.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 300/2014.
Modalidade: Pregão nº 224/2014.
Partes: Município de Arapongas e CLASSMED PROD.
HOSPITALARES LTDA 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
20.11.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.490,00 (Hum
mil, quatrocentos  e noventa reais).
Data: 23.02.2015.
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
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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$ 2.900,00 (Dois
mil e novecentos reais).
Data: 24.02.2015.
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$ 12.270,00 (Doze
mil, Duzentos  e setenta reais).
Data: 23.02.2015.
Assinaturas

PORTARIA  nº 077/12, de 01 de Março de 2012

EDWAYNE APARECIDO AREANO ARDUIN, Secretário
Municipal de Segurança Pública e Trânsito, no uso de
suas atribuições legais, e considerando:

- a constatação de irregularidades cometidas pelo
servidor, apuradas e tipificadas no Processo
Administrativo Disciplinar, protocolado sob o nº 11.180,
de 15/09/11,

R E S O L V E:
Art. 1º - APLICAR, ao servidor J. de O., matrícula nº
8887-0/1, ocupante do cargo de Guarda Municipal, de
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de
Segurança Pública e Trânsito, a pena de 02 (dois) dias
de Suspensão Disciplinar, conforme previsto no art. 107,
da Lei nº 3.896/11 (Estatuto e Plano de Classificação de
Cargo, Carreira e Remuneração da Guarda Municipal
Civil de Arapongas), combinado com o art. 235, inciso
II, da Lei nº 2.147/92, nos dias 06/03/12 e 07/03/12, por
transgressões dos princípios e normas gerais de atuação
e disciplina, previstas nos artigos 66, § único, incisos II,
III: - e 99, incisos IV, X, XXI, bem como transgressões
disciplinares previstas no art. 107, incisos III e XXIV, da
Lei nº 3.896/11.

Art. 2º - Fica o referido servidor advertido de que procure

observar os direitos, deveres e proibições previstas no
Estatuto da Guarda Municipal, sob risco de aplicação
da pena de Demissão, inclusive com agravante de
reincidência, caso as irregularidades se repitam.

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

Arapongas, 01 de março de 2012.

EDWAYNE APARECIDO AREANO ARDUIN
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 030/2015 � Processo Adm. nº 034/2015. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças e insumos para manutenção de computadores e impressoras, em atendimento a 
D.T.I.  

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: 

COMERCIAL PAIÇANDU LTDA � ME, com sede na Rua Alberto Santos Dumont, n° 838, Sala C, Centro, CEP 87.140-000, em 
Paiçandu � PR, telefone (44) 3043-3126, inscrita no CNPJ/MF nº 14.028.158/0001-84, e Inscrição Estadual n° 90566269-45. ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 105/2015. 

ITEM 04 
PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS � X16

QUANTIDADE: 05 Unidades VALOR UNITÁRIO: R$ 122,40 
MARCA: MSI MODELO: R5450 

TOTAL GERAL..........................................................................................................................R$ 612,00 

LAURA BOTTERI GARMS - EPP, com sede na Rua Maria Paula Gambier Costa, n° 333, Sala 01, Centro, CEP 19.700-000, em 
Paraguaçu Paulista � PR, telefone (18) 3362-1853, inscrita no CNPJ/MF nº 14.280.217/0001-07. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
106/2015. 

ITEM 01 
MEMÓRIA DDR II - 800MHZ

QUANTIDADE: 15 Unidades MARCA: KINGSTON/KVR800D2N6/2G 
VALOR UNITÁRIO: R$ 97,20 VALOR TOTAL: R$ 1.458,00 

ITEM 03 
MEMÓRIA DDR III � 1600MHZ

QUANTIDADE: 15 Unidades MARCA: KINGSTON/HX316C10FB/4 
VALOR UNITÁRIO: R$ 150,00 VALOR TOTAL: R$ 2.250,00 

ITEM 08 
DISCO RIGIDO SATA (HD)

QUANTIDADE: 25 Unidades MARCA: SEAGATE/ST1000DM003 
VALOR UNITÁRIO: R$ 201,60 VALOR TOTAL: R$ 5.040,00 

ITEM 09 
TECLADO USB

QUANTIDADE: 50 Unidades MARCA: PISC/1807 
VALOR UNITÁRIO: R$ 14,99 VALOR TOTAL: R$ 749,50 

ITEM 12 
HD EXTERNO 1TB

QUANTIDADE: 10 Unidades MARCA: SAMSUNG/M3 PORTABLE 
VALOR UNITÁRIO: R$ 234,00 VALOR TOTAL: R$ 2.340,00 

TOTAL GERAL �������������...............������������R$ 11.837,50 

ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME, com sede na Edgard Vieira de Azevedo Filho, n° 88, Sala A, Vila Boi Pintado, CEP 86.430-000, 
em Santo Antonio da Platina � PR, telefone (43) 3534-2782, inscrita no CNPJ/MF nº 77.578.524/0001-99. ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 107/2015. 

ITEM 02 
MEMÓRIA DDR III � 1333MHZ

QUANTIDADE: 15 Unidades MARCA: KINGSTON  
VALOR UNITÁRIO: R$ 141,20  VALOR TOTAL: R$ 2.118,00 

ITEM 05 
ADAPTADOR WIRELESS USB 150Mbps 

QUANTIDADE: 20 Unidades MARCA: TP-LINK-TL-WN722N 
VALOR UNITÁRIO: R$ 33,00 VALOR TOTAL: R$ 660,00  

PROCESSADORES SOCKET 1155
ITEM 06 

QUANTIDADE: 15 Unidades MARCA: INTEL I3 1155 3250 
VALOR UNITÁRIO: R$ 427,90 VALOR TOTAL: R$ 6.418,50 

ITEM 07 
CABO DADOS SATA

QUANTIDADE: 15 Unidades MARCA: FORTREK-1 
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VALOR UNITÁRIO: R$ 2,99 VALOR TOTAL: R$ 44,85 

ITEM 10 
MOUSE USB

QUANTIDADE: 50 Unidades MARCA: EVUS MO-01 
VALOR UNITÁRIO: R$ 7,80 VALOR TOTAL: R$ 390,00 

ITEM 11 
PEN DRIVE 32GB

QUANTIDADE: 20 Unidades MARCA: SANDISK Z50 
VALOR UNITÁRIO: R$ 43,50 VALOR TOTAL: R$ 870,00 

TOTAL GERAL.......................................................................................................................R$ 10.501,35 

Valor Total: R$ 22.950.85 (vinte e dois mil novecentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos). Obs: As quantidades e os valores 
registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser utilizado/contratado 
pela Administração.  
O descritivo e características dos referidos itens encontram-se disponível na íntegra no Anexo I do referido Edital. 
Prazo de vigência 12 (doze) meses contados à parti de 18/02/2015. 
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento 
convocatório, sob as penalidades da lei. 

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

Arapongas, 09 de março de 2015. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito Municipal  
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Notificações de Limpeza de Terrenos nsº. 075, 076 e 077/2015, 
conforme respectivamente descritas abaixo. 

Vanderlei Carlos Sartori Junior 

Secretário de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente. 

Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica o Srº. Morandir Eustaquio Lemos, 
residente em lugar inserto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 13/1 Quadra 107 da Rua Drongo, 
Centro. 

Concedemos-lhe o PRAZO DE 15 (quinze) DIAS. 

Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito de V. Sª. a importância de R$ 671,82 pela roçagem e 
limpeza, mais a multa correspondente a 10 Unidades Fiscais de Arapongas � UFA (infração considerada gravíssima), cujo valor nominal é R$ 
1.964,40 totalizando R$ 2.636,22.   

Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica o Srº. Jose Thomaz, residente em lugar 
inserto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 07/08/09 Quadra 131 da Rua Gralha Azul, Centro. 

Concedemos-lhe o PRAZO DE 15 (quinze) DIAS. 

Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito de V. Sª. a importância de R$ 2.173,41 pela roçagem e 
limpeza, mais a multa correspondente a 10 Unidades Fiscais de Arapongas � UFA (infração considerada gravíssima), cujo valor nominal é R$ 
1.964,40 totalizando R$ 4.137,81.   

Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Srª. Elisa Pereira de Souza, residente 
em lugar inserto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de Terras nº. 004 Quadra 003 da Rua Acantizo, Vila São 
Lazaro. 

Concedemos-lhe o PRAZO DE 15 (quinze) DIAS. 

Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito de V. Sª. a importância de R$ 297,01 pela roçagem e 
limpeza, mais a multa correspondente a 10 Unidades Fiscais de Arapongas � UFA (infração considerada gravíssima), cujo valor nominal é R$ 
1.964,40 totalizando R$ 2.261,41.  
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CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
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O CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA � CMP, do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos 
Servidores de Arapongas � IPPASA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 105 e incisos, da Lei Municipal nº 

3.225, de 03 de agosto de 2005 e, 

Considerando: 

O contido em deliberação no dia 30 de junho de 2014, conforme contido na Ata da Nonagésima Reunião Ordinária do Conselho 
fiscal � CF, ratificado no Parecer CF/IPPASA nº 008, da mesma data, bem como em deliberação no dia 09 de fevereiro de 2015, 

conforme Ata da Nonagésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência � CMP, com a presença dos 

Conselheiros Andréia Fornel Lenardon, Franciele Aparecida Vasconcelos da Silva, Leonel Eduardo de Araújo, Orlando Bieleski, 
Valdinei Juliano Pereira e Lúcia Helena Gomes Golon; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - APROVAR, por unanimidade de votos dos conselheiros, os Demonstrativos Contábeis e de Resultado do IPPASA, 

referentes ao exercício financeiro de 2013. 
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Arapongas, 12 de fevereiro de 2015. 
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