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QUINTA-FEIRA - 17/09/2015

DECRETO Nº 845/15, de 04 de setembro 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
das Datas de terras situadas na quadra 99, neste
Município e Comarca de Arapongas - Paraná, de
propriedade de ELIZA DE OLIVEIRA BORDIN, assim
descritas:

- Data sob nº 04, com área de 675,00 m², conforme
Transmissão das Transcrições sob nº de Ordem 2.393,
de 13.06.1966 e área de terras sob nº 04-A, com área de
225,00 m², conforme Transmissão das Transcrições sob
nº de Ordem 7.823, de 23.12.1974, ambas do 2º Serviço
Registral desta Comarca, em um único Lote sob nº 08/
04-A, com área total de 900,00 m², em conformidade com
projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
nº 010888/2015.

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

Arapongas, 04 de setembro de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

ISRAEL BIASON FILHO
Secretário em Exercício da Secretaria
Municipal de Obras Transportes e

Desenvolvimento Urbano

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 004/2015.
Modalidade: Pregão nº 004/2015.
Partes: Município de Arapongas e PERCOCAM COM.
PEÇAS E FOGÕES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás(GLP) P45 e P13, acessórios e botijões
(cota/vasilhame) para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas após o

recebimento da solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.01.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 318,50 (
Trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos)
Data: 09.07.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 004/2015.
Modalidade: Pregão nº 004/2015.
Partes: Município de Arapongas e PERCOCAM COM.
PEÇAS E FOGÕES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás(GLP) P45 e P13, acessórios e botijões
(cota/vasilhame) para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas após o
recebimento da solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.01.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.513,30 ( Dois
mil e quinhentos e treze reais e trinta centavos)
Data: 30.06.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 004/2015.
Modalidade: Pregão nº 004/2015.
Partes: Município de Arapongas e PERCOCAM COM.
PEÇAS E FOGÕES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás(GLP) P45 e P13, acessórios e botijões
(cota/vasilhame) para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas após o
recebimento da solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.01.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 193,50 (Cento
e noventa e três reais e cinquenta  centavos)
Data: 24.08.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 004/2015.
Modalidade: Pregão nº 004/2015.
Partes: Município de Arapongas e PERCOCAM COM.
PEÇAS E FOGÕES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás(GLP) P45 e P13, acessórios e botijões
(cota/vasilhame) para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas após o
recebimento da solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.01.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 375,00
(Trezentos e setenta e cinco reais)
Data: 24.07.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 004/2015.
Modalidade: Pregão nº 004/2015.
Partes: Município de Arapongas e PERCOCAM COM.
PEÇAS E FOGÕES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás(GLP) P45 e P13, acessórios e botijões
(cota/vasilhame) para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas após o
recebimento da solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.01.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.263,80 (Dois
mil e duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos)
Data: 21.08.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 004/2015.
Modalidade: Pregão nº 004/2015.
Partes: Município de Arapongas e PERCOCAM COM.
PEÇAS E FOGÕES LTDA.
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Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás(GLP) P45 e P13, acessórios e botijões
(cota/vasilhame) para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas após o
recebimento da solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.01.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 193,50 (Cento
e noventa e três reais e cinquenta  centavos)
Data: 30.06.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 004/2015.
Modalidade: Pregão nº 004/2015.
Partes: Município de Arapongas e PERCOCAM COM.
PEÇAS E FOGÕES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás(GLP) P45 e P13, acessórios e botijões
(cota/vasilhame) para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas após o
recebimento da solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.01.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 443,50
(Quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta
centavos)
Data: 21.08.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 004/2015.
Modalidade: Pregão nº 004/2015.
Partes: Município de Arapongas e PERCOCAM COM.
PEÇAS E FOGÕES LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás(GLP) P45 e P13, acessórios e botijões
(cota/vasilhame) para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas após o
recebimento da solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.01.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.028,90 (Um
mil, vinte e oito reais e noventa  centavos)
Data: 01.07.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 004/2015.

Modalidade: Pregão nº 004/2015.
Partes: Município de Arapongas e CIA ULTRAGAZ S/
A.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás(GLP) P45 e P13, acessórios e botijões
(cota/vasilhame) para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas após o
recebimento da solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.01.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 49.764,00
(Quarenta e nove mil e setecentos e sessenta e quatro
reais )
Data: 21.07.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 004/2015.
Modalidade: Pregão nº 004/2015.
Partes: Município de Arapongas e ROMA-GAS
COMERCIO DE GAS  LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás(GLP) P45 e P13, acessórios e botijões
(cota/vasilhame) para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas após o
recebimento da solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.01.2015
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.335,00 (Um
mil, trezentos e trinta e cinco reais)
Data: 21.07.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 011/2015
Modalidade: Pregão nº 011/2015
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA REAL –
COM. GENEROS ALIMEN. 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
03.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 17.879,40
(Dezessete mil oitocentos e setenta e nove reais e
quarenta centavos).
Data: 09.07.2015
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 011/2015
Modalidade: Pregão nº 011/2015
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA REAL –
COM. GENEROS ALIMEN. 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
03.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.857,60 (Um
mil, oitocentos e cinquenta sete reais e sessenta
centavos).
Data: 09.07.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, lazer e Eventos.

Processo Administrativo: nº 046/2015.
Modalidade: Pregão nº 040/2015
Partes: Município de Arapongas e RENOVA PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS LTDA – ME..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
diversos  materiais de limpeza embalagem e insumos
para atender a secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata:12 (doze) meses contados a partir de
30.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.984,00 (Dois
mil oitocentos e noventa e quatro reais).
Data: 22.06.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, lazer e Eventos.

Processo Administrativo: nº 046/2015.
Modalidade: Pregão nº 040/2015
Partes: Município de Arapongas e RENOVA PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS LTDA – ME..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
diversos  materiais de limpeza embalagem e insumos
para atender a secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata:12 (doze) meses contados a partir de



30.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 247,50
(Duzentos e quarenta e sete reais cinquenta centavos).
Data: 22.06.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social.

Processo Administrativo: nº 046/2015.
Modalidade: Pregão nº 040/2015
Partes: Município de Arapongas e RENOVA PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS LTDA – ME..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
diversos  materiais de limpeza embalagem e insumos
para atender a secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata:12 (doze) meses contados a partir de
30.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.332,00 (Três
mil trezentos e trinta e dois reais).
Data: 22.07.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 046/2015.
Modalidade: Pregão nº 040/2015
Partes: Município de Arapongas e CAMPOS E GAVA
LTDA – ME..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
diversos  materiais de limpeza embalagem e insumos
para atender a secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata:12 (doze) meses contados a partir de
30.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.679,50 (Um
mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta
centavos).
Data: 04.08.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 046/2015.
Modalidade: Pregão nº 040/2015
Partes: Município de Arapongas e CAMPOS E GAVA
LTDA – ME..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
diversos  materiais de limpeza embalagem e insumos
para atender a secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contados da

data de solicitação.
Vigência da ata:12 (doze) meses contados a partir de
30.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 6.959,00 (Seis
mil novecentos e cinquenta e nove reais).
Data: 11.06.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº 046/2015.
Modalidade: Pregão nº 040/2015
Partes: Município de Arapongas e CAMPOS E GAVA
LTDA – ME..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
diversos  materiais de limpeza embalagem e insumos
para atender a secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata:12 (doze) meses contados a partir de
30.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.114,50
(Quatro mil cento e quatorze reais e cinquenta centavos).
Data: 02.06.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 046/2015.
Modalidade: Pregão nº 040/2015
Partes: Município de Arapongas e CAMPOS E GAVA
LTDA – ME..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
diversos  materiais de limpeza embalagem e insumos
para atender a secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata:12 (doze) meses contados a partir de
30.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.159,00 (Dois
mil cento e cinquenta e nove reais).
Data: 30.06.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº 046/2015.
Modalidade: Pregão nº 040/2015
Partes: Município de Arapongas e CAMPOS E GAVA
LTDA – ME..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
diversos  materiais de limpeza embalagem e insumos
para atender a secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contados da

data de solicitação.
Vigência da ata:12 (doze) meses contados a partir de
30.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 589,50
(Quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta
centavos).
Data: 02.06.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 046/2015.
Modalidade: Pregão nº 040/2015
Partes: Município de Arapongas e CARLA C DE
OLIVEIRA & CIA LTDA – ME..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
diversos  materiais de limpeza embalagem e insumos
para atender a secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata:12 (doze) meses contados a partir de
30.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 14.731,54 (
Quatorze mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta
quatro centavos).
Data: 16.06.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº 046/2015.
Modalidade: Pregão nº 040/2015
Partes: Município de Arapongas e CARLA C DE
OLIVEIRA & CIA LTDA – ME..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
diversos  materiais de limpeza embalagem e insumos
para atender a secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata:12 (doze) meses contados a partir de
30.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 155,40 (Cento
e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).
Data: 16.06.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº 046/2015.
Modalidade: Pregão nº 040/2015
Partes: Município de Arapongas e CAROL
COMERCIAL.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
diversos  materiais de limpeza embalagem e insumos
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para atender a secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata:12 (doze) meses contados a partir de
30.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 352,00
(Trezentos e cinquenta e dois reais).
Data: 02.06.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº 046/2015.
Modalidade: Pregão nº 040/2015
Partes: Município de Arapongas e MARCOS DE SOUZA
ALMEIDA COMERCIAL.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
diversos  materiais de limpeza embalagem e insumos
para atender a secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata:12 (doze) meses contados a partir de
30.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 707,50
(Setecentos e sete reais e cinquenta centavos).
Data: 02.06.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 075/2014
Modalidade: Pregão nº 059/2014
Partes: Município de Arapongas e EFICAZ LOCADORA
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras locações de
banheiros químicos em atendimento à Secretaria.
Prazo de Entrega: até 5 (cinco) dias, contado da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
07.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.700,00 (Dois
mil, setecentos  reais).
Data: 18.03.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 076/2014.
Modalidade: Pregão nº 060/2014.
Partes: Município de Arapongas e VIDOTTO &
PEROGINI LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
fogos de artifícios, em atendimento a Secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias, contados da data de
solicitação.

Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.05.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.068,40 (Três
Mil sessenta e oito Reais e Quarenta centavos).
Data: 29.04.2015
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$ 8.500,00(Oito
mil quinhentos  reais).
Data: 19.08.2015.
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: 19.08.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 016/2015.
Modalidade: Pregão nº 015/2015.
Partes: Município de Arapongas e A.M. DOS SANTOS
– PRESTADORA DE SERVIÇOS - ME.
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços
de limpeza e desinfecção química de caixas d’agua e
reservatórios a serem executados nas diversas
secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias, contados da data de
solicitação.

Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.963,30 (Dois
mil,  novecentos e sessenta e três reais e trinta centavos).
Data: 08.07.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº 016/2015.
Modalidade: Pregão nº 015/2015.
Partes: Município de Arapongas e A.M. DOS SANTOS
– PRESTADORA DE SERVIÇOS - ME.
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços
de limpeza e desinfecção química de caixas d’agua e
reservatórios a serem executados nas diversas
secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
05.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.525,80
(Quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta
centavos).
Data: 30.06.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 040/2015.
Modalidade: Pregão nº 034/2015.
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA REAL –
COM. GÊNEROS ALIM. LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para panificação, confeitaria e
materiais diversos, em atendimento a SEMAS.
Prazo de Entrega:05 (cinco) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
12.02.2015..
Valor de autorização de fornecimento: R$ 14.906,00
(Quatorze mil, novecentos e seis reais).
Data: 10.08.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 040/2015.
Modalidade: Pregão nº 034/2015.
Partes: Município de Arapongas e GOOL
DISTRIBUIDORA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para panificação, confeitaria e
materiais diversos, em atendimento a SEMAS.
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Prazo de Entrega:05 (cinco) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
12.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 599,73
(Quinhentos e noventa e nove reais e setenta e três
centavos).
Data: 22.07.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 040/2015.
Modalidade: Pregão nº 034/2015.
Partes: Município de Arapongas e CASA VILA REAL –
COM. GÊNEROS ALIM. LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para panificação, confeitaria e
materiais diversos, em atendimento a SEMAS.
Prazo de Entrega:05 (cinco) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
12.02.2015..
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.240,00 (Cinco
mil duzentos e quarenta reais).
Data: 22.07.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 019/2015.
Modalidade: Pregão nº 018/2015.
Partes: Município de Arapongas e M & M – COMÉRCIO
DE PNEUS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviço de recapagens de PNEUS para atender a
secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
30.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 17.100,00
(Dezessete mil e cem reais).
Data: 26.06.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 019/2015.
Modalidade: Pregão nº 018/2015.
Partes: Município de Arapongas e M & M – COMÉRCIO

DE PNEUS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviço de recapagens de PNEUS para atender a
secretaria.
Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
30.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 16.200,00
(Dezesseis mil e duzentos reais).
Data: 26.06.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº 010/2015.
Modalidade: Pregão nº010/2015.
Partes: Município de Arapongas e FERBOL LTDA -  ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de substituição de calhas e
tubos de descida para telhados, rufos para telhado,
limpeza e manutenção de telhado cerâmico, instalação e
confecção de grades substituição e instalação de rede
de esgoto, em atendimento a Semad.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
27.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.212,20 (Um
mil, duzentos e doze reais e vinte centavos).
Data: 15.07.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº 010/2015.
Modalidade: Pregão nº010/2015.
Partes: Município de Arapongas e FERBOL LTDA -  ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de substituição de calhas e
tubos de descida para telhados, rufos para telhado,
limpeza e manutenção de telhado cerâmico, instalação e
confecção de grades substituição e instalação de rede
de esgoto, em atendimento a Semad.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
27.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.193,40 (Um
mil, cento e noventa e três reais e quarenta centavos).
Data: 15.07.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 010/2015.
Modalidade: Pregão nº010/2015.
Partes: Município de Arapongas e FERBOL LTDA -  ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de substituição de calhas e
tubos de descida para telhados, rufos para telhado,
limpeza e manutenção de telhado cerâmico, instalação e
confecção de grades substituição e instalação de rede
de esgoto, em atendimento a Semad.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
27.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.193,40 (Um
mil, cento e noventa e três reais e quarenta centavos).
Data: 15.07.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Publica e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 010/2015.
Modalidade: Pregão nº010/2015.
Partes: Município de Arapongas e FERBOL LTDA -  ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de substituição de calhas e
tubos de descida para telhados, rufos para telhado,
limpeza e manutenção de telhado cerâmico, instalação e
confecção de grades substituição e instalação de rede
de esgoto, em atendimento a Semad.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
27.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.320,20 (Dois
mil trezentos e vinte reais e vinte centavos).
Data: 21.07.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 010/2015.
Modalidade: Pregão nº010/2015.
Partes: Município de Arapongas e FERBOL LTDA -  ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de substituição de calhas e
tubos de descida para telhados, rufos para telhado,
limpeza e manutenção de telhado cerâmico, instalação e
confecção de grades substituição e instalação de rede
de esgoto, em atendimento a Semad.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias contados da data de
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solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
27.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.456,30 (Dois
mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta
centavos).
Data: 23.07.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 010/2015.
Modalidade: Pregão nº010/2015.
Partes: Município de Arapongas e FERBOL LTDA -  ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de substituição de calhas e
tubos de descida para telhados, rufos para telhado,
limpeza e manutenção de telhado cerâmico, instalação e
confecção de grades substituição e instalação de rede
de esgoto, em atendimento a Semad.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
27.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.489,86 (Três
mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis
centavos).
Data: 30.06.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 010/2015.
Modalidade: Pregão nº010/2015.
Partes: Município de Arapongas e MURILO PEREIRA
GUAZELI-ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de substituição de calhas e
tubos de descida para telhados, rufos para telhado,
limpeza e manutenção de telhado cerâmico, instalação e
confecção de grades substituição e instalação de rede
de esgoto, em atendimento a Semad.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
27.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 10.679,00 (Dez
mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa
centavos).
Data: 24.06.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 010/2015.

Modalidade: Pregão nº010/2015.
Partes: Município de Arapongas e MURILO PEREIRA
GUAZELI-ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de substituição de calhas e
tubos de descida para telhados, rufos para telhado,
limpeza e manutenção de telhado cerâmico, instalação e
confecção de grades substituição e instalação de rede
de esgoto, em atendimento a Semad.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
27.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 8.171,23 (Oito
mil cento e setenta e um reais e vinte e três centavos).
Data: 22.07.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 010/2015.
Modalidade: Pregão nº010/2015.
Partes: Município de Arapongas e FERBOL LTDA –ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de substituição de calhas e
tubos de descida para telhados, rufos para telhado,
limpeza e manutenção de telhado cerâmico, instalação e
confecção de grades substituição e instalação de rede
de esgoto, em atendimento a Semad.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
27.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 34.476,00
(Trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e seis reais).
Data: 25.08.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 010/2015.
Modalidade: Pregão nº010/2015.
Partes: Município de Arapongas e MURILO PEREIRA
GUAZELI-ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de substituição de calhas e
tubos de descida para telhados, rufos para telhado,
limpeza e manutenção de telhado cerâmico, instalação e
confecção de grades substituição e instalação de rede
de esgoto, em atendimento a Semad.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
27.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 68.152,61
(Sessenta e oito mil cento e cinquenta e dois reais, e
sessenta e um centavos).

Data: 22.07.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 010/2015.
Modalidade: Pregão nº010/2015.
Partes: Município de Arapongas e MURILO PEREIRA
GUAZELI-ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de substituição de calhas e
tubos de descida para telhados, rufos para telhado,
limpeza e manutenção de telhado cerâmico, instalação e
confecção de grades substituição e instalação de rede
de esgoto, em atendimento a Semad.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
27.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 6.754,78 (Seis
mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e
oito centavos).
Data: 18.06.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 010/2015.
Modalidade: Pregão nº010/2015.
Partes: Município de Arapongas e FERBOL LTDA –ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de substituição de calhas e
tubos de descida para telhados, rufos para telhado,
limpeza e manutenção de telhado cerâmico, instalação e
confecção de grades substituição e instalação de rede
de esgoto, em atendimento a Semad.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
27.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.060,80 (Um
mil, e sessenta reais e oitenta centavos).
Data: 14.08.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 010/2015.
Modalidade: Pregão nº010/2015.
Partes: Município de Arapongas e FERBOL LTDA-ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de substituição de calhas e
tubos de descida para telhados, rufos para telhado,
limpeza e manutenção de telhado cerâmico, instalação e
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confecção de grades substituição e instalação de rede
de esgoto, em atendimento a Semad.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
27.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.998,60 (Dois
mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta
centavos).
Data: 22.07.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº 010/2015.
Modalidade: Pregão nº010/2015.
Partes: Município de Arapongas e MURILO PEREIRA
GUAZELI-ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de substituição de calhas e
tubos de descida para telhados, rufos para telhado,
limpeza e manutenção de telhado cerâmico, instalação e
confecção de grades substituição e instalação de rede
de esgoto, em atendimento a Semad.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
27.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 36.077,47
(Trinta e seis mil, setenta e sete reais e quarenta e sete
centavos).
Data: 08.07.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 010/2015.
Modalidade: Pregão nº010/2015.
Partes: Município de Arapongas e MURILO PEREIRA
GUAZELI -ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de substituição de calhas e
tubos de descida para telhados, rufos para telhado,
limpeza e manutenção de telhado cerâmico, instalação e
confecção de grades substituição e instalação de rede
de esgoto, em atendimento a Semad.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
27.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 59.517,50
(Cinquenta e nove mil quinhentos e dezessete reais e
cinquenta centavos).
Data: 22.06.2015
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 010/2015.
Modalidade: Pregão nº010/2015.
Partes: Município de Arapongas e FERBOL LTDA -  ME.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços de substituição de calhas e
tubos de descida para telhados, rufos para telhado,
limpeza e manutenção de telhado cerâmico, instalação e
confecção de grades substituição e instalação de rede
de esgoto, em atendimento a Semad.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
27.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.193,40 (Um
mil, cento e noventa e três reais e quarenta centavos).
Data: 07.08.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e ATACADO
MARINGÁ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.252,00 (Dois
Mil e Quinhentos e Vinte e Cinco Reais).
Data: 22.07.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e CAROL COMERCIAL
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 7.030,70 (Sete
Mil e Trinta Reais e Setenta Centavos).
Data: 10.08.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e CAROL COMERCIAL
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$767,10 (
Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Dez  Centavos).
Data: 14.04.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e AMANDA
FERREIRA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 115.691,72
(cento e quinze mil seiscentos e noventa e um reais e
setenta e dois centavos).
Data: 30.06.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e GOOL
DISTRIBUIDORA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.232,00
(Quatro mil e duzentos e trinta e dois reais).
Data: 22.07.2015
Assinaturas.
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Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e GOOL
DISTRIBUIDORA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 8.769,00 (Oito
mil e setecentos e nove reais).
Data: 22.07.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 041/2015
Modalidade: Pregão nº 035/2015
Partes: Município de Arapongas e D MILLE INDÚSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
12.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.707,50 (Um
mil e setecentos e sete reais e cinquenta centavos).
Data: 22.07.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº027/2015
Modalidade: Pregão nº 025/2015
Partes: Município de Arapongas e MF DA SILVA
CONSTRUÇÕES – ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, materiais hidráulicos,
serralheria, ferramentas e outros para atender a diversas
Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
11.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 460,60
(Quatrocentos e sessenta reais e sessenta centavos).
Data: 23.07.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº027/2015
Modalidade: Pregão nº 025/2015
Partes: Município de Arapongas e CIDADE ALTA
MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, materiais hidráulicos,
serralheria, ferramentas e outros para atender a diversas
Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
11.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 449,00
(Quatrocentos quarenta e nove reais ).
Data: 23.07.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº027/2015
Modalidade: Pregão nº 025/2015
Partes: Município de Arapongas e ADERALDO &
SOUZA LTDA EPP
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, materiais hidráulicos,
serralheria, ferramentas e outros para atender a diversas
Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
11.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 452,00
(Quatrocentos e cinquenta dois reais).
Data: 07.08.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº027/2015
Modalidade: Pregão nº 025/2015
Partes: Município de Arapongas e ALBUQUERQUE
PÁDUA & CIA LTDA .
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, materiais hidráulicos,
serralheria, ferramentas e outros para atender a diversas
Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de

11.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 350,00
(Trezentos e cinquenta reais).
Data: 26.06.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº027/2015
Modalidade: Pregão nº 025/2015
Partes: Município de Arapongas e ALBUQUERQUE
PÁDUA & CIA LTDA .
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, materiais hidráulicos,
serralheria, ferramentas e outros para atender a diversas
Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
11.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 113,80 (Cento
e treze reais e oitenta centavos).
Data: 30.06.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Agricultura, Serviço
Público e Meio Ambiente

Processo Administrativo: nº027/2015
Modalidade: Pregão nº 025/2015
Partes: Município de Arapongas e ALBUQUERQUE
PÁDUA & CIA LTDA .
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, materiais hidráulicos,
serralheria, ferramentas e outros para atender a diversas
Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
11.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.580,00 (Um
mil, quinhentos e oitenta reais).
Data: 08.07.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº027/2015
Modalidade: Pregão nº 025/2015
Partes: Município de Arapongas MF DA SILVA
CONSTRUÇOES – ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, materiais hidráulicos,
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serralheria, ferramentas e outros para atender a diversas
Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
11.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.031,60 (Um
mil, trinta e um  reais e sessenta centavos).
Data: 30.06.2015.
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº027/2015
Modalidade: Pregão nº 025/2015
Partes: Município de Arapongas JC FERRAMENTAS
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, materiais hidráulicos,
serralheria, ferramentas e outros para atender a diversas
Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
11.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 124,50 (Cento
e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).
Data: 30.06.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos.

Processo Administrativo: nº027/2015
Modalidade: Pregão nº 025/2015
Partes: Município de Arapongas JC FERRAMENTAS
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, materiais hidráulicos,
serralheria, ferramentas e outros para atender a diversas
Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
11.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 124,50
(Duzentos e oitenta e dois reais).
Data: 23.07.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº027/2015
Modalidade: Pregão nº 025/2015

Partes: Município de Arapongas JC FERRAMENTAS
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, materiais hidráulicos,
serralheria, ferramentas e outros para atender a diversas
Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
11.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 124,50 (Um
mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta
centavos).
Data: 30.06.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº027/2015
Modalidade: Pregão nº 025/2015
Partes: Município de Arapongas JC FERRAMENTAS
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, materiais hidráulicos,
serralheria, ferramentas e outros para atender a diversas
Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
11.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 645,00
(Seiscentos e quarenta e cinco reais).
Data: 07.08.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº027/2015
Modalidade: Pregão nº 025/2015
Partes: Município de Arapongas JC FERRAMENTAS
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais de construção, materiais hidráulicos,
serralheria, ferramentas e outros para atender a diversas
Secretarias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
11.02.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 747,00
(Setecentos e quarenta e sete reais).
Data: 23.07.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 047/2015.
Modalidade: Pregão nº 041/2015
Partes: Município de Arapongas e  MAX COM. E SERV.
DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
tintas viárias, solventes para tintas viárias, chapas de
aço, tachões, tubo galvanizado e micro esfera de vidro
destinados a SESTRAN.
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
19.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 8.827,94 (Oito
mil oitocentos e vinte e sete reais e noventa e quatro
centavos).
Data: 11.08.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 047/2015.
Modalidade: Pregão nº 041/2015
Partes: Município de Arapongas e  VIAVERDE
SINALIZAÇÃO.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
tintas viárias, solventes para tintas viárias, chapas de
aço, tachões, tubo galvanizado e micro esfera de vidro
destinados a SESTRAN.
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
19.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 549,50
(Quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta
centavos).
Data: 14.06.2015
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 047/2015.
Modalidade: Pregão nº 041/2015
Partes: Município de Arapongas e  SALE SERVICE
INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇO DE
SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
tintas viárias, solventes para tintas viárias, chapas de
aço, tachões, tubo galvanizado e micro esfera de vidro
destinados a SESTRAN.
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Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
19.03.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 7.737,66 (Sete
mil,  setecentos e trinta e sete reais e sessenta seis
centavos).
Data: 11.08.2015
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Licitantes 

Pontuação 
Técnica  

(PT) 

Nota Técnica 
(NT) 

Nota 
Final  
(NF) Colocação 

AVR Assessoria Técnica Ltda 79 83,16 90 1º 

OBJETIVA Concursos Ltda. 95 100,00 88 2º 

CONSESP Concursos, Residência 
Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. 

69 72,63 70 3º 

FADCT Fundação de Apoio ao Desenv. 
Cient.Técnológico do Vale do Piquiri 

Desclassificada 
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