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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 017/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada na
Implantação de Sistema de Ensino para Educação Infantil
do Município de Arapongas, níveis 3, 4 e 5, com
fornecimento de material didático e prestação de serviços
em conformidade com a Lei Nacional de Diretrizes e Bases
do Ministério da Educação - MEC, conforme
especificações e anexos constantes no respectivo Edital.
Encerramento do recebimento dos envelopes até
09h15min do dia 13 de Abril de 2017 e abertos a partir
das 09h30min, do mesmo dia, no mesmo local. O edital
completo poderá ser obtido em sua integra no site: http:/
/www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 30 de Março de 2017.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 018/2017

Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis e não perecíveis,
hortifrutigranjeiros; cestas básicas para atender as
famílias em situação de vulnerabilidade social e; matéria
prima para fabricação de bebida de derivado de soja, em
atendimento a Secretaria Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional – SESAN e Secretaria Municipal
de Assistência Social - SEMAS , conforme
especificações e anexos constantes no respectivo Edital.
Encerramento do recebimento dos envelopes até
09h15min do dia 17 de Abril de 2017 e abertos a partir
das 09h30min, do mesmo dia, no mesmo local. O edital
completo poderá ser obtido em sua integra no site: http:/
/www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 30 de Março de 2017.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

DECRETO nº. 285/17, de 29 DE MARÇO DE 2017

 SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o contido na petição

protocolada sob o nº. 8032 de 27/03/2017;

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 28 de março de 2017,
JOSÉ VICENTE HABER GARCIA, matrícula nº 114650/1
do cargo de Médico Especialista Psiquiatra, de
provimento efetivo, para o qual foi nomeado através do
Decreto nº 444/14 em 02/06/2014.

Arapongas, 29 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO  Nº 288/17, de 30 de março de 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando:
- o contido no Processo Administrativo nº 2408, de 01/
02/2017.

R E S O L V E:
Art. 1º - REGULAMENTAR a percepção ou não do valor
de função gratificada ou cargo em comissão por
servidores que tiveram seus vencimentos já
incorporados nos termos da legislação vigente.

Art. 2º - Os servidores que percebem o valor da verba
VPP INCORP – Verba Pessoal Permanente, em razão de
incorporação de gratificação por função ou cargo em
comissão, podem ser designados ou nomeados nas
mesmas funções ou cargos.
§ 1º Quando designados ou nomeados nas mesmas
funções ou cargos incorporados, não terão acréscimos
em seus vencimentos, vedada a cumulação da verba
incorporada com as vantagens das respectivas
designações ou nomeações.
§ 2º Quando designados ou nomeados para funções ou
cargos superiores aos já incorporados, farão jus à
percepção da diferença entre o valor da gratificação
incorporada e àquela destinada ao cargo ou função
superior.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, a partir de 01 de abril de 2017, revogadas as
disposições em contrário.

Arapongas, 30 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 290/17, DE 30 DE MARÇO DE 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e à vista do Decreto nº 057/17, de 09
de janeiro de 2017,

R E S O L V E:
Designar, SANDRA MARA PODANOSCHE, Secretária
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Interina, para responder, a partir de 16 de fevereiro de
2017, como Ordenador das Despesas da Secretaria da
qual é titular.

Arapongas, 30 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: n. º 052/2016.
Ata de Registro de Preços: n. º 175/2016.
Contrato: n. º 255/2017 – P.M.A.
Partes: Município de Arapongas e BIG BALL SPORTS
MATERIAL ESPORTIVO LTDA – ME., inscrita no CNPJ
nº 20.510.631/0001-68, representado por André Luiz
Bertolasce, CPF nº 019.216.599-20.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de troféus e medalhas, em atendimento a
Secretaria Municipal de Esporte.
Modalidade: Pregão nº. 031/2016 – PMA.
Valor: R$ 34.662.29 (trinta e quatro mil, seiscentos e
sessenta e dois reais e vinte e nove centavos).
Prazo de Vigência: Será até 31 de dezembro de 2017, a
contar da data de sua assinatura.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.
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PORTARIA nº. 175/17, de 29 de março de 2017

 SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:
 - o contido na petição protocolada sob o nº. 7678 de 23/
03/2017;

R E S O L V E:
CONCEDER, AUXÍLIO FUNERAL a BRUNO RICARDO
CANHOTO FURTADO, na condição de neto do
servidor aposentado, pelo Dec. nº. 845/97, Sr. LUIZ
CANHOTO, falecido em 01/03/2017, conforme Certidão
de Óbito, nº. 081695 01 55 2017 4 0042 044 0026816 71,
correspondente ao valor da referência inicial Classe A,
do Grupo Profissional Básico I, de conformidade com o
art. 193 e parágrafos da Lei nº. 4.451, de 25/01/16 (Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais).

Arapongas, 29 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 176 /17, DE 31 DE MARÇO DE 2017

Patrícia Aparecida dos Santos, Presidente da Comissão
que coordena o Processo de Consulta para designação
de Diretores nos Estabelecimentos de Ensino da Rede
Municipal, instituída pela Portaria nº 017/17, de 16 de
fevereiro de 2017, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
Art. 1º - HOMOLOGAR o resultado do Processo de
Consulta para designação de Diretores nos
Estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal para o
exercício 2017-2019, conforme segue:

- EM Albor Pimpão Ferreira
- Total de votos: 127
Chapa 01 - : Anterlei Gonçalves Queiroz: 41 votos
Chapa 02 - : Maria da Penha Alves Florentino: 77 votos
Nulos: 09

- EM Antonica Giroldo Franciosi
- Total de votos: 224
Chapa 01 - Cristina Magerski Sartori: 218 votos
Brancos: 02 Nulos: 04

- EM Antonio de Moraes Barros
 - Total de votos: 82
Chapa 01 - Simone Manfrin Menotti: 46 votos
Brancos: 19 Nulos: 17

- EM de Aricanduva
- Total de votos: 65
Chapa 01 - Eunice de Melo Akiyamma: 58 votos
Brancos: 06 Nulos: 01

- EM Colônia Esperança
- Total de votos: 45 votos
Chapa 01 - Juliana Adriana A Couto : 35 votos
Brancos: 06 Nulos: 04

- EM Desembargador Clotário Portugal
- Total de votos: 128
Chapa 01 - Nelci Nonis Berczak: 126 votos
Brancos: 02

- EM Dr. Antonio Grassano Júnior
 - Total de votos: 220
Chapa 01 - Maria Tereza da Silva Pryjmak: 176 votos
Chapa 02 - Cleuzimar do R C Auletta: 43 votos
Nulo: 01

- EM Dra. Maria Hercília H. Stawinski
- Total de votos: 200
Chapa 01 - Jaqueline P. Cortez Vidotto: 28 votos
Chapa 02 - Nagila Georgina D Santos: 170 votos
Nulo: 02

- EM Joarib Grillo Cordeiro
 - Total de votos: 200
Chapa 01 - Lucilla Paulla da Costa: 100 votos
Chapa 02 - Angela  Maria Locatelli Quenehen dos Santos:
93 votos
Branco: 04 Nulo: 03

- EM José Bernardo dos Santos
- Total de votos: 160
Chapa 01 - Simone Aparecida F. Golfetti: 146 votos
Brancos: 12 Nulos 02

- EM Júlio Savieto
 - Total de votos: 62
Chapa 01 - Katia Aparecida Teixeira Simei: 51 votos
Branco: 06 Nulo: 05

- EM Padre Chico
- Total de votos: 62
Chapa 01 - Elizabeth Cristina Abrão: 49 votos
Brancos: 08 Nulos: 05

- EM Padre Germano Mayer
- Total de votos: 250
Chapa 01 - Roberta Silva A. de Barros: 244 votos
Branco: 04 Nulos: 02

- EM Papa João Paulo II
- Total de votos: 222
Chapa 01 - Rosane Arins Garbim: 190 votos
Brancos: 21 Nulo: 11

- EM Presidente Getúlio Vargas
- Total de votos: 165
Chapa 01 - Teresa Gomes Mologni: 112 votos
Brancos: 27 Nulos: 26

- EM Prof. José de Carvalho
- Total de votos: 94

Chapa 01 - Flavio Canesin: 85 votos
Brancos: 07 Nulos: 02

- EM Profª Aleydah C.S. Oliveira
- Total de votos: 127 votos
Chapa 01 - Vandrea Vital Cestari: 121 votos
Brancos: 02 Nulos: 04

- EM Profª Alzira Horvatich
- Total de votos: 215
Chapa 01 - Clarice Dias de Oliveira: 186 votos
Brancos: 07 Nulos: 22

- EM Profª Diomar de Oliveira Pegorer
- Total de votos: 136
Chapa 01 - Regina Ap. R. Santo: 116 votos
Brancos: 13 Nulo: 07

- EM Profª Nereide de Souza Camargo
- Total de votos: 123 votos
Chapa 01 - Vislaine Tereza D. Rodrigues: 110 votos
Brancos: 11 Nulo: 02

- EM Rural Duque de Caxias
- Total de votos: 52
Chapa 01 - Lânia Cristina B Paucic: 49 votos:
Brancos: 03

- EM Rural José Monteiro
- Total de votos: 27
Chapa 01 - Roseli Mendonca Poersch: 27 votos

- EM Rural São Carlos
- Total de votos: 35
Chapa 01 - Eliana Claudia Pablos: 32 votos
Brancos: 03

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

Arapongas, 31 de março de 2017.

PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS
Presidente da Comissão

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e R. MARTINS
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
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23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 280,80
(duzentos e oitenta reais e oitenta centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e R. MARTINS
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.408,00 (três
mil e quatrocentos e oito reais)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e ITAVOL
COMERCIAL LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 9.194,40 (nove
mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e ITAVOL
COMERCIAL LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 8.925,60 (oito
mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e NASSER & NASSER
ALIMENTOS LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 6.522,60 (seis
mil e quinhentos e vinte e dois e sessenta)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e COMERCIO DE
CARNES DONAU LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 26.881,50 (vinte
e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinqüenta
centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e COMERCIO DE
CARNES DONAU LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 163.732,40
(cento e sessenta e três reais e setecentos e trinta e dois
reais e quarenta centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e COMERCIO DE
CARNES DONAU LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 244.224,80
(duzentos e quarenta e quatro mil e duzentos e vinte e
quatro reais e oitenta centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e R. MARTINS
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras 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.
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Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 744,00
(setecentos e quarenta e quatro reais)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e A G ROSSATO
DISTRIBUIDORA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 14.729,80
(quatorze mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta
centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e A G ROSSATO
DISTRIBUIDORA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 9.332,30 (nove
mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e A G ROSSATO
DISTRIBUIDORA - ME

Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 190,50 (cento
e noventa reais e cinqüenta centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e RIO PAN
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS –
EIRELI - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 111.386,09
(cento e onze mil e trezentos e oitenta e seis reais e nove
centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e RIO PAN
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS –
EIRELI - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 51.402,10
(cinqüenta e um mil, quatrocentos e dois reais e dez
centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e RIO PAN
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS –
EIRELI - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.424,53 (três
mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e
três centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e P F G COMERCIAL
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 86,10 (oitenta
e seis reais e dez centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e P F G COMERCIAL
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras 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.
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Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 34.320,09 (trinta
e quatro mil e trezentos e vinte reais, e nove centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e INVICTA
ALIMENTOS LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 75.310,34
(setenta e cinco mil e trezentos e dez reais e trinta e
quatro centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e INVICTA
ALIMENTOS LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 64.157,70
(sessenta e quatro mil, cento e cinqüenta e sete reais e
setenta centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e INVICTA
ALIMENTOS LTDA - ME

Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 7.875,80 (sete
mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e L.A. FARIA & CIA
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 55.021,20
(cinqüenta e cinco mil e vinte e um reais e vinte centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e L.A. FARIA & CIA
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 7.790,70 (sete
mil, setecentos e noventa reais e setenta centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e L.A. FARIA & CIA
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 113.106,50
(cento e treze mil e cento e seis reais e cinqüenta
centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e NASSER & NASSER
ALIMENTOS LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 36.134,00 (trinta
e seis mil, cento e trinta e quatro reais)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e NASSER & NASSER
ALIMENTOS LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
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23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 59.780,00
(cinqüenta e nove mil, setecentos e oitenta reais)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e PROMISSE COM.
DE MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.730,00 (cinco
mil e setecentos e trinta reais)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 179/2016
Modalidade: Pregão nº 113/2016
Partes: Município de Arapongas e MJD COMERCIAL
EIRELI - EPP
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 726,90
(setecentos e vinte e seis reais e noventa centavos)
Data: 21.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 042/2016
Modalidade: Pregão nº 025/2016
Partes: Município de Arapongas e A G ROSSATO
DISTRIBUIDORA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.

Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
30.03.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.100,86 (hum
mil e cem reais e oitenta e seis centavos)
Data: 08.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 042/2016
Modalidade: Pregão nº 025/2016
Partes: Município de Arapongas e A G ROSSATO
DISTRIBUIDORA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
30.03.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 711,14
(setecentos e onze reais e quatorze centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 042/2016
Modalidade: Pregão nº 025/2016
Partes: Município de Arapongas e A G ROSSATO
DISTRIBUIDORA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
30.03.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 8.672,04 (oito
mil, seiscentos e setenta e dois reais e quatro centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 042/2016
Modalidade: Pregão nº 025/2016
Partes: Município de Arapongas e A G ROSSATO
DISTRIBUIDORA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de

30.03.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.186,62 (cinco
mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 042/2016
Modalidade: Pregão nº 025/2016
Partes: Município de Arapongas e A G ROSSATO
DISTRIBUIDORA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
30.03.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 8.672,04 (oito
mil, seiscentos e setenta e dois reais e quatro centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 042/2016
Modalidade: Pregão nº 025/2016
Partes: Município de Arapongas e CAROL
DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
30.03.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 121,00 (cento
e vinte e um reais)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 042/2016
Modalidade: Pregão nº 025/2016
Partes: Município de Arapongas e L.A. FARIA & CIA
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
30.03.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 26.618,89 (vinte
e seis mil e seiscentos e dezoito reais e oitenta e nove
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centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 042/2016
Modalidade: Pregão nº 025/2016
Partes: Município de Arapongas e L.A. FARIA & CIA
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
30.03.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.101,98 (dois
mil, cento e um reais e noventa e oito centavos)
Data: 08.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 042/2016
Modalidade: Pregão nº 025/2016
Partes: Município de Arapongas e L.A. FARIA & CIA
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
30.03.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.045,46 (três
mil e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 042/2016
Modalidade: Pregão nº 025/2016
Partes: Município de Arapongas e INVICTA
ALIMENTOS LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
30.03.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.765,80 (três
mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta
centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 042/2016
Modalidade: Pregão nº 025/2016
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
30.03.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 871,36
(oitocentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 042/2016
Modalidade: Pregão nº 025/2016
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
30.03.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 8.768,15 (oito
mil, setecentos e sessenta e oito reais e quinze centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 042/2016
Modalidade: Pregão nº 025/2016
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
30.03.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 698,09
(seiscentos e noventa e oito reais e nove centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 042/2016
Modalidade: Pregão nº 025/2016
Partes: Município de Arapongas e NASSER & NASSER
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
30.03.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 134,00 (cento
e trinta e quatro reais)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 042/2016
Modalidade: Pregão nº 025/2016
Partes: Município de Arapongas e MJD COMERCIAL
EIRELI - EPP
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
30.03.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.924,84 (dois
mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro
centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 042/2016
Modalidade: Pregão nº 025/2016
Partes: Município de Arapongas e CAROL
DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias após o recebimento
Autorização de Fornecimento.
Vigência da ata: 12(doze) meses contados a partir de
30.03.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.565,50 (dois
mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta
centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.
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Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 157/2016
Modalidade: Pregão nº 095/2016
Partes: Município de Arapongas e L.A. FARIA & CIA
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
utensílios de limpeza e conservação, açúcar e papel
sulfite, 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
21.10.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 370,50
(trezentos e setenta reais e cinqüenta centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 157/2016
Modalidade: Pregão nº 095/2016
Partes: Município de Arapongas e L.A. FARIA & CIA
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
utensílios de limpeza e conservação, açúcar e papel
sulfite, 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
21.10.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 123,50 (cento
e vinte e três reais e cinqüenta centavos)
Data: 14.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 157/2016
Modalidade: Pregão nº 095/2016
Partes: Município de Arapongas e L.A. FARIA & CIA
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
utensílios de limpeza e conservação, açúcar e papel
sulfite, 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
21.10.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.340,86 (três
mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos)
Data: 14.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 157/2016
Modalidade: Pregão nº 095/2016
Partes: Município de Arapongas e L.A. FARIA & CIA
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
utensílios de limpeza e conservação, açúcar e papel
sulfite, 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
21.10.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.419,81 (três
mil, qutrocentos e dezenove reais e oitenta e um
centavos)
Data: 14.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 157/2016
Modalidade: Pregão nº 095/2016
Partes: Município de Arapongas e L.A. FARIA & CIA
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
utensílios de limpeza e conservação, açúcar e papel
sulfite, 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
21.10.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.389,61 (três
mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e um
centavos)
Data: 14.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 157/2016
Modalidade: Pregão nº 095/2016
Partes: Município de Arapongas e L.A. FARIA & CIA
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
utensílios de limpeza e conservação, açúcar e papel
sulfite, 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
21.10.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 19.974,42
(dezenove mil, novecentos e setenta e quatro reais e
quarenta e dois centavos)

Data: 26.01.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 157/2016
Modalidade: Pregão nº 095/2016
Partes: Município de Arapongas e L.A. FARIA & CIA
LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
utensílios de limpeza e conservação, açúcar e papel
sulfite, 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
21.10.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.120,00 (cinco
mil e cento e vinte reais)
Data: 26.01.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 157/2016
Modalidade: Pregão nº 095/2016
Partes: Município de Arapongas e ESPINDULA &
HERCULES LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
utensílios de limpeza e conservação, açúcar e papel
sulfite, 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
21.10.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 12.900,00 (doze
mil e novecentos reais)
Data: 20.01.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 157/2016
Modalidade: Pregão nº 095/2016
Partes: Município de Arapongas e A G ROSSATO
DISTRIBUIDORA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
utensílios de limpeza e conservação, açúcar e papel
sulfite, 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
21.10.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 12.527,50 (doze
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mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinqüenta centavos)
Data: 14.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 157/2016
Modalidade: Pregão nº 095/2016
Partes: Município de Arapongas e BCM K
DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
utensílios de limpeza e conservação, açúcar e papel
sulfite, 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
21.10.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 332,10
(trezentos e trinta e dois reais e dez centavos)
Data: 14.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 157/2016
Modalidade: Pregão nº 095/2016
Partes: Município de Arapongas e BCM K
DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
utensílios de limpeza e conservação, açúcar e papel
sulfite, 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
21.10.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 425,60
(quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)
Data: 14.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 157/2016
Modalidade: Pregão nº 095/2016
Partes: Município de Arapongas e BCM K
DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
utensílios de limpeza e conservação, açúcar e papel
sulfite, 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
21.10.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 332,10

(trezentos e trinta e dois reais e dez centavos)
Data: 14.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 157/2016
Modalidade: Pregão nº 095/2016
Partes: Município de Arapongas e BCM K
DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
utensílios de limpeza e conservação, açúcar e papel
sulfite, 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
21.10.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 245,68
(duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito
centavos)
Data: 14.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 157/2016
Modalidade: Pregão nº 095/2016
Partes: Município de Arapongas e BCM K
DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
utensílios de limpeza e conservação, açúcar e papel
sulfite, 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
21.10.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 368,52
(trezentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e dois
centavos)
Data: 14.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 157/2016
Modalidade: Pregão nº 095/2016
Partes: Município de Arapongas e A G ROSSATO
DISTRIBUIDORA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
utensílios de limpeza e conservação, açúcar e papel
sulfite, 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

21.10.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 12.685,00 (doze
mil, seiscentos e oitenta e cinco reais)
Data: 13.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 157/2016
Modalidade: Pregão nº 095/2016
Partes: Município de Arapongas e A G ROSSATO
DISTRIBUIDORA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições
utensílios de limpeza e conservação, açúcar e papel
sulfite, 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
21.10.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 20.711,10 (vinte
mil e setecentos e onze reais e dez centavos)
Data: 14.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 001/2016
Modalidade: Pregão nº 001/2016
Partes: Município de Arapongas e CAROL
DISTRIBUIDORA LTDA – ME
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.720,80 (hum
mil, setecentos e vinte reais e oitenta centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 001/2016
Modalidade: Pregão nº 001/2016
Partes: Município de Arapongas e A G ROSSATO
DISTRIBUIDORA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios necessários para suprir o cardápio
da merenda escolar das Escolas da Rede Municipal,
Filantrópicas e Centros de Educação Infantil, em
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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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 9.978,00 (nove
mil, novecentos e setenta e oito reais)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 001/2016
Modalidade: Pregão nº 001/2016
Partes: Município de Arapongas e A G ROSSATO
DISTRIBUIDORA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 6.964,30 (seis
mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta
centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 001/2016
Modalidade: Pregão nº 001/2016
Partes: Município de Arapongas e NASSER & NASSER
ALIMENTOS LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 8.257,50 (oito
mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta
centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 001/2016
Modalidade: Pregão nº 001/2016
Partes: Município de Arapongas e R. MARTINS
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 132,00 (cento
e trinta e dois reais)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 001/2016
Modalidade: Pregão nº 001/2016
Partes: Município de Arapongas e R. MARTINS
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 785,00
(setecentos e oitenta e cinco reais)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 001/2016
Modalidade: Pregão nº 001/2016
Partes: Município de Arapongas e NASSER & NASSER
ALIMENTOS LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016

Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.225,00
(quatro mil e duzentos e vinte e cinco reais)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 001/2016
Modalidade: Pregão nº 001/2016
Partes: Município de Arapongas e INVICTA
ALIMENTOS LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 604,90
(seicentos e quatro reais e noventa centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 001/2016
Modalidade: Pregão nº 001/2016
Partes: Município de Arapongas e BARAO DO PAO
PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.731,44 (cinco
mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e quatro
centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 001/2016
Modalidade: Pregão nº 001/2016
Partes: Município de Arapongas e BARAO DO PAO
PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
gêneros alimentícios necessários para suprir o cardápio
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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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 10.082,00 (dez
mil e oitenta e dois reais)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 001/2016
Modalidade: Pregão nº 001/2016
Partes: Município de Arapongas e M N C ALIMENTOS
EIRELI - EPP
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.164,70 (cinco
mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 001/2016
Modalidade: Pregão nº 001/2016
Partes: Município de Arapongas e M N C ALIMENTOS
EIRELI - EPP
Objeto: Registro de Preços para futuras 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
23.02.2016
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.524,00 (cinco
mil e quinhentos e vinte e quatro reais)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 003/2016.

Modalidade: Pregão nº 002/2016.
Partes: Município de Arapongas e DUOMED-PROD.
MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais odontológicos, 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
26.02.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 10.360,50 (Dez
mil e trezentos e sessenta reais e cinqüenta centavos)
Data: 13.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 003/2016.
Modalidade: Pregão nº 002/2016.
Partes: Município de Arapongas e DENTAL SHOW –
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
HOSPITALARES - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais odontológicos, 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
26.02.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.107,05 (Dois
mil e cento e sete reais e cinco centavos)
Data: 13.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 003/2016.
Modalidade: Pregão nº 002/2016.
Partes: Município de Arapongas e FUSAO COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais odontológicos, 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
26.02.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.139,82
(quatro mil e cento e trinta e nove reais e oitenta e dois
centavos)
Data: 13.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 003/2016.
Modalidade: Pregão nº 002/2016.

Partes: Município de Arapongas e BIOLOGICA
DISTRIBUIDORA EIRELI
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais odontológicos, 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
26.02.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 491,60
(quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos)
Data: 13.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 003/2016.
Modalidade: Pregão nº 002/2016.
Partes: Município de Arapongas e LARISMED –
INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO
E HOSPITALAR LTDA - EPP
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais odontológicos, 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
26.02.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.580,00 (hum
mil, quinhentos e oitenta reais)
Data: 13.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 003/2016.
Modalidade: Pregão nº 002/2016.
Partes: Município de Arapongas e UNIDENTAL
PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais odontológicos, 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
26.02.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.847,80 (hum
mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos)
Data: 13.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 003/2016.
Modalidade: Pregão nº 002/2016.
Partes: Município de Arapongas e DENTAL PRIME –
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PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS
HOSPITALARES – EIRELI - ME
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais odontológicos, 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
26.02.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 257,50
(Duzentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta
centavos)
Data: 13.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 083/2016.
Modalidade: Pregão nº 053/2016.
Partes: Município de Arapongas e TECTONER
RECARGA DE TONER LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras recargas e
aquisições de cartuchos e toners para impressoras para
atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis a contar da data da
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
10.05.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.975,00 (dois
mil e  novecentos e setenta e cinco reais)
Data: 20.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 083/2016.
Modalidade: Pregão nº 053/2016.
Partes: Município de Arapongas e WP DO BRASIL
LTDA - EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras recargas e
aquisições de cartuchos e toners para impressoras para
atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis a contar da data da
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
10.05.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.824,00
(quatro mil e oitocentos e vinte e quatro reais)
Data: 02.03.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 083/2016.
Modalidade: Pregão nº 053/2016.
Partes: Município de Arapongas e WP DO BRASIL
LTDA - EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras recargas e
aquisições de cartuchos e toners para impressoras para
atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis a contar da data da
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
10.05.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.824,00
(quatro mil e oitocentos e vinte e quatro reais)
Data: 02.03.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 083/2016.
Modalidade: Pregão nº 053/2016.
Partes: Município de Arapongas e WP DO BRASIL
LTDA - EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras recargas e
aquisições de cartuchos e toners para impressoras para
atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis a contar da data da
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
10.05.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.752,00
(quatro mil, setecentos e cinqüenta e dois reais)
Data: 02.03.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 083/2016.
Modalidade: Pregão nº 053/2016.
Partes: Município de Arapongas e WP DO BRASIL
LTDA - EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras recargas e
aquisições de cartuchos e toners para impressoras para
atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis a contar da data da
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
10.05.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.000,50 (hum
mil reais e cinqüenta centavos)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 083/2016.
Modalidade: Pregão nº 053/2016.
Partes: Município de Arapongas e WP DO BRASIL
LTDA - EPP.
Objeto: Registro de Preços para futuras recargas e
aquisições de cartuchos e toners para impressoras para
atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis a contar da data da
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
10.05.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 730,00
(setecentos e trinta reais)
Data: 03.02.2017
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 083/2016.
Modalidade: Pregão nº 053/2016.
Partes: Município de Arapongas e TECTONER
RECARGA DE TONER LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras recargas e
aquisições de cartuchos e toners para impressoras para
atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis a contar da data da
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
10.05.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 260,00
(duzentos e sessenta reais)
Data: 14.02.2017
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 083/2016.
Modalidade: Pregão nº 053/2016.
Partes: Município de Arapongas e TECTONER
RECARGA DE TONER LTDA
Objeto: Registro de Preços para futuras recargas e
aquisições de cartuchos e toners para impressoras para
atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis a contar da data da
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
10.05.2016.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.000,00 (três
mil reais)
Data: 14.02.2017
Assinaturas.
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c<dGKREHCBPKHG<G<LGKFEHG<KG<PBF\<e]@<HG<fCQEgCKFG<hKFCBKG<HG<dGKRiBLEG<

hKFCBgJKELENPX<HC<jCQJBPKVP<AkUXELP<C<dEHPHPKEP<HC<lGKHBEKP<C<fCQEmG<n<dhjISl@<HG<oJPX<CRFC<

IJKELMNEG<p<EKFCQBPKFCq<

<

f<S<j<r<l<s<St<

<

"�)�(% �@<P<NPBFEB<HC<86!-u!v,/w.!-u!8;45@<GR<RCBZEHGBCR<PUPExG@<NPBP<NBCRFPBCg<

RCBZEVGR<yJKFG<PG<dGKRiBLEG<hKFCBgJKELENPX<HC<jCQJBPKVP<AkUXELP<C<dEHPHPKEP<HC<lGKHBEKP<C<fCQEmG\<

!!!!!!!!!!!!!<

z{|}~���{� ����� �{}���

����̂a]< OBEPKP<�CPFBE�<�GRXE�<ACHBGRG< jCLBCFTBEP<SxCLJFEZP<c<jSj�fO�<

]]�b���a]< dCRPB<sEKELEJR<�GQJF<
jCLBCFTBEG<IJKELENPX<HC<jCQJBPKVP<<AkUXELP<C<�B�KREFG<<<<<c<
jSj�fO�<

<
OBPNGKQPR@<_�<HC<gPBVG<HC<_̂]b\<

<
<

)=�(�#!#%#���!" !)�>? !
ABCDCEFG<
<
<

��>� %#! %"�=!"#$�%(#)<
jCLBCFTBEG<IJKELENPX<HC<OHgEKERFBPVmG<

!

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº: 1882    PÁG:19SEXTA-FEIRA 31/03/2017



�����������	
��������
�	������
�����
����	
�	
��������

������
�	���������
�	������
��
�
����������������������� �!���� �"�#�����#$�%&'('%)&�*�� ���""����+,���$�%--('%)&,�

./��
���������
�	������
��0� ��12�2 ���32�"��������+�����+�#��"��4��0���#��"�0� �+���������"��#���"�5 ������"������0 ���"����
+�����+�#��"�6��7����*���	89��+����#��+�#�������� ��� ����2#���0��������:��,�
��� �1���2 ���2#���0������� �0�#!�"��� #��0:5������� �!�"� �����0 ���"9� �1� �#��������������!�"� ������ ���"9���+�;�����������)'�6��<�8�
+�"�"9���#1� +��"�!2���
=
���������!�"� �����0 ���"�#�>%&('%)&9��""�#�����+�)>����?2#@�����'%)&�A�BCDBCDEFGF=H=BCDBCDEFGF=IJKD=L=MN�9�0�""���
?2 O���������� �����0 �;���9��#"� ����#����/�#$�PQ,P'-,>&R(%%%)AS-��
�

FTUV= CWX= BTX=
MYXY=XU=
XZ[\]T̂=
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Xefghiif Vjklmlineonlpf mq TrRsrTPS U tlglnouvf 

wjlnox jh Xehyvf mq TTzsrTPS 
 

{fk|mlgokfi ofi lmnhehiiojfi }|h ih og~o o�heno o xlglnouvf� 
kfjoxljojh XWw[�Y XWw\wZ{�Vt Zq TTzsrTPS� �oeo o$/2)1&#1#��2$N0$0I'&06#$06'0/(#L(�#N#$'#&#$
'&061#��2$N0$60&J(�2$/2)1()"#N26$N0$#NI()(61&#��2.$50&0)/(#I0)12$0$/2)1&2L0$N0$#�"(6(��2$N0$
/2IK"61�J0(6$0I$&0N06$N0$'26126$/&0N0)/(#N26$0I$"62$N0$/#&1�06$0L01&�)(/26.$mfi nhekfi jf oen� P� 
h Vmh�f � jf ehi�hgnlpf hjlnox� Yi hmphxf�hi gfmnhmjf oi �ef�finoi h o jfg|khmnouvf� ihevf ehgh�ljfi 
mo {�koeo �|mlgl�ox jh Veo�fmyoi� ihnfe jh xlglnou�hi� xfgoxl�ojf � W|o �oe�lo mq z�Q� {hmnef� 
Veo�fmyoi � Xe�� on�$�6$E+G+=$�2&#6$N2$N(#$E?�=C�?=E<$h o�hen|eo jfi hmphxf�hi mq TP h Tr� gfmnhmjf o 
Xef�fino jh Xehufi h �fg|khmnouvf� joeUihU� mf khikf xfgox h jlo� o �oenle joi ECG==$�2&#68$Y 
ehi�hgnlpf hjlnox �fjhe� ihe f�nljf �hxf ilnh jo {�koeo �|mlgl�ox jh Veo�fmyoi� mf xlm� xlglnou�hi� 
����gkoeo�fmyoi��e�yfp��e� �m�fekou�hi �hxf nhxh�fmh  Rz¡ zzTzUrPT¢� 

 
Veo�fmyoi� zT jh koeuf jh rTPS� 

$
$

£"L(#)#$¤#&1()6$](¥(2L#N#$
              Xehyfhleo¦�

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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