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Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 270/14.
Partes: Município de Arapongas e LMS INDUSTRIA
COMERCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA ME,
CNPJ: 01.072.398/0001-34.
Objeto: Aquisição de equipamentos para estruturação
da Agroindústria do Leite da Cooperativa de
Comercialização e Reforma Agrária União Camponesa –
COPRAN do Assentamento Dorcelina Folador, conforme
Convênio nº 796012/2013, em atendimento a SEASPMA.
Modalidade: Pregão nº 199/14.
Prazo de Vigência: De 120 (cento e vinte) dias, contados
à partir de 23/10/2014.
Valor: R$: 68.500,00 (sessenta e oito mil e quihentos reais)
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICIT AÇÃO E
TERMO CONTRATUAL

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 305/14.
Partes: Município de Arapongas e NÉDIO DIRCEU
NEUBAUER – RG Nº 1.734.199-SSP/PR.
Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Pombas, 52,
Centro, para instalação da Associação dos Deficientes
Físicos de Arapongas, em atendimento a Gerência de
Patrimônio – GEPAT.
Modalidade: Dispensa nº. 041/14.
Prazo de Vigência: De 12 (meses) contados
retroativamente á partir de 17 de outubro de 2014.
Valor: R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no Artigo n.° 24, X,
da Lei Federal n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 28/10/
2014.
Data e Assinaturas:

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 083/2014.
Modalidade: Pregão nº 066/2014.
Partes: Município de Arapongas e WN FESTAS E
EVENTOS LTDA - ME..
Objeto: Registro de Preços para eventual locação de
equipamentos de som e profissionais, para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
11.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 780,00
(Setecentos e oitenta reais).
Data: 03.11.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 083/2014.
Modalidade: Pregão nº 066/2014.
Partes: Município de Arapongas e WN FESTAS E
EVENTOS LTDA - ME..
Objeto: Registro de Preços para eventual locação de
equipamentos de som e profissionais, para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
11.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.340,00 (Dois
mil, trezentos e quarenta reais).
Data: 03.11.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº078/2014.
Modalidade: Pregão nº 062/2014.

Partes: Município de Arapongas e ANDRE LUIZ
BERTOLASCE E CIA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
troféus, medalhas e lixeiras conjugadas 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
25.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 9.153,34 (Nove
mil, cento e cinquenta e três reais, trinta e quatro
centavos).
Data: 29.10.2014
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 276/2013.
Modalidade: Pregão nº 183/2013.
Partes: Município de Arapongas e ATACADO
MARINGÁ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
gêneros
alimentícios (café, açúcar e chá mate) 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
19.12.2013.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 1.028,00 (Hum
mil e vinte e oito  reais).
Data: 31.10.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 193/2014.
Modalidade: Pregão nº 150/2014.
Partes: Município de Arapongas e VOLOCH & VOLOCH
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de
serviços de chaveiro para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 01 (um) dia, contados da data de
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solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
24.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 55,00
(Cinquenta e cinco reais).
Data: 31.10.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 193/2014.
Modalidade: Pregão nº 150/2014.
Partes: Município de Arapongas e VOLOCH & VOLOCH
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de
serviços de chaveiro para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 01 (um) dia, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
24.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 140,00 (Cento
e quarenta reais).
Data: 31.10.2014
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 193/2014.
Modalidade: Pregão nº 150/2014.
Partes: Município de Arapongas e VOLOCH & VOLOCH
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de
serviços de chaveiro para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 01 (um) dia, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
24.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 145,00 (Cento
e quarenta e cinco reais).
Data: 23.10.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos

Processo Administrativo: nº 193/2014.
Modalidade: Pregão nº 150/2014.
Partes: Município de Arapongas e VOLOCH & VOLOCH
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de
serviços de chaveiro para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 01 (um) dia, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de

24.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 225,00
(Duzentos e vinte e cinco reais).
Data: 23.10.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 193/2014.
Modalidade: Pregão nº 150/2014.
Partes: Município de Arapongas e VOLOCH & VOLOCH
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de
serviços de chaveiro para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 01 (um) dia, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
24.07.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 84,00 (Oitenta
e quatro reais).
Data: 23.10.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 082/2014.
Modalidade: Pregão nº 065/2014.
Partes: Município de Arapongas e HOPE COMERCIAL
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
água mineral  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
09.04.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 564,00
(Quinhentos e sessenta e quatro reais).
Data: 19.09.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Cultura, Laser e Eventos

Processo Administrativo: nº 002/2014.
Modalidade: Pregão nº 002/2014.
Partes: Município de Arapongas e ROMA-GÁS
COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás (P45 e P13) e acessórios 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

31.01.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 791,01
(Setecentos e noventa e um reais e um  centavo)
Data: 28.10.2014
Assinaturas.

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

Processo Administrativo: nº 002/2014.
Modalidade: Pregão nº 002/2014.
Partes: Município de Arapongas e ROMA-GÁS
COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás (P45 e P13) e acessórios 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
31.01.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.837,96 (Três
mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e seis
centavo)
Data: 28.10.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº 002/2014.
Modalidade: Pregão nº 002/2014.
Partes: Município de Arapongas e ROMA-GÁS
COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás (P45 e P13) e acessórios 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
31.01.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 791,01
(Setecentos e noventa e um reais e um centavo)
Data: 28.10.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Processo Administrativo: nº 002/2014.
Modalidade: Pregão nº 002/2014.
Partes: Município de Arapongas e ROMA-GÁS
COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás (P45 e P13) e acessórios para atender à
Secretaria.
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Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) horas após o
recebimento da solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
31.01.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 791,01
(Setecentos e noventa e um reais e um centavo)
Data: 28.10.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 002/2014.
Modalidade: Pregão nº 002/2014.
Partes: Município de Arapongas e ROMA-GÁS
COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás (P45 e P13) e acessórios 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
31.01.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.837,96 (Três
mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e seis
centavo)
Data: 03.11.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo Administrativo: nº 002/2014.
Modalidade: Pregão nº 002/2014.
Partes: Município de Arapongas e ROMA-GÁS
COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás (P45 e P13) e acessórios 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
31.01.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.848,78 (Três
mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e oito
centavo)
Data: 03.11.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 002/2014.
Modalidade: Pregão nº 002/2014.
Partes: Município de Arapongas e ROMA-GÁS

COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
cargas de gás (P45 e P13) e acessórios 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
31.01.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 829,83
(oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos)
Data:28.10.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº245/2014.
Modalidade: Pregão nº 180/2014.
Partes: Município de Arapongas e A.C. DOS SANTOS
– MATERIAIS ESPORTIVO ORTOPEDICO.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais esportivos e equipamentos para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 07 (sete) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.09.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.451,88 (Três
mil e quatrocentos e cinquenta e um  reais e Oitenta e
oito centavos)).
Data:29.10.14
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Esporte

Processo Administrativo: nº245/2014.
Modalidade: Pregão nº 180/2014.
Partes: Município de Arapongas e ESTAÇÃO DO
ESPORTE IND. E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS
LTDA..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais esportivos e equipamentos para atender à
Secretaria.
Prazo de Entrega: 07 (sete) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
29.09.2014..
Valor de autorização de fornecimento: R$ 4.456,28
(Quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais, vinte
e oito centavos).
Data: 29.10.2014
Assinaturas.



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

	
�������	
�	��������	
�	������	

	
����������	��������� 	�! "��	�! # $����	$%	&'()'(&*	+	�!�� ##�	��,-	$%	&./)'(&*-	
	
�01����	� "�#�!�	� 	2! ��#	2�!�	34�4!�	��$�!������	 ,2! #�	 #2 �����5���	 ,	# !6���	� 	�,2 5�	4!7�$�8	 ,	
�� $��, $��	�	� �! ��!��	�4$���2��	��	�"!��4��4!�8	� !6���#	�97����#	 	� ��	�,7� $� 	+	�������-	
	
�	�! 3 ��4!�	�4$���2��	� 	�!�2�$"�#	��!$�	297����	�	! "�#�!�	� 	2! ��#8	! 3 ! $� 	:	���	� 	� "�#�!�	� 	�! ��#8	
��,	6������ 	� 	&';��5 <	, # #8	��$3�!, 	# "4 �	
	
���	 � 	 � "�#�!�	 � 	 �! ��#	 $-*/.)&*�8	 �##�$���	  ,	 &=	 � 	 >4�?�	 � 	 '(&*� �� ������ ���	
���� ��
������
���������������2 ##��	>4!@����	� 	��! ���	2!�6���8���,	# � 	$�	�4�	�!�3 ##�!	�!�#��	�� !�$ !8	$A	
*&8	� $�!�8	� 2�	B=B(((	+	'B(8	� � 3�$ �	;*/<	C=((	D	*E='	$�	����� 	� 	�24��!�$�8	�!8	�$#�!���	$�	��1)��	$%-	
&.-''*-=/.)(((&D*(8	�$#�!����	�#���4��	$%-	C(.CB((*D&.-	
	

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

(&	

� !6���#	 � 	 ����" ,	  ,	 � !! $�#	
0�����#8	2�!�	4,	2 !@���	� 	&'	, # #8	
�����	 ,FG�,�	 � 	 /(-(((	 ,H),I#8	 � 	
���!��	 ��,	 �	 $ � ##���� 	  	
2! 6��, $� 	  #��24����	 2 ��	
����������� �� ���!�"� #�� �$����"������
���%�&'(��)*"��'(� �����'��+*�� ��	 +	
��������	

/=(-(((	 �J�	(8.(	 �J�	&B(-(((8((	

�����,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
-,�
-,�./0�000�00��

	
�1�(��!�*"���#�#���'���'���2�3��(���+�"�$���#���'(��+���

	
�!�2�$"�#8	(E	� 	$�6 ,7!�	� 	'(&*-	

	
�����	1��K	0����	
�! 3 ���	�4$���2��	

DIÁRIO OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VI    Nº: 1316   PÁG: 04SEGUNDA-FEIRA - 10/11/2014



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

	
�������	
�	��������	
�	������	

	
����������	��������� 	�! "��	�! # $����	$%	&''()&*+	,	�!�� ##�	��-.	$%	*)/()&*+.	
	
�01����	 �23�#����	  	 �$#�������	 ��!�45#	 ��	 #�#� -�	 � 	 ! "�#�!�	 � 	 6! ��#	 � 	 6 !#��$�#	 6�!�	 �	 ����	 �3$���6��7	  -	
�� $��- $��	�	� �! ��!��	�3$���6��	� 	��-�$�#�!����	,	����
.	
	
�	�! 8 ��3!�	�3$���6��	� 	�!�6�$"�#	 ��!$�	69:����	�	 ! "�#�!�	� 	6! ��#7	 ! 8 ! $� 	;	���	� 	� "�#�!�	� 	�! ��#7	 ��-	
4������ 	� 	*)<��= >	- # #7	��$8�!- 	# "3 	
	
���	� 	� "�#�!�	� 	�! ��#	$.)'/(*+7	�##�$���	 -	))	� 	-���	� 	)&*+	?	����������	�����	�
��������������6 ##��	
@3!A����	� 	��! ���	6!�4���7���-	# � 	$�	�3�	 �	��4 #	��!��$#7	)**B7	��@�	&B7	C�$�	&*7	����	/D.&*B?&E&7	� � 8�$ �	<++>	
B&)E?FEB'7	 -	��!�$"G?��7	�$#�!���	$�	��1(��	$%.	&+./E*.)&E(&&&*?ED7	�$#�!����	�#���3��	$%.	'&)FB))E?'D.	
	

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

&)	
� !#��$�	 4 !�����7	  -	 6���5#� !7	 # -	 #�$ 8�7	
- ��$��	F7+&	H	)7F&	-.����	����	

&*	 �IEF&7&&	 �IEF&7&&	

&+	
� !#��$�	 4 !�����7	  -	 6���5#� !7	 # -	 #�$ 8�7	
- ��$��	+7F)	H	)7F&	-.�����	����	

&*	 �IFB&7&&	 �IFB&7&&	

&D	
� !#��$�	J�!�=�$���	��3-�$�=���7	��-	�K-�$�	� 	)F	
--	- ��$��	B7&&	H	*7E&	-.	����	����	

)B	 �IB'&7&&	 �I/.'D&7&&	

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

�
���	� 	� "�#�!�	� 	�! ��#	$.)''(*+7	�##�$���	 -	))	� 	-���	� 	)&*+	?	����	������������������������������6 ##��	
@3!A����	� 	��! ���	6!�4���7����-	# � 	$�	�3�	���3!�-�7	**)'7	��@�7	1�!��-	�!�-�4 !�7	����	/E.D&)?F)F7	� � 8�$ �	<+B>	
B&FF?)D+E7	 -	�!�6�$"�#	?	��7	�$#�!���	$�	��1(��	$%.	*&.EE+.)&E(&&&*?D&7	�$#�!����	�#���3��	$%.	'&+D*/B/?E&.	
	

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

&*	
� !#��$�	 4 !�����7	  -	 6���5#� !7	 # -	 #�$ 8�7	 ��-	
:���L�3�7	- ��$��	+7BE	H	)7DE	-.	����	

&*	 �I'/F7&&	 �I'/F7&&	

&/	
� !#��$�	J�!�=�$���	��3-�$�=���7	��-	�K-�$�	� 	)F	
--	- ��$��	*7&)	H	*7F'	-.	����	

&)	 �I*)/7&&	 �I)FE7&&	

&'	
� !#��$�	J�!�=�$���	��3-�$�=���7	��-	�K-�$�	� 	)F	
--	- ��$��	)7'E	H	&7+/	-.	����	

&B	 �I*BE7&&	 �I+&/7&&	

*&	
� !#��$�	J�!�=�$���	��3-�$�=���7	��-	�K-�$�	� 	)F	
--	- ��$��	+7B)	H	)7F*	-.	����	

&*	 �I/DF7&&	 �I/DF7&&	

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

�
���	� 	� "�#�!�	� 	�! ��#	$.B&&(*+7	�##�$���	 -	))	� 	-���	� 	)&*+	?	����������������	���������6 ##���@3!A����	� 	
��! ���	 6!�4����� ��-	 # � 	 $�	 �4 $���	 �$3$�����	 ��$$�7	 *FDF7	 ����	 �7	 � $�!�7	 ����	 /E.'&&?&&&7	 1�$����	 ��	 �3�	 ?	 ��7	
� � 8�$ �	<+B>	B+B)?BEE'7	�$#�!���	$�	��1(��	$%.	*F.F++.E)/(&&&*?)F7	�$#�!����	�#���3��	$%.	'&F'F/D&	,	+F.	
	

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

&B	
� !#��$�	 4 !�����7	  -	 6���5#� !7	 # -	 #�$ 8�7	
- ��$��	+7+/	H	)7+/	-.���������	�
����		

&*	 �IF+&7&&	 �IF+&7&&	

&F	
� !#��$�	 4 !�����7	  -	 6���5#� !7	 # -	 #�$ 8�7	
- ��$��	+7B)	H	)7+/	-.����������	�
����	

&*	 �IF*F7&&	 �IF*F7&&	

&E	
� !#��$�	 4 !�����7	  -	 6���5#� !7	 # -	 #�$ 8�7	
- ��$��	)7D)	H	&7E'	-.����������	�
����	

&)	 �I*&E7&F	 �I)*)7*&	

����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����!"����

	
�#�$%�&'()*+*,-,%�-.�-/.���0*1%�$%�%2�)'3-4�,%�+.$/'2%��

	
�!�6�$"�#7	&D	� 	$�4 -:!�	� 	)&*+.	

	
�����	1��M	0����	
�! 8 ���	�3$���6��	

DIÁRIO OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VI    Nº: 1316   PÁG: 05SEGUNDA-FEIRA - 10/11/2014



CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO 

ARAPONGAS � PR 

�

�������	��

��
���

�

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

������	������	�������������� !�� �"��

�

���������

����� ������������� ��� ���������	�� �� �����
�#$�� ��� �%��
�� ���� ������� ��� ������
�#$��

����&��������	�������
��'(������)*+��,�����������&���-�������� �./��

01��2�&���%�3�

001���&�������2�	��
��
�'�3�

0001���&�������������
���������	#�3�

041���&�������������������2�	��3�

41���&�����%�	�	�����3�

401����&�������	��3�

4001���2������3�

40001�,�
�%��������25'����

061�7��#�23�

61�*�������������2��
����3�

601����
�������'�8��3�

6001�)�������	��
�3�

60001�9�������

6041����	�����2��:	���3�

641������8��
�3�

6401����
�����������3�����

64001��������������2(�
�����

�

����� ��� � ,�
�� �����#$�� �	
��� �2� '�8��� 	��
�� ��
��� ��'�	��� ���� ���������� %���	���

��'�8���������������#;����2���	
�<�����

9����������;���� !����	�'�2�������� ����

�





























�

�����������������	
��	���
��

�������	
��

DIÁRIO OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VI    Nº: 1316   PÁG: 06SEGUNDA-FEIRA - 10/11/2014


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




