
        ATOS DO PODER EXECUTIVO

SEGUNDA-FEIRA 09/05/2016TERÇA-FEIRA 10/05/2016

                                                                                                                            De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007

          www.arapongas.pr.gov.br/diario

     DIÁRIO OFICIAL
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

QUARTA-FEIRA 27/06/2018  EDIÇÃO DE HOJE: 13 PÁGINASANO: X     Nº: 2178  PÁG: 01

DECRETO Nº 456/18, DE 26 DE JUNHO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 61/A/101/115-A/A1/A2/A3, com
área de 1.320,00 m², situado na Gleba Pirapó e na Gleba
Patrimônio Arapongas, neste Município e Comarca, de
propriedade de GSP EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme matrícula sob nº 21.017,
do 2º Serviço Registral desta Comarca, em 04 (quatro)
novos lotes, sob nºs: lote nº 61/A/101/115-A/A1/A2/
A3-1, com área de 286,97 m², lote nº 61/A/101/115-A/A1/
A2/A3-2, com área de 461,32 m², lote nº 61/A/101/115-A/
A1/A2/A3-3, com área de 301,55 m² e lote nº 61/A/101/
115-A/A1/A2/A3-4, com área de 270,16 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 011230/2017.

Art. 2º - Fica Revogado o Decreto sob nº 361/18, de 18
de maio de 2018, em todos os seus termos.

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

Arapongas, 26 de junho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 457/18, DE 26 DE JUNHO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o processo
protocolado sob nº 011230/2017.

Art. 1º - Ficam declaradas de Utilidade Pública, para fins
de Desapropriação Amigável ou Judicial, nos termos do
Artigo 5º, Alínea “i”, do Decreto-Lei sob nº 3.365/41, de
21 de junho de 1941, e legislação posterior, o Lote de
terras sob nº 61/A/101/115-A/A1/A2/A3-2, com área de

461,32 m² (Prolongamento da Rua Gavião Preto), a ser
destacada do Lote de terras sob nº 61/A/101/115-A/
A1/A2/A3, com área de 1.320,00 m2, situado na Gleba
Pirapó e Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município
e Comarca, pertencente a GSP EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme matrícula nº 21.017,
do 2º Serviço Registral desta Comarca, para fins de
urbanização, com as seguintes divisas e confrontações:
01 – Lote de terras sob nº 61/A/101/115-A/A1/A2/A3-
2, com área de 461,32 m², destinado a Prolongamento da
Rua Gavião Preto; “Irregular, tem frente para a Rua 08, e
mede 20,02 metros em reta e arco de curva de 3,20 metros;
a direita divisa com o lote 61/A/101/115-A/A1/A2/A3-1
e mede 28,12 metros; aos fundos divisa com o lote 61/
A/101/115 da Gleba Pirapó e Gleba Patrimônio
Arapongas e mede 15,29 metros; a esquerda divisa com
os lotes 61/A/101/115-A/A1/A2/A3-3 e lote 61/A/101/
115-A/A1/A2/A3-4 e mede 27,70 metros em reta e arco
de curva com 4,21 metros, totalizando uma área de 461,32
m²”.
Art. 2º - Ficam declaradas de Utilidade Pública
igualmente as benfeitorias porventura existentes nas
áreas de terras descritas no Artigo anterior.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as demais disposições
em contrário.

Arapongas, 26 de junho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO Nº 084/2018.

Ante o erro de digitação no aviso de licitação, publicado
no dia 23/06/2018 na Tribuna do Norte e dia 25/06/2018
no Diário Oficial do Município de Arapongas e no Diário
Oficial da União – Seção 3 pg. 130.
Onde se lê: Aquisição de kit alimentação (lanche), em
cumprimento ao convênio n.° 857225/2017, em
atendimento a Secretaria Municipal de Assistência

Social - SEMAS, conforme especificações e anexos
constantes no respectivo Edital.
Leia-se: Registro de Preços para aquisição de kit
alimentação (lanche), em cumprimento ao convênio n.°
857225/2017, em atendimento a Secretaria Municipal de
Assistência Social - SEMAS, conforme especificações e
anexos constantes no respectivo Edital.
Data e Assinaturas.

PORTARIA Nº 262/18, DE 26 DE JUNHO 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o processo
protocolado sob nº 11230/2017.

R E S O L V E:
Art. 1º. - Designar os senhores, ORLANDO BIELESKI,
Agente Administrativo, ISRAEL BIASON FILHO,
Arquiteto e ROGÉRIO TRINDADE, Diretor do Tesouro
Municipal, para sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão Especial para Avaliação do
seguinte Lote de terras:

Lote de terras sob nº 61/A/101/115-A/A1/A2/A3-2, com
área de 461,32 m², situado na Gleba Patrimônio
Arapongas e na Gleba Pirapó, neste Município e
Comarca, de propriedade de GSP EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, oriundo da matrícula sob nº
21.017, do 2º Serviço Registral desta Comarca, para fins
de regularização de prolongamento de Rua, já existente
(Rua Gavião Preto).

Art. 2º. – Fica Revogada a Portaria sob nº 429/17, de 25
de setembro de 2017, em todos os seus termos.

Art. 3º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as demais disposições
em contrário.

Arapongas, 26 de junho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano
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PORTARIA N.º 010/18, DE 26 DE JUNHO DE 2018

CESAR VINICIUS KOGUT, Secretário Municipal de
Segurança Pública e Trânsito de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o Art. 124, “caput”, da Lei nº 3.896/
2011:

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a suspensão do prazo da Sindicância
Administrativa nº 005/2018, instaurada por meio da
Portaria nº 008/2018 da Secretaria de Segurança Pública
e Trânsito, publicada em Diário Oficial no dia 15/05/2018.

Art. 2º. A suspensão deu início na data de 18/06/2018 e
irá até 11/07/2018, voltando ao seu curso normal em 12/
07/2018, em decorrência das férias do Gm Emerson Alves,
membro da Comissão de Sindicância da Guarda
Municipal.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 26 de Junho de 2018.

CESAR VINICIUS KOGUT
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito

PORTARIA N.º 011/18, DE 26 DE JUNHO DE 2018

CESAR VINICIUS KOGUT, Secretário Municipal de
Segurança Pública e Trânsito de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o Art. 124, “caput”, da Lei nº 3.896/
2011:

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a suspensão do prazo da Sindicância
Administrativa nº 002/2018, instaurada por meio da
Portaria nº 002/2018 da Secretaria de Segurança Pública
e Trânsito, publicada em Diário Oficial no dia 20/02/2018.

Art. 2º. A suspensão deu início na data de 18/06/2018 e
irá até 11/07/2018, voltando ao seu curso normal em 12/
07/2018, em decorrência das férias do Gm Emerson Alves,
membro da Comissão de Sindicância da Guarda
Municipal.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 26 de Junho de 2018.

CESAR VINICIUS KOGUT
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito

PORTARIA N.º 012/18, DE 26 DE JUNHO DE 2018

CESAR VINICIUS KOGUT, Secretário Municipal de
Segurança Pública e Trânsito de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o Art. 124, “caput”, da Lei nº 3.896/
2011:

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a suspensão do prazo da Sindicância
Administrativa nº 004/2018, instaurada por meio da
Portaria nº 007/2018 da Secretaria de Segurança Pública
e Trânsito, publicada em Diário Oficial no dia 15/05/2018.

Art. 2º. A suspensão deu início na data de 18/06/2018 e
irá até 11/07/2018, voltando ao seu curso normal em 12/
07/2018, em decorrência das férias do Gm Emerson Alves,
membro da Comissão de Sindicância da Guarda
Municipal.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 26 de Junho de 2018.

CESAR VINICIUS KOGUT
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  

Estado do Paraná 

 

EDITAL Nº 024/2018, de 26 de junho de 2018 

 

A Comissão Eleitoral, nomeada pelo Decreto Municipal 416/2018, de 14 de junho de 

2018, com a finalidade de coordenar e realizar o processo eleitoral para eleição de entidades da 

sociedade civil, ou movimentos populares, para composição da gestão 2018/2020 do Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência  - CMDPD - do Município de Arapongas, conforme 

dispõe o Art. 2º da Lei Municipal 4.679/2018, de 25 de abril de 2018, que trata de alteração do 

disposto pela Lei Municipal 3.962/2012, de 02 de março de 2012, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Convocar a Eleição de 5 (cinco) Entidades da Sociedade Civil Organizada, ou 

movimentos populares, ligados à área de atendimento à pessoa com deficiência, a fim de compor a 

gestão 2018/2020 do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conforme disposto 

no Art. 2º da Lei Municipal 4.679/2018, de 02 de março de 2018, que trata de alteração do disposto 

pela Lei Municipal 3.962/2012, de 02 de março de 2012. 

 

Art. 2º - A referida Eleição realizar-se-á na data de 08 de agosto de 2018, às 09:00 

horas, em reunião realizada junto às entidades, ou movimentos populares, inscritos no pleito, nas 

dependências da Sede Administrativa dos Conselhos Municipais, sito à Praça Pio XII, 290 (Antigo Paço 

Municipal, ao lado da Agência Central dos Correios), nesta. 

 

Art. 3º - As entidades da sociedade civil organizada, bem como movimentos populares, 

que tiverem interesse em participar da composição do CMDPD, mandato 2018/2020, conforme 

disposto no art. 6º, VI, da Lei Municipal 3.962/2012, alterado pela Lei Municipal 4.679/2018, deverão 

solicitar, até a data de 13 de julho de 2018, sua inscrição para a eleição a ser realizada na data citada 

no artigo anterior, através da entrega dos seguintes documentos: 

I � Requerimento de inscrição ao pleito (Anexo I do presente Edital); 

II � Declaração, nos termos do Anexo II do presente Edital; e, 

III � Cópia do CNPJ, ou da ata de fundação, da entidade ou movimento popular. 

 

§ 1º - Os documentos de que trata este artigo deverão ser protocolados junto à 

Secretaria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência, sito à Praça Pio 

XII, 290 (Antigo Paço Municipal, ao lado da Agência Central dos Correios), nesta, nos prazos indicados 

neste Edital. 

§ 2° - O requerimento de solicitação de inscrição de entidade, ou movimento popular, 

ao pleito que não estiver acompanhado de toda a documentação solicitada neste artigo será 

indeferido de plano. 

 

Art. 4º - Após o recebimento da documentação de que trata o artigo 3º deste Edital, a 

Comissão Eleitoral analisará a documentação e publicará a decisão sobre a habilitação das referidas 

entidades, ou movimentos populares, ao pleito, que poderá ser impugnada por qualquer 

interessado, em até 3 (três) dias úteis. 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  

Estado do Paraná 

§ 1º - A impugnação de que trata o caput deste artigo deverá ser apresentada através de 

requisição formal, protocolada junto à Secretaria Executiva do CMDPD, sendo indeferidas, de plano, 

as impugnações desprovidas da qualificação do requerente; de indicação dos fatos, suas 

circunstâncias; do fundamento legal, das provas ou, quando for o caso, a indicação de onde estas 

possam ser obtidas. 

§ 2º - A impugnação será analisada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em 

até 5 (cinco) dias úteis, cabendo recurso da decisão ao Poder Judiciário, em até 3 (três) dias úteis, a 

contar da notificação do requerente, ou publicação da decisão, o que ocorrer primeiro. 

 

Art. 5° - Cada entidade, ou movimento popular, devidamente inscrito no pleito, que 

tiver um representante presente na reunião para eleição, a ser realizada na data de 08 de agosto de 

2018, receberá 01 (uma) cédula de votação no início da mesma. 

§ 1º - A cédula de votação será entregue ao representante da entidade, ou movimento 

popular, no credenciamento do pleito, mediante apresentação de documento formal que o indique 

como representante da entidade, ou movimento popular, para fins da votação (Anexo III). 

§ 2º - As entidades, ou movimentos populares, serão relacionadas, na cédula de 

votação, por ordem alfabética. 

§ 3º - Cada representante de entidade, ou movimento popular, devidamente indicado, 

poderá votar em até 2 (duas) entidades, ou movimentos populares, habilitados ao pleito. 

§ 4° - A ausência do representante da entidade, ou movimento popular, na reunião em 

que ocorrerá a votação não impede a mesma de ser votada e eleita. 

§ 5º - Serão consideradas eleitas para representação no CMDPD as 5 (cinco) entidades, 

ou movimentos populares, mais votados, que, posteriormente, indicarão seus respectivos 

representantes junto ao CMDPD, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente. 

§ 6º - As demais entidades, ou movimentos populares, eleitos como suplentes, serão 

chamados a assumir a representação no Conselho, por ordem de votação, mediante desistência 

formal, destituição, ou dissolução, de entidade que possua a representação no Conselho. 

§ 7º - Havendo empate, a ordem de eleição será decidida por sorteio. 

 

Art. 6° - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, cabendo recurso à 

Secretaria Municipal de Assistência Social em até 3 (três) dias úteis. 

 

Art. 7° - Publique-se. 

 

Arapongas, 26 de junho de 2018. 

 

 

 

 

______________________________ 

Laís Paula Rodrigues de Oliveira 

Presidente da Comissão Eleitoral 

Decreto Municipal 416/2018 
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ANEXO I 

 

EDITAL 024/2018 

ELEIÇÃO SOCIEDADE CIVIL - CMDPD 

MANDATO 2018/2020 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO AO PLEITO 

 

Exmo(a). Sr(a). Presidente da Comissão Eleitoral: 

 

A Entidade da Sociedade Civil / Movimento Popular abaixo 

qualificado vem, mui respeitosamente, requerer a Vossa Excelência sua inscrição para participação 

no pleito referente à eleição de entidades para composição do Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência do Município de Arapongas, mandato 2018/2020. 

 

Nome da Entidade/Movimento Popular: 

Endereço: 

Telefone: 

e-mail: 

CNPJ: (se tiver) 

 

Breve descrição dos benefícios, serviços, programas e/ou projetos ofertados pela 

entidade/movimento popular ligados à área de atendimento à pessoa com deficiência: 

- 

 

 

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

 

Arapongas, XX de XXXXX de XXXX. 

 

 

 

____________________ 

Nome 

Presidente 
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Estado do Paraná 

ANEXO II 

 

EDITAL 024/2018 

ELEIÇÃO SOCIEDADE CIVIL - CMDPD 

MANDATO 2018/2020 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, _________________________, portador(a) da cédula de identidade (RG) 

nº_______________, inscrito(a) no CPF/MF sob nº _________________________, residente e 

domiciliado(a) à ___________________________________________, nesta, representante legal da 

entidade/movimento popular __________________________, inscrito (a) no CNPJ sob nº 

________________________________, DECLARO, sob as penas da lei, para fins do disposto no Edital 

PMA 024/2018, que, conforme disposições estatutárias da entidade/movimento popular: 

 

I) A Entidade/movimento popular aplica integralmente suas rendas, recursos e 

eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais 

no território nacional; 

II) A Entidade/movimento popular não remunera, nem concede vantagens ou 

benefícios por qualquer forma ou título, a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, 

benfeitores ou equivalentes; 

III) Em caso de dissolução ou extinção da entidade/movimento popular, o eventual 

patrimônio remanescente será destinado a uma entidade/movimento popular congênere legalmente 

constituído, ou a uma entidade pública, a critério da Instituição; e, 

IV) A entidade/movimento popular não possui fins lucrativos, não distribui 

resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma 

forma. 

 

E, por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

Arapongas, xx de xxxxxxx de xxxx. 

 

 

 

___________________ 

Nome 

Presidente 
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ARAPONGAS  

 

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  

Estado do Paraná 

ANEXO III 

 

EDITAL 024/2018 

ELEIÇÃO SOCIEDADE CIVIL - CMH 

MANDATO 2018/2020 

 

INDICAÇÃO PARA FINS DE VOTAÇÃO 

 

Exmo(a). Sr(a). Presidente da Comissão Eleitoral: 

 

A Entidade/movimento popular  __________________________, 

inscrita sob o CNPJ: (se houver) ________________________, com sede localizado à 

______________________________, vem, nos termos do Edital 024/2018, indicar a pessoa abaixo 

qualificada como representante do(a) mesmo(a) para fins de votação na eleição de entidades da 

Sociedade Civil para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do 

Município de Arapongas, mandato 2018/2020: 

 

Nome: 

Endereço: 

Telefone: 

e-mail: 

CPF: RG: 

 

Cordialmente,  

 

 

Arapongas, xx de xxxxxxx de xxxx. 

 

 

 

 

___________________ 

Nome 

Presidente 
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018 - (PMA)

A comissão de licitação designada pela Portaria N.º 003/2018, constituída pelos Senhores Valdinei 
Juliano Pereira, Presidente, Ivana Yumi Saito Pereira, Josiane Cristina Cipola Pagan, Mario Sérgio 
Davanço Rosa Junior e Sônia Penha Lazarini Casimiro, apoios, comunica aos interessados no 
fornecimento do objeto da Tomada de Preços n.º 010/2018, ou seja: Aquisição de adubo formulado 
(Superfosfato Simples), em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e 
Meio Ambiente � SEASPMA, que após  a análise e verificação da proposta ofertada, classificou: 

Proponentes Valor Global/Preço Total 
R$ 

Classificaç
ão 

YANNIS AGRONEGÓCIO LTDA � EPP � 
CNPJ n.° 19.784.637/0001-44 

R$ 136.815,50 1ª 
Ve
nce
dor
a

                                        
Arapongas, 26 de junho de 2018. 

Valdinei Juliano Pereira 
Presidente 
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EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2018 - (PMA)

A comissão de licitação designada pela Portaria N.º 002/2018, constituída pelos Senhores Israel Biason 
Filho, Presidente, Ricardo Kanehiro Koike, Luiz Carlos Garanhani, Renam Rodrigues Manoel, 
membros, e Josiane Cristina C. Pagan, apoio, comunica aos interessados na execução dos serviços, 
objeto da Tomada de Preços n.º 011/2018, ou seja: Contratação de empresa especializada em 
engenharia para fins de reforma da Escola Municipal Albor Pimpão ferreira e Escola Municipal 
José de Carvalho, conforme convênios n.°s 010 e 068 /2018, firmado com o Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Educacional � FUNDEPAR, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Educação, que após a análise e verificação da documentação, decidiu: 

Proponentes Situação 
J.A PEREIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME Habilitado
RECONSTRUL, CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA Habilitado 

Diante do exposto, foi aberto o envelope de nº 02 contendo a proposta de preços da proponente acima 
habilitada. Após a análise e verificação das propostas ofertadas para os lotes, classificaram-se  
conforme segue: 

Lote 01 Reforma da Escola Municipal Albor Pimpão Ferreira 
Proponentes Valor Global/Preço Total R$ Classificação 

J.A PEREIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - 
ME 

R$ 127.101,77 1ª Vencedora 

RECONSTRUL, CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA R$ 131.118,64 2º lugar 
Lote 02 Reforma da Escola Municipal José de Carvalho
J.A PEREIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - 
ME 

R$ 84.747,65 1ª Vencedora 

RECONSTRUL, CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA R$ 87.423,42 2° lugar 

Houve desistência expressa do prazo recursal quanto à fase de classificação da proposta conforme 
consta na ata de sessão. 
                                         

Arapongas, 26 de junho de 2018. 

Israel Biason Filho 
Presidente 
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Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos 

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 
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CODAR



EXTRATO DE CONTRATO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS 

Pregão Presencial nº 007/2018 
Processo Administrativo n° 034/2018 
Contrato nº 007/2018 
Contratante: Câmara Municipal de Arapongas 
Contratada: L.A. Faria & Cia Ltda � ME  
CNPJ: 22.203.443/0001-12 
Valor Total: R$ 22.968,50 (vinte e dois mil, 
novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta 
centavos)  
Objeto: fornecimento e a entrega de salgados, 
doces, refrigerantes e lanches para o atendimento 
das necessidades da Câmara Municipal de 
Arapongas. 
Contrato nº 008/2018 
Contratante: Câmara Municipal de Arapongas 
Contratada: Rio Sul Comercio de Produtos 
Alimentícios e Promoção de Eventos Eireli- ME 
CNPJ: 07.626.072/0001-98 
Valor: R$ 3.320,00 (três mil, trezentos e vinte 
reais)  
Objeto: fornecimento e a entrega de salgados, 
doces, refrigerantes e lanches para o atendimento 
das necessidades da Câmara Municipal de 
Arapongas. 
Firmado em: 21/06/2018. 

Osvaldo Alves dos Santos 
Presidente 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO


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




