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CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÃRIA
ESTADO DO PARANÁ

Edificio Vereador Pedro Nolasco Pizzatto

Memorando n° 10/2017
Data: 03/04/2018

De: Presidência
Para: Divisão Administrativa

Assunto: Abertura de Portaria de adiantamento (serviços)

Solicitamos que seja disponibilizado o valor de R$ 500,00 reais a título de
adiantamento / pronto pagamento, para fazer frente às despesas com 3.3.90.39.96.00 -

Outros Serviços de Terceiros, em conformidade com a resolução n° 21/2008, a qual tenho
conhecimento de todo teor.

Justificativa: O presente adiantamento se faz necessário para dar atendimento às
despesas de pronto pagamento e que não possam subordinar-se ao trâmite normal de
compra, conforme previsåo do art. 4° e incisos da Resoluçåo 21/2008.

O referido adiantamento deve ser emitido em nome do servidor Cleber Soczek de
Souza, portador do CPF n° 069.520.019-48, nomeado como Diretor Geral pela Portaria n°

450/2017 de 15 de dezembro de 2017, o valor deverá ser depositado no banco Caixa
Econômica_Federal _Agência n°: 4701 - Conta Corrente n° 20853-1.

Prazo de aplicação 60 dias.

Ressalto ainda que tenho ciência de todas as regras contidas na legislação vigente
correspondente a adiantamento / pronto pagamento, inclusive sobre prazo legal estabelecido
para a prestação de contas sobre o valor solicitado, com a devoluçåo de saldo respectivo,
autorizando desde logo o desconto em folha de pagamento caso nåo faça a devolução de
saldo ou dos valores glosados.

Atenciosamente,



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzatto

FOLHA DE DESPACHO

Processo Administrativo n° 57/2018

Assunto: Abertura de Portaria de Adiantamento (Serviços)

Na Divisão Administrativa,

O Memorando n° 10/2018 da Presidência, folha 02, solicita adiantamento no valor

de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao servidor Cleber Soczek de Souza, Diretor-Geral, para

as despesas com 3.3.90.39.96.00 - Outros Serviços de Terceiros, em conformidade com

a resolução n° 21/2008.

À Diretoria Financeira,

Solicitamos à Diretora Financeira a informação sobre a regularidade prevista nos

artigos 8° e 9° da Resolução n° 21/2008. Após, encaminhar à UCI.

À ucI,

Quanto aos requisitos do art. 7° e seus incisos, não foi identificado em qual das

espécies de despesas listadas no art. 4° será utilizado o adiantamento. Portanto,

solicitamos à UCI parecer quanto ao cumprimento das disposições da Resolução n°

21/2008.

Em caso de análise positiva, encaminhar novamente à Diretoria Administrativa

para elaboração da Portaria; caso contrário, encaminhar o processo à Diretoria-Geral para

que cumpra o disposto no art. 7o, inciso II da referida Resolução.

Respeitosamente,

HELTON FABIO FARIAS

Auxiliar Administrativo

Em 03 de abril de 2018.

Rua Irmã Elizabeth Werka, 55 - Jardim Petrópolis - 83704-580 - Araucária - PR.
www.camaraaraucaria.• - (041) 3641-5200
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Datai Código dotação

31/01/2018 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.96.00.00.00

31/01/2018 01.031.0001.2.001.3.3.90.39.96.00.00,00

Valor Empenho l
1.179,86

532,15

Prest. Contas]
1.179,86

532,15

I. I
Valor Pendente• Nome do Credor

0,00 29/03/18 CLEBER SOCZEK DE SOU.

0,00 29/03/18 CLEBER SOCZEK DE SOU.

Totais: 1.712,01 1.712,01 0,00

Araucária, 03/04/2018

PAULO •UEDES
Diretor Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

Processo Admínistrativo n° 57/2018 Protocolo n° 1624/2018 Des,

ASSUNTO: Solicitação de suprimento de fundos (adiantamento) ao servidor Cleber

Na Diretoria Financeira;

À UCh

Conforme solicitação à folha 3, declaramos que a presente solicitação atende ao disposto no
art. 69 da Lei n o. 4.320/64, bem como ao contido nos arts. 8 ° e 90 da Resolução No. 21/2008 desta
Câmara Municipal de Araucária. Convém observar, contudo, que aplicação deverá observar dentre
outros, o comando do art. 68 da Lei no. 4.320/64, que determina:

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas
expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a
servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de
realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de
aplicação.

Além da determinação acima, há que se respeitar ao contido no art. 9o, § 4o, I, da Instrução
Normativa No. 89/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a qual limita ao valor de R$
8.000,00 (oito mil reais) no exercício financeiro os gastos com despesas miúdas e de pronto
pagamento. A seguir, demonstramos o cálculo:

Adiantamentos concedidos no Exercício
i- 01/01/2018 à 03/04/2018

3.3.90.39.96 Adiantamento- Serviços PJ
Total de adiantamentos

1.032,15
1.032,15

'Saldo disponível para novos adiantamentos

Limite máximo anual do art. 9o, § 4o, I, da Resolução
TCE/PR N °. 89/2013
(-) Adiantamentos concedidos no exercício
(=) Limite para novas concessões

8.000,00

- 1.032,15
6.967,85

Assim sendo, o saldo disponÍvel para novas concessões de adiantamentos no presente
exercício é de R$ 6.967,85.

Orientamos ainda a observância do art. 9o, § 4o, II, da Instrução Normativa No. 89/2013 do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, quanto ao limite de R$ 800,00 para cada despesa
considerada de pequeno vulto.

Nada mais havendo a constar, segue à UCI providências.

Joseli C••í[• '

Téc. em•bilfdade

t///•
,I de Souza Rocha

Coordenador Financeiro

Araucária,03 de Abril de 2018

Paul•des
Dtor•eiro

Rua Irmã Elizabeth Werka, 55- Jardim Petrópolis - CEP: 83.704-580 - Araucária - Paraná - Fone/Fax: (41) 3641-5200



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

Processo Administrativo no 57/2018

De: Controle Interno
Para: D.A.

Assunto: Adiantamento

Parecer n
°

31/2018

Em atendimento ao Memorando n° 10/2018-PRES, solicitando adiantamento no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) para fazer frente as despesas com outros serviços de terceiros
(3.3.90.39.96.00), entendemos que tal solicitação atende ao disposto nos art. 4 ° e 7° da Resolução

21/2008 tendo em vista tratarem-se de despesas urgentes e de pronto pagamento, logo não podem
ser estimadas com antecedência.

Conforme destacado na folha de despacho (pg. 03) entendemos que a solicitação em
questão atende ao disposto no art. 69 da Lei n° 4.320/64 bem como ao contido nos arts. 8° e 9° da
Resolução n° 21/2008.

Ressalvamos ainda que:

1 - A prestação de contas deverá ocorrer dentro do período de aplicação, estabelecido nos artigos
10 e 25 da Resolução n° 21 de 30 de abril de 2008.

2 - Atente-se que os pagamentos realizados através do Processo de Adiantamento deverão ser
somente àqueles previstos na Resolução n° 21/2008, de pequena monta e urgentes, sendo que os
demais deverão subordinar-se ao trâmite normal de compras.

5 - O solicitante deve atentar-se à exigência de emissão de Notas Fiscais Eletrônìcas, para o
dispêndio dos valores.

6 - Findo o prazo estipulado, o solicitante deverã fechar a prestação de contas e retornar o processo
a esta Controladoria.

7 - O valor de cada pagamento considerado despesa de pequeno vulto não poderá ultrapassar 1%
(um por cento) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei n° 8.666, de 1993,
vedado o fracionamento de despesa ou do documento comprobatório.

Pelo exposto encaminhamos o presente processo à Divisåo Administrativa para sequência
nos trâmites.

Araucária, 04 de abril de 2018.

•,JJóâo Edenilson Penter
CONTROLADOR INTERNO

................ ^,^-,.^ =• ,«•,-li,-,, Da,*rAnr•lie _ ¢•I:P. £37n4-.R•(3 - Araucária-PR - Fone Fax: ('41) 3641-5200



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Estado do Paraná

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzatto

PORTARIA N° 104/2018

vj
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAUCÁRIA, ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais e
regimentais, conforme a Resolução n°

21/2008 desta casa de Leis, e de acordo
com o Processo Administrativo 57/2018,

RESOLVE:

I - Autorizar o empenho em forma de adiantamento em nome do servidor Cleber
Soczek de Souza, Diretor-Geral, CPF n° 069.520.019-48, no valor de R$
500,00 (quinhentos reais), que deverá ser depositado na Caixa Econômica
Federal, agência 4701, conta-corrente n° 20853-1, para atender a despesas
que, por sua natureza ou urgência, não possam aguardar o processamento
normal de aplicação nas dotações próprias do orçamento da Câmara, a saber:

3.3.90.39.96.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pagamento antecipado de
R$ 500,00 (quinhentos reais).

II - Determinar que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da

data do pagamento do numerário, deverão ser prestadas contas da Portaria,

conforme determinam os artigos 10 e 25 da Resolução n° 21/2008.

Publique-se,
Anote-se e
Cumpra-se.

Araucária, 04 de abril de 2018.

...... 7

.........B•-ñ-•H-úí•ustódi6de
t ....

/ PRESIDENTE
Oliveira

Rua Irmã Elizabeth Werka, 55 - Jardim Petrópolis - 83704-580 -Araucária - PR

www.araucaria.•- (041) 3641-5200
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roeis individuais e consolidados livres de distorção relevante, independentemente se causa- de que o provenrenta de erro, j• que a fraude pode envolver o ato de budar os controtas in Schllcbta - Contador - cnc 1 PR35.508/O-5

•,•: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzatto

EXTRATO DE PORTARIAS-04/04/2018
O PRESIDENTE DA CÅMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA,
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e

reg mentais, conforme a ResGluçáo n° 21/2008 desta casa de
Leis, e de acordo Dom os Processos Administrativos 056/2018 e
05712018, respectivamente- RESOLVE:I - Autorizar o empenhe
em forma de adiantamento em nome do servidor Cleber Soszek

,de Souza, Diretor-Geral, CPF n° Õ69.520.019•8, no valor de R$

500,00 (qDinhentos reais), que deverá ser depositado na Caixa
Econõmica Federal, agência 4701, conta-corrente n o 20853-1
para atender a despesas que, por sua natureza ou urgência, nåo

possam aguardar o processamento normal de aplicação nas
;iotações próprias do orçamento da Cåmara, a
saber:3.3.90.30.96.00 - Material de Consumo- Pesso5

Jurídica-Portaria n°103/2018 e 3.3.90.39.96.00 - Outros
Serviços de Terceiros - Portaria. n• 10412018:- Pagamento

•ntecipado de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada portaria. -

Jeterminar que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos

partir da data do pagamento do numerário, deverào ser
)restaãas contas das Portarias, conforme determinam os artigos

10 e 25 da Resolução n° 21/2008.Publique-se, Anote-se e
Cumpra-se. Araucária, 04 de abril de 2018.Ben Hut Custódio de

Oliveira - PRESIDENTE.
A integra das Portarias encontra-se disponível no site:

http://www, dianooficiaLaraucaïa.pr.gov.br/portal/
EXTRATO DE TERMOADITIVO ç&

Espécie: 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 02/2015 Contratante:

Cåmara Municipal de Araucária Contratada: Betha Sistemas

Ltda, inscrita no CNPJ n• 00.456.86510001-67. Objeto:
prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses.
Vigência: de 20105/2018 a 1910512019. Assinam: Ben Hut

Custodio de Oliveira, Presidente, pe[a Contratante e Ernesto

Muniz de Souza Jr, Representante, pela Contratada. Data da

assinatura: 14/03/2018.

AVISO DE LIClTAÇÅO
PREGÃO ELETRÕNICO SRP 0312018
Processo: 0029406.00000515/2018-05

O Ordenador de Despesas do Colégio Militar de Curitiba comunica a abertura
do Pregão Eletrénico SRP ar 312018 no dia 18 de abnl de 2018 és 14h Objeto:
eventual Aquisição de gëneros alimenticios para animais, malenal para exames
laboratonals, material de coudelana e de ferrageamento para o perlodo de 12
(doze) meses, conforme condiçées, quantidades, exigéncias e estimabvas.
estabelecidas no Edital e seus anexos
0 Edital deverá ser re0rado através do site v.,,w= comprasgovemarnenta•s gov.
br - cédigo da UASG 160077

SÉRGIO MESQUITA DOS SANTOS - eel
Ordenador de Despesas do Colégio Militar de Cd6tiba

[NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOIP••RANTETAHANDAREP•T
PROTOCOLO/PROCESSO: 179/2018

OB3ETO: "LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÅo
PÚBUCA',
DESPACHO DA SENHORA DTRETORA PRESIDENTE:

1- Acato o Parecer Departamento de Assuntos 3uridJcos,
determinando a REVOGAÇÃO do Pregåo Pre5encial n °

00•./2018, em atendimento à Lei de Licitações
Contratos 8.$56/93.

2- Ao Pregoeiro, para as providências cabiveis.

Almirante Tamandaré, 05 de abril de 202;

MARIA SILVANA BUZATO
DIRETORA PRESIDENTE

EDITAL DE CITAÇÃO DE DANIEL AUGUSTO KERN BRAGA CORTES COM PRAZO
DE 60 SESSENTA) DIAS. O DOUTOR MURILO GASPARINI MORENO - JUIZ DE
DIREITO DA DÉCIMA TERCEIRA VARA C VEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA
DA REGIÃO METROPOUTANA DE CURITISA - CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ.
F A Z S A B E R, que por este edital com prazo de 60 (sessenta) dias. fica CITADO
a requerido DANIEL AUGUSTO KERN BRAGA CORTES, brasileiro, por'•ador da Eé-
data de Identidade SG n• 5.302.869-7, devidamente insdoto no CPF/MF sob Da -o
05!.508.869-48, que atua•mente encontr•-se em lunar incerto, referente à AÇAO
MONIT•RIA de n o 0058627-67.20d2,B.16.0901, em que é autora AUK DISTRtSUt-
ÇÃO DE PEL[CULAS DE EONTROLE SOLAR LTDA, pessoa juBdica de direito privado,
inscrita no CNP)/MF sob o n• 08.377.858/000d-92, a qual tramita na 13 a Vara eivei
de Curi'dba, sito na Rua Mateus Leme, 1142, 2 ° andar - Edifido Fórum II, Centro Ci
rico, Curit•ba/PR, para que tome ciència da presente açåo referente a instalaçåo de
peliculas para •obrir áreas envidraçadas do prédio onde so situa o Instituto Kern,
realizado em •2.01 2009. •ncontrando-se o réu em tasar recorto e nào sabido, foi
determinada a sua OTAÇÃO por editaJ para que os aros e t•rmos da açào g««0os-
ta, 5erã o presente edital afixado no loca! de costume e pubJicado pela imprensa
na forma da lei. Determinou a UM. Juiz conforme despacho a seguir trens�rito:
"I...]l) Da citação por edital Considerando que todas as tentativas de cdação da
parte reque•ida tenteiam tafrufif•ras, defiro a citação por edital, com prazo de 60
{sessenta} dias e conforme o art, 257 do CPC. Deverá �onstar do editai a adver-
tência de que será nomeado curador especiaJ em caso de revelia. Não havendo as
ferramentas protestas no art. 257, 8, do CPC, a pubJiçaçào do editaJ pelo Cartório
serà feita por afixação do mesmo no quadro de avisos da vara e no Diário Oficial¯
Caberá à parte autora comprovar a publi¢açgo do editai em jornal local no prazo
de 80 Itdnta) dias, conforme o art, 257, parágrafo unico, do CPC. •..,F Euralba,

60/08/20á7. Dr. Murita Gaspadal Moreno - MaBistrado. O presente •erá fixado no
Jugar de costume e puhgcado na forma da leL • para que ehesue ao conhecimento
dos interessados e não possam no futuro atagar i•noràneia, mandou o presente

edital que será pubfieado e afixado na forma da tal Corifiba/PR, aos 02/03/20LB
Eu, Isabel Karmah Saldanha. Analista Judiciário, o di•itei e subscrevi,
Murgo GaspaBn iMorerto Juiz de Direito

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
•-'--

I
AVISO DE LICITAÇAO /

¯ Pregão aletrõnico Copel n° SGD180197/2018, por meio de Sistema
de Registro de Preços; Objeto: óleo isoJante naftènico; Valor Máximo da} Lialtação: R$ 970.704,00, cent.... detalhad....ditai Recebi..... dasJ
Propostas em •vw.Ealtacoes-e.com.br, até o dia 23.04.2018. às 14h00;
Disputa de pleads em wv•v.gçitacoes-e.e,om.br, dia 23.04.2Õ18, às 14h30;l Retirada do Edi'tal ..........peI 'ou" w,,v'.v.lici.... ............. br. J
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÅO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO

Luxpiast Industria e Comercio de Pl¿sticos Ltda torna pQbli0o que irá
requerer Ao lAP, a Renovação da Licença de Operação para
Fabricação de Artefatos de Material Plástico para uso pessoal e
doméstico, instalada Rua Luiz Bertesi, n° 53.Barracåo 1, Bairro
Cangoiri - Colombo/PR - CEP: 83412-050.www,bemparana.com,br/•ublicidade-legal



DIAR|O OFICIAL
MUNICIPIO DE ARAUCARIA

Comprovante de Publicação

N°: 41761

Data/Hora Veiculação: 06/04/2018 00:00

Ato: PORTARIA N ° 104/2018

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
Tipo: Portaria

Órgão 1: Câmara Municipal

Ementa: AUTORIZAR O EMPENHO EM FORMA DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR CLEBER
SOCZEK DE SOUZA, DIRETOR-GERAL, CPF N° 069.520.019-48, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS
REAIS), QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 4701, CONTA-
CORRENTE N° 20853-1, PARA ATENDER A DESPESAS QUE, POR SUA NATUREZA OU URGÊNCIA, NÃO

DSSAM AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO NAS DOTAÇÕES PRÓPRIAS DO
ORÇAMENTO DA CÂMARA.

Identificação:
1650/2018
Data Publicação :
09/04/2018
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f•l
ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Nota de Empenho

C.N.P.J.: 78.134.012/0001-04
Município: Araucária

Data: 09/04/2018
N O do empenho : 159/18

Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Funcional: 01.031.0001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Elemento: 3.3.90.39.96.00.00.00.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000031

Diretoria Financeira•_

..........

...........

Dotação Inicial: 2.500.000,00 Empenhos anteriores : 1.254.960,27
Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 500,00
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 2.500.000,00 Total ( B ) : 1.255.460,27

Saldo ( A - B ) : 1.244.539,73

Credor: 922 CLEBER SOCZEK DE SOUZA

En« ço: Rua Lindolfo Luiz Boell, 173, casa
C.P.t-.: 069.520.019-48
Banco:

Cidade: Araucáña
I nscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 Valor correspondente a adiantamento para despesas prevJstas na Un. 1,000 500,0000 500,00
Resolução 21 de 30 de abril de 2008, fundamentada nos artigos 65,68 e 69
da Lei 4.320/64, autorizado pela Portaria 104/2016 de 04/04/2018 -

Publicado no Diário Oficial do Municipio sob n° 41761/2018 de 09/04/18 e
no Jornal do Estado/Bem Paraná do dia 06/04/2018 edição 10.880

Fonte de recursos : 1001 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS Total empenhado : 500,00

Fica empenhada a importåncia de R$ 500,00 (quinhentos reais)

Fundamento legal

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/Compras e Serviços

Justificativa Lic. :

Processo Lic. :

Obra :

C°r""•t° : •._•,•'•O'"t ¢llì•

;ETOR FI NANCEIR••,L
;ervidor Emissor - Rl•ceiro e Contábil

PAULO MÃ--E•--"ÉEo GUEDES
/ y

Diretor Fi•

Data :

Data :

/

ÓBI"Ó DE/Õ/LIVEI RA

espesa
"



• ESTADO DO PARANÃ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Nota de Liquidação

ZN.P.J.: 78.134.012/0001-04
Aunicípio: Araucária

Data:

N° da Liquidação:

Ordinário

Processo:

09/04/2018

284/18

•)rgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Jnidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
--uncional: 01.031.0001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO LEGISLATIVA
3rojeto/Atividade: 2.001 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
-lemento: 3.3.90.39.96.00.00.00.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.
3ód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000031
•1° Docto. Fiscal: 104

tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

4úmero do empenho : 159/18 Liquidações Anteriores:
/alor do empenho : 500,00 Valor da liquidação:
/alor Anulado: 0,00 Valor Anulado:
otal (A): 500,00 Total (B):

Saldo (A- B):

:.redor: 922 CLEBER SOCZEK DE SOUZA
nd« »: Rua Lindolfo Luiz Boell, 173, casa Cidade: Araucária
ZP.F.: 069-520-019148 Inscr.Est./Ident.Prof.:

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

UF: PR

[specificação: 1

'ELA DESPESA EMPENHADA,Valor correspondente a adiantamento para despesas previstas na Resolução 21 de 30 de abril de 2008, fundamentada nos
rtigos 65,68 e 69 da Lei 4.320164, autorizado pela Portaria 104/2018 de 0410412018 - Publicado no Diário Oficial do Município sob n° 4176112018 de 09/04/18
no Jornal do Estado/Bem Paraná do dia 06/04/2018 edição 10.880

:onte de recursos: Ordinário Total geral : 500,00

.iquidação:

ica liquidada a importåncia de 500,00 (quinhentos reais)

Dataundamento legal :

4odal. licitação : Dispensa de Licitação p/Compras e Serviços Número : Data

"ontrato : Data

«. //•/
)eclaro para os devidos fins Cl•.î• o (mater!al!serviço) foi

....
__

SETOR FINANCEIRC•T•" OTONIEL DE SOUZA ROCHA

Servidor Emissor - Finaf•iro e Contábil Coordenador Financeiro

Data :

Comissão de Recebimento

•:ëLorFM•UE D ES

09/04/2018


