4BfBia|20/Abr/2016-EdiE5itif9681
O Direior da Coordenavío da Receita do EslBilo c o rcpi
tirmam em duas MÓS es;e instrumento
f: anu ha. í de março lie 21)11.
GilbertoCaJulo
Diretor da CRÉ
Anserve Comércio de Bebidas c Alimenios l .ida
Ropretcntanu

monie da Beneficiária

l Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento
SECKF.TAHM I>F ES FADO DA AUHKTl.TrKA E Bf> ABASTECIMENTO

32844/2016
SECRETARIA DA FA7.KNDA
l • • í ' l l Í I K j \L DE FISCALIZAÇÃO
REGIME ESPECIAL N1 5448/1016
Protocolo lidmM-1
Beneficiam LER DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES F.IRELI
CADICUSTR <)íl5ní47n-44
CNPJ U4'>70f!7/OOOI-7«
«lD RI 'A Fi:R\AO DIAS 778 . LOJA Dl - ZONA l» - MARINGÁ - PR
SI IMI.'LA Obrigação Acestóna Dupenca de emissAo de documento Iscai a cada
operação Imunidade tributária
Em virtude do pieusio nos artigos'Mn 11)4 do RK'MS/2013, concede-se o seguinte
Redime Ktpecial
l - DAABRANOÉNCU
1 [ Adisciphnade que tral.iesle Regime Ktpeaal aphca-se exclusivamente a
<>l>eiaç3e-;comli,ros. lornais e periódicos, mercadorias imunes de Inhulaçáo nos
termos da ConsliluicSO Federal, em lerniáno paranaense
2 - OS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
2 1 Fica n Requerente dispensada da emisíSn de documemo fiscal a cada opetacio. nu
dmnhuif Jo e devoluçlo dos livros. |omais c periódicos
2 2 Em suhsliluicSo á emmao de documenio fiscal a cadn op«a(.V> Uca a
Beneficiária amon/ada ti emissão dos sei;umles documentos
i Nota de Knvio". em duas vias. conlendo. no mínimo, os seguintes dndo;
a) Dados de ideniificacto da benoficiána
- o nome ou rã/Io social.
- o número de mscnçSo no CAD/ICMS.
- o endereço.
- a ilenonunaçSn "Moía ds Envio":
- o número de ordem dí nota de envio e. i medi a lamente ahai\o. a expressAo "Séne".
JKínnpannada do número correspondente,
- u diua de emissão.
- o número e a desunacâo da via
hl Dados de idemificacio do desunaiáno
- o nome ou ra/So social
- o númeto de mscnçAo no CNPJ ou no CPF.

EXTRATO

- ESPÉCIE TERMO DF. CONVÉNIO COM CLÁUSULA DE CESSÃO DK
USO - PrutociJi) 13.S94.1SI-5
- PARTES SBAB/MUNICÍPIO DE AI.TAMIKA DO PARANÁ
- OBJET1VO CESSÃO DE USO DE RESFRJADOKKS DR 1>IITE
- VlGÈNflA 12 (BO7F.) MF.SEfi APÔS A PUBLICAÇÃO
- CONDIÇÕES DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM NO PRÓPRIO
TERMO
DATA; l R/04/16
ASSINATURAS
MORBF.RTO ANACLETO ORTIGAKA - Secretário da Agricultura
1-1 y,A APARECIDA DA SILVA AGUIAR-Prefeita Municipal
AITOR12ADO PtLO SENHOR < , ( l \ KN V D 1 I H EM IS/11/2014

32953/2016
SECRETARIA DE KSTADO DA AGKIt 1 1 H RA E DO ABASTECIMENTO
EXTRATO

- ESPÉMt Tf,RMO 1JE CON\TNIO COM CLÁUSULA UE CF^SÃO DF,
USO - Protocolo l J.900.6SO-I
- PARTES SKAB/MUNICÍPIO D H RANCHO ALF.GRE D'ORSTF.
- OB.IKT1VO CESSÀO DE USO DE RESFRIADORES DE LEIll-:
- VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES APÔS A PUBLICAÇÃO
- CONDIÇÕES DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM NO PRÓPRIO

TERMO
DATA: 1 g/04/201 fi
ASSINATURAS
N'ORHI'.RTO ANACLETO ORTIGAKA - Secretário .ia Agricultura
SUEI .Y ALVES PEREIRA SILVA- Prefeiln Municipal
.
AUTORIZADO PELO SENHOR GOVERNADOR EM 18/11/1014

- u endereço.

- o número de mscnçflo estadual
c) Dados do Produtos
- n detenção dof produios
- a Quantidade do? produtos.
- o valor umiario dos produtot.
- o valor lolal doí produtos,
- o \aloi tolal danola
222 "fhamada de Fncalhe em duas nas conlendo no mínimo, os seguintes dados
s) Dados de identificação da beneficiaria
-o nome ou ra/ío social,
- o numero de inscnçio noCAD/lCMS.
- o endereço.
- a denominação "Chamada de Encalhe".
- o número de ordemdanoladeemio e imedialameme abano a expressão "Serif".
acompanhai!a do número correspondente,
- a dnla de emissão.
- o numero e a declinação da via
M Dados de identificação do remetenie
-o nome ou ro/lo social.
- o número de mstriç.lo no CNPJ ou no CPF.
- o endereço.
- o número de inii.nc.3o esladual
c) Dados do Produtos
- a descricflii dos produtos
- a quanlidade do; pn-duios
- u valor iinilano dos nroduim
- i '.alor ;oUI da* produtos.

- o \alonolaldanola
2 2 . ' Nola llhcal elelrflnica para cadaponlo de lenda (banco de revisiaK ali oúllimo
dia do período de apuração, englobando .is vendas mensais resultante da diferença
enue ns remessas atfavés das "Notas de Ermo" e as deioluçrtes alravp das ('hamadns
de líntíilhc"
Z i Em Iodos os documentos fiscais e formularioi de controle devera, consiar o numero
deste Termo de Acordo
2 4 No que nau conflilar com a sistemânca firmada no presente Rcniine F.spccial.
devera a Beneficiana cumpnias obngaci5es principal e acessórias, na forma da
legislação
l -VIGÊNCIA t EXTINÇÃO
.1 l A inobservância aos procedimenlos aulon/ados ou sua ulih/açílo como meio de
burlar a legislação mbutána. deleirrunaiá a perda aulomâtica da eficácia desle Regime
Especial e O relomo à disciplina normal aplicável fimaléria. sem pre]ili?o da tMgíncia
do crêdno Inbulãiio pertinente
J 2 Eslt Regime Eipecml enlrars em vigor a partir de 51111 puhhtnçío no Diaim Ofitial
do Esiado e seu lérmioo será em .11/03/2(11'! Pode ser revogado a qualquer tempo.
.<i ;t.'nie se colidir com norma fibulária superveniente
.! .1 A Beneficiária devera lavrar lermo nii Registro de Ocorréocias Elelrônico - RO-e.
mencionandc. no mínimo o número do Termo de Acordo, a descrição sucinta do
regime concedido c o período de vigência
) 4 Se houver necessidade de prorrogação do pra/ode vigência a Beneficiária dei era
proiocoli/aro pedido ali W (noventa) dias antes do seu lermo fina!
f> Direim da Coordenação da Receila do Eilailo e o repiesentanie da bcneliciàna
firmam, em duas vins. este mslnjmenio
Cunliba, 1)2 de março de 21)16
Gilberto Caliilo
DirelordaCRE
I.HR WSTRlfíDIlWRA !>E PUHLICAI, OES EIRELI
Represe n lanle

32*19/2018

32945/2016

l Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Social
Eitralo do Primeiro Termo Adilito no Contraio n* 1217/2015
PROTOCOLO: IJ.7ft7.053-7
OU 11 l (l l if a Rlltrado o rrprrirnlinlr lrg*l dl rmprriH cunlrnliidii, puni
Luii Tezir Abib. porlidor da Cl n" 2.070.57!-S/Pr, • pirlir da asiiniiura
do prr»ulr lermn.
CONTRATADA: Ajsof ix^âo Filiniriinin Ariutoi do Bem dr Iruli-AFABI.
Curiliba, 1S/04/20I6
Lelicia Codagnone F Raymundo
Secrclári* de Estido do Tnbilhn e Dtirnvolvíinrnlo Socúl-f.e.

CONTRATO 498/2016
PRÓ TOCO: 14.003.910-1
OBJETO: Atendimento especializado, em regime de acolhimento
inntitucional.para Luciane Alves.com deficiência tísica e intelectual
grave,em situação de risco pessoal e/ou social e vínculos familiares
fragilizados.sendo os serviços prestados na unidade denominada
Recanto Amigo, em Jaguapila.
VALOR R$20.320.00
CONTRATADA: Caia de Marla-Centro de Apoio á Dependentes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 4760.10.301194.202,n»brica 3390.3905
e fonte 100.
VIGÊNCIA: - 15/04/2016 a 14/04/2017.
Cuniiba, 15/04/2016
Letícia Codagnone F. Raymundo
Secretária de Estado e.e.- SEOS

33028/2016

l Secretaria do Desenvolvimento
Urbano

Y \ K MÓS :iH4 OH - ç JIIIMI^ - r_RKAl\o Extraio 20I4 OS7, publicado na pagina 4 do DOE/CIS °- 349 de 08
onde w lê 25S 1)3 30/U6/2015 S MANOEL PAJtANÁ leia-ae 2550230/06/2015
S MANOF.1. PARANÁ e no Kxlralo 2015/024, publicado na página Í do
DOE/riS 9474 de l li/06,2015, onde se lê1 2s S -l in dr. :{)16_SÂQ NLANOEL
DO PARANÁ l a i l b t leia-se 255 ] W06/20Í6 S^O MANOEL [)O PARANÁ
Ia)(b)
Curitiba, 19/04/2016-UGCONV/CTEC/SEDU
33052/2016

