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CASCAVEL 
TEM NOVO 
MILIONÁRIO

Uma contribuinte de 
Cascavel é a ganhado-
ra do prêmio máximo, 

de R$ 1 milhão, do Nota Pa-
raná. Ela concorreu com 74 
bilhetes gerados de 19 notas 
fiscais emitidas. O segundo 
maior prêmio, de R$ 200 
mil, saiu para Curitiba. O 
ganhador concorreu com 15 
bilhetes de 55 notas fiscais 
geradas. O sorteio de maio 
foi realizado ontem.

Ainda esta semana os ven-
cedores do sorteio de maio 
serão notificados pela equipe 
do Nota Paraná e terão os va-
lores depositados nas contas 
cadastradas.

Quando o consumidor é 
contemplado com os prê-
mios maiores a coordenação 
do programa entra em conta-
to por ligação através do nú-
mero disponível no cadastro 
do programa. Para verificar 
se possui bilhetes premiados, 
o consumidor deve acessar 
seu cadastro no aplicativo 
ou no site do Nota Paraná e 
inserir o CPF e senha. Não 
é encaminhada mensagem 
por WhatsApp ou outro 
 aplicativo. 

Prêmios
Além dos prêmios maio-

res, 40 consumidores foram 
contemplados com prêmios 
de R$ 10 mil. Outras 40 mil 
pessoas receberão prêmios 
de R$ 10. As entidades sem 
fins lucrativos concorre-
ram a valores de R$ 100 e  
R$ 20 mil.

O Paraná Pay também re-
alizou sorteios mensais para 
uso exclusivo nos estabeleci-
mentos da área do turismo, 
credenciados no programa. 
Foram distribuídos 8 mil 
prêmios de R$ 100, totali-
zando R$ 800 mil. Os contri-
buintes que fizeram o aceite 
do Paraná Pay concorrem em 
ambos os programas.

Créditos
A liberação dos créditos 

acontecerá na próxima sema-
na. Será devolvido também 
o valor separado do ICMS 
pago para quem abasteceu 
nos postos de combustíveis e 
pediu CPF na nota. A devolu-
ção é referente à compra de 
combustível feita em janeiro.

Para acumular créditos 
basta exigir, nos estabeleci-
mentos comerciais, o docu-
mento fiscal no ato da com-
pra, informando seu CPF 
ou CNPJ. Após o cálculo e 
liberação dos créditos, efe-
tuado pela Secretaria de Fa-
zenda, o consumidor poderá 
selecionar uma das opções 
de utilização dos créditos 
disponíveis no sistema. Para 
resgate dos créditos é ne-
cessário ter o cadastro no 
portal do Programa Nota  
Paraná.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Astrogildo Gobbo, titular do Nono Registro Imobiliário 
da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná,

NOTIFICA, IZALTINO ESTEVAN DOS SANTOS 
sua esposa DEVANIRDE LAUTÉRIO DOS SANTOS, com endereço incerto e 
não sabido, ou seus sucessores, por serem titulares do domínio do lote nº 173 da 
Planta Jardim Vergínia III, com indicação fiscal nº 59.130.003.000-3 nesta cidade, 
conforme matrícula nº 57.677 deste 9° Registro Imobiliário, de que J&R Madalosso 
Administração de Bens e Participações Societária Ltda, NV Administração de Bens 
e Participações Eireli e HS Esmanhoto & Cia Ltda, proprietárias do lote de terreno 
A-10, nesta Capital constante da matrícula nº 72.686 deste 9° Registro Imobiliário, 
apresentaram documentos exigidos pelo art. 213 da Lei dos Registros Públicos, para 
retificar a descrição do imóvel constante da matrícula 72.686; desta forma, como 
há desconhecimento do endereço e domicilio do notificando, é feita a presente 
INTIMAÇÃO, com amparo no art. 213, § 3° da Lei dos Registros Públicos, para que, 
no prazo de quinze (15) dias após a segunda publicação deste edital, se manifeste, 
querendo, sobre o mencionado pedido de retificação administrativa.
O presente edital é publicado duas vezes, e transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) 
dias da segunda publicação, e não havendo impugnação será lançada a averbação 
retificatória na matrícula 72.686.

República Federativa do Brasil 
REGISTRO DE IMÓVEIS da 9ª CIRCUNSCRIÇÃO 
ESTADO DO PARANÁ - COMARCA DE CURITIBA 
Rua Voluntários da Pátria, 475 - Fone: 3233-6168 

Ed ASA 5º Andar - Sala 505-A 

OFICIAL TITULAR 
Astrogildo Gobbo  | CPF 002307909-68 

SUBSTITUTAS 
Vera Maria da C. Gobbo  | Giorgia Ferreira da C. Gobbo de Oliveira 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Astrogildo Gobbo, titular do Nono Registro Imobiliário 
da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná,

NOTIFICA, JACKSON LUIZ BOSCARDIN, com 
endereço incerto e não sabido, ou seus sucessores, por ser titular do domínio do 
lote nº 173 da Planta Jardim Vergínia III, com indicação fiscal nº 59.130.003.000-3 
nesta cidade, conforme matricula nº 57.677 deste 9º Registro Imobiliário, de que J&R 
Madalosso Administração de Bens e Participações Societária Ltda, NV Administração 
de Bens e Participações Eireli e HS Esmanhoto & Cia Ltda, proprietárias do lote 
de terreno A-10, nesta Capital constante da matrícula nº 72.686 deste 9º Registro 
Imobiliário, apresentaram documentos exigidos pelo art. 213 da Lei dos Registros 
Públicos, para retificar a descrição do imóvel constante da matrícula 72.686; desta 
forma, como há desconhecimento do endereço e domicilio do notificando, é feita a 
presente INTIMAÇÃO, com amparo no art. 213, § 3º da Lei dos Registros Públicos, 
para que, no prazo de quinze (15) dias após a segunda publicação deste edital, se 
manifeste, querendo, sobre o mencionado pedido de retificação administrativa. 
O presente edital é publicado duas vezes, e transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) 
dias da segunda publicação, e não havendo impugnação será lançada a averbação 
retificatória na matrícula 72.686.

República Federativa do Brasil 
REGISTRO DE IMÓVEIS da 9ª CIRCUNSCRIÇÃO 
ESTADO DO PARANÁ - COMARCA DE CURITIBA 
Rua Voluntários da Pátria, 475 - Fone: 3233-6168 

Ed ASA 5º Andar - Sala 505-A 

OFICIAL TITULAR 
Astrogildo Gobbo  | CPF 002307909-68 

SUBSTITUTAS 
Vera Maria da C. Gobbo  | Giorgia Ferreira da C. Gobbo de Oliveira 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Astrogildo Gobbo, titular do Nono Registro Imobiliário 
da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná,

NOTIFICA, MAGALI MENEZES DOS SANTOS 
FREITAS, com endereço incerto e não sabido, ou seus sucessores, por ser titular 
do domínio do lote nº 176 da Planta Jardim Vergínia III, com indicação fiscal nº 
59.130.006.000-2 nesta cidade, conforme matrícula nº 49.925 deste 9º Registro 
Imobiliário, de que J &R Madalosso Administração de Bens e Participações 
Societária Ltda, NV Administração de Bens e Participações Bireli e HS Esmanhoto & 
Cia Ltda, proprietárias do lote de terreno A-10, nesta Capital constante da matrícula 
nº 72.686 deste 9º Registro Imobiliário, apresentaram documentos exigidos pelo art. 
213 da Lei dos Registros Públicos, para retificar a descrição do imóvel constante da 
matrícula 72.686; desta forma, como há desconhecimento do endereço e domicilio 
do notificando, é feita a presente INTIMAÇÃO, com amparo no art. 213, § 3º da Lei 
dos Registros Públicos, para que, no prazo de quinze (15) dias após a segunda 
publicação deste edital, se manifeste, querendo, sobre o mencionado pedido de 
retificação administrativa. 
O presente edital é publicado duas vezes, e transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) 
dias da segunda publicação, e não havendo impugnação será lançada a averbação 
retificatória na matrícula 72.686.

República Federativa do Brasil 
REGISTRO DE IMÓVEIS da 9ª CIRCUNSCRIÇÃO 
ESTADO DO PARANÁ - COMARCA DE CURITIBA 
Rua Voluntários da Pátria, 475 - Fone: 3233-6168 

Ed ASA 5º Andar - Sala 505-A 

OFICIAL TITULAR 
Astrogildo Gobbo  | CPF 002307909-68 

SUBSTITUTAS 
Vera Maria da C. Gobbo  | Giorgia Ferreira da C. Gobbo de Oliveira 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Astrogildo Gobbo, titular do Nono Registro Imobiliário 
da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná,

NOTIFICA, MARCIA MENEZES DOS SANTOS 
FREITAS BEBBER casâda com HAROLDO BEBBER, com endereço incerto 
e não sabido, ou seus sucessores, por ser titular do domínio do lote nº 176 da 
Planta Jardim Vergínia III, com indicação fiscal nº 59.130.006.000-2 nesta cidade, 
conforme matrícula nº 49.925 deste 9° Registro Imobiliário, de que J&R Madalosso 
Administração de Bens e Participações Societária Ltda, NV Administração de Bens 
e Participações Bireli e HS Esmanhoto & Cia Ltda, proprietárias do lote de terreno 
A-10, nesta Capital constante da matrícula nº 72.686 deste 9° Registro Imobiliário, 
apresentaram documentos exigidos pelo art. 213 da Lei dos Registros Públicos, para 
retificar a descrição do imóvel constante da matrícula 72.686; desta forma, como 
há desconhecimento do endereço e domicilio do notificando, é feita a presente 
INTIMAÇÃO, com amparo no art. 213, § 3° da Lei dos Registros Públicos, para que, 
no prazo de quinze (15) dias após a segunda publicação deste edital, se manifeste, 
querendo, sobre o mencionado pedido de retificação administrativa.
O presente edital é publicado duas vezes, e transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) 
dias da segunda publicação, e não havendo impugnação será lançada a averbação 
retificatória na matrícula 72.686.

República Federativa do Brasil 
REGISTRO DE IMÓVEIS da 9ª CIRCUNSCRIÇÃO 
ESTADO DO PARANÁ - COMARCA DE CURITIBA 
Rua Voluntários da Pátria, 475 - Fone: 3233-6168 

Ed ASA 5º Andar - Sala 505-A 

OFICIAL TITULAR 
Astrogildo Gobbo  | CPF 002307909-68 

SUBSTITUTAS 
Vera Maria da C. Gobbo  | Giorgia Ferreira da C. Gobbo de Oliveira 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 39/22
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LANCETAS DE 
PUNÇÃO PARA O SESC PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 20 DE MAIO DE 
2022. HORÁRIO: ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
O Instrumento Convocatório e seus Anexos estão à disposição das empresas interessadas no 
site do SESC PARANÁ www.sescpr.com.br/sesc-parana/licitacoes/, e também no site do Banco 
do Brasil www.licitacoes-e.com.br. 

Curitiba, 11 de maio de 2022. EMERSON SEXTOS. Diretor Regional

República Federativa do Brasil 

Comarca                  de Curitiba 

 Estado do Paraná 
5º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS  

Rua Nunes Machado, 695 – 4 º Andar – CEP 80220-070 – Fone 3224-3555 – 
E-mail: 5regimov@terra.com.br 

Luiz Boscardin  
Registrador CPF 110.793.209-20 

EDITAL  
Hideraldo Boscardin, Oficial Registrador Substituto do 5º Registro de Imóvel da 
Comarca de Curitiba, Estado do Paraná. 
Faz saber ao BRUNO BONA VARGAS, com endereço à Rua Marques do Paraná, 
no 218, Curitiba — PR, que por este Cartório está se processando a retificação 
extrajudicial do Lote de terreno com frente para a Rua Samuel Cezar, 345, Curitiba — 
PR, objeto da transcrição no 41.023 Livro 3-NA, do 60 RI, de propriedade de Ozires 
Guimarães Christovam, representado por sua inventariante, Thais Christovam 
Pamplona, protocolado sob no 448.025, vem NOTIFICAR o(s) confrontante(s) acima 
citado(s), para que no prazo de 15 (quinze) dias, contados da última publicação, 
compareça nesse Cartório, situado a Rua Nunes Machado no 695, 40 andar, bairro 
Rebouças, nesta Cidade, no horário das 08:30h as 17:00h, para que se manifeste a 
respeito da retificação presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no 
prazo legal (1 5 dias úteis da 2a e última publicação), nos termos do artigo 213, Inciso 
II, parágrafos 20 30 e 40 da Lei nO 6.015, de 31/12/1973.

Curitiba, 04 de maio de 2.022.
Hideraldo Boscardin 

Oficial Registrador Substituto. 

República Federativa do Brasil
COMARCA DE

REGISTRO DE IMÓVEIS - 2° OFÍCIO  
Serventuária: MARIA LEONOR FERRAZ DALLA RIVA 

EDIT AL 
MARIA LEONOR FERRAZ DALLA RIV A, Oficial do Segundo 
Serviço Registrai de Imóveis desta Comarca de São José dos 
Pinhais, Estado do Paraná ... 
F A Z S A B E R aos que ao presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que acham-se depositados no Cartório a meu cargo, situado 
na Rua XV de Novembro nº 930, os documentos exigidos para registro de Usucapião 
Extrajudicial, com fulcro no Art.216-A da Lei de Registro Públicos (Lei 6015/73), 
inserido pelo Art.1071 do Novo Código de Processo Civil, prenotados sob nº 143.016, 
referentes a um imóvel rural com área de 23.004,72m2 ou 38 Lts. e 14,72m2, situado 
no lugar denominado Campo Largo da Roseira, no bairro Contenda, nesta Cidade 
de São José dos Pinhais-Pr, a ser usucapida por DELAIR DA ROCHA MEXIKO, 
cuja documentação ficará franqueada ao exame dos interessados, que poderão se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.-

São José dos Pinhais, 06 de maio de 2022. 

São José dos Pinhais Estado do Paraná

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

TRIBUNA | quarta, 11 de maio de 202210 jornalismo@tribunadoparana.com.br
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Milton da Silva Rezende, 
71 anos, sepultamento 
hoje, no Crematório Berti 
(S.J.Pinhais).
Madalena Simionato, 64 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Vertical.
Hamilton Caitano Barbosa, 
78 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério Parque 
Metropolitano (F.R.Grande).
Décio Luiz Cruz, 62 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Vertical.
Walter Bier Jordão, 78 
anos, sepultamento hoje, 
no Crematório Vertical.
Terezinha de Lourdes 
Rodrigues, 66 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Vertical.
Josué Ocimar Abdon, 65 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal do 
Santa Cândida.
Alcides Rodrigues 
da Silva, 86 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Vertical.
Maria Cezarina de Moura, 
80 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Parque Senhor do Bonfim 
(S.J.Pinhais).
Josceli Aparecida de Farias, 
54 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério Pedro 
Fuss (S.J.Pinhais).
Orlando Antônio Schnorr, 
85 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal de São José dos 

Pinhais.
Alayde Florentina 
de Souza, 95 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal do 
Santa Cândida.
Wilma Meirelles Nasser, 95 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal do 
Água Verde.
Bruno Damas Pereira, 27 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal de 
Rio Negro.
Walsio Batista de Oliveira, 
78 anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal de 
Agudos do Sul.
Angelina de Carvalho, 68 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Pedro Fuss 
(S.J.Pinhais).
Dinair Aparecida Juste dos 
Santos de Oliveira, 63 anos, 
sepultamento hoje, no 
Crematório Vaticano (Alm. 
Tamandaré).
Daniel Marcelino de 
Almeida, 74 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Vertical.
Olíria Bortolatto, 85 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério São Gabriel 
(Colombo).
Valmir Fernandes Colaço, 
37 anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Vertical.
Nelson Bueno Ribeiro, 88 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal de 
Guaporema.

FALECIMENTOS
Arquivo/Colaboração

MAIS 
SEGURANÇA
Roubos em restaurantes e bares de Curitiba viram 

rotina; empresários cobram mais policiamento

Uma rotina de ser acor-
dado de madrugada 
com avisos de assalto 

no celular. Clientes aborda-
dos à mão armada enquanto 
conversam e tomam alguns 
goles de cerveja. Assim tem 
sido a rotina de empresários 
e frequentadores de bares e 
restaurantes de Curitiba des-
de que as restrições impostas 
pela Covid-19 começaram 
a ser suspensas, em meados 
de agosto do ano passado.

Só em um bar na região 
central da cidade, o empre-
sário Juliano Todeschini 
acumula 18 ocorrências em 
seu Lotus Sunset, na bada-
lada área da Praça da Espa-
nha. Ele não estava presente 
em nenhuma delas, mas, as 
câmeras de segurança regis-
traram as ações de furtos dos 
bandidos.

No entanto, começou a 
ficar com medo de abrir as 
portas quando, mais recente-
mente, uma gangue armada 
invadiu um bar muito pró-
ximo dali rendendo clientes 
e funcionários. Todeschini 
contou ao Bom Gourmet Ne-
gócios e à Gazeta do Povo que 
já viu o mesmo ocorrendo 
com outros estabelecimen-

tos vizinhos na região, e que 
tem medo de ser o próximo.

“Já vi a mesma coisa acon-
tecendo em uma cafeteria 
aqui perto, em outro restau-
rante, e estou com medo de 
trabalhar. Abro o meu bar 
porque preciso, mas tenho 
medo”, conta.

A realidade dele é a mes-
ma vivida por tantos outros 
empresários da região cen-
tral de Curitiba, que engloba 
o centro e mais os bairros 
do primeiro anel. Relatos 
semelhantes se acumulam 
nas páginas da Gazeta e da 
Tribuna, como o de outro 
empresário da região central 
que teve o bar invadido 14 
vezes, e geraram uma reação 
por parte de empresários.

Unidos pela segurança
Uma reunião realizada 

com o 1º Comando Regional 
da Polícia Militar, na última 
segunda, vai gerar um termo 
de cooperação unindo a cor-
poração, os associados à sec-
cional paranaense da Asso-
ciação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel-PR), 
a Prefeitura de Curitiba e a 
Polícia Civil para reforçar o 
policiamento na região.

Segundo o coronel Renato 

Ribas, que vai liderar os tra-
balhos, serão realizadas opera-
ções para inibir a ação dos cri-
minosos e da suposta gangue 
que está assaltando os estabe-
lecimentos mesmo durante o 
horário de atendimento.

“Isso será feito a partir de 
um policiamento mais in-
tensivo principalmente nos 
locais, horários e determi-
nados dias da semana com 
mais movimento nestes es-
tabelecimentos, que viram 
o fluxo de clientes aumentar 
com a volta à ‘vida normal’”, 
explicou.

De acordo com ele, a 
quantidade de roubos regis-
trados teve um pequeno au-
mento nos primeiros quatro 
meses deste ano se compa-
rados ao mesmo período de 
2021, quando decretos res-
tritivos estavam em vigor: 
48 ocorrências contra 45, 
respectivamente.

Ribas justifica que foi um 
aumento pontual por conta 
da reabertura total do co-
mércio. Mas, que é um nú-
mero possivelmente subno-
tificado, já que empresários 
e clientes deixam de regis-
trar a ocorrência por medo 
de represálias.

Bom Gourmet

República Federativa do Brasil 

Comarca                  de Curitiba 

 Estado do Paraná 
5º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS  

Rua Nunes Machado, 695 – 4 º Andar – CEP 80220-070 – Fone 3224-3555 – 
E-mail: 5regimov@terra.com.br 

Luiz Boscardin  
Registrador CPF 110.793.209-20 

EDITAL  
Faz saber ao BRUNO BONA VARGAS, com endereço à Rua Marques do Paraná, 
no 218, Curitiba — PR, que por este Cartório está se processando a retificação 
extrajudicial do Lote de terreno no 13, com frente para a Rua Samuel Cezar, 
309, Curitiba — PR, objeto da transcrição no 41.599, Livro 3-AN, do 60 RI, de 
propriedadede Ozires Guimarães Christovam, representado por sua inventariante, 
Thais Christovam Pamplona, protocolado sob no 448.025, vem NOTIFICAR o(s) 
confrontante(s) acima citado(s), para que no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da última publicação, compareça nesse Cartório, situado a Rua Nunes Machado no 
695, 40 andar, bairro Rebouças, nesta Cidade, no horário das 08:30h as 17:00h, para 
que se manifeste a respeito da retificação requerida, presumindo-se a anuência em 
caso de não manifestação no prazo legal (1 5 dias úteis da 2a e última publicação), 
nos termos do artigo 213, Inciso II, parágrafos 20, 30 e 40, da Lei nO 6.015, de 
31/12/1973.

Curitiba, 04 de maio de 2.022.
Hideraldo Boscardin 

Oficial Registrador Substituto. 

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

AVISO DE LICITAÇÃO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua Diretoria de Apoio 
Técnico, torna pública a abertura do seguinte procedimento licitatório:

Pregão Eletrônico nº 009/2022
PROTOCOLO Nº 21803-61.2021

Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 938090 

OBJETO: Contratação de empresa para eventual e futuro fornecimento de Kit Lanche, além de 
refeições prontas Tipo “Marmitex” para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, conforme 
critérios, quantidades e especificações descritas no Termo de Referência, parte integrante deste 
edital.
DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS: 25/05/2022, às 10h00, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 11/05/2022 até as 09h30 do dia 
25/05/2022, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.
VALOR MÁXIMO GLOBAL DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO: R$ 45.581,00 (quarenta e cinco 
mil, quinhentos e oitenta e um reais).
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME-EPP-MEI
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos a partir das 17h30min 
do dia 11/05/2022, no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://transparencia.assembleia.
pr.leg.br/ no link “Compras e Licitações”, bem como no endereço: www.licitacoes-e.com.br. Demais 
informações pelo telefone (41) 3350-4340 ou e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 001.001.6000.3390.3941 - Fornecimento de Alimentação, do 
Orçamento Próprio da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

Diretoria de Apoio Técnico.
Curitiba, 10 de maio de 2022.
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