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R$ 800,00 - 27152/2012

R$ 80,00 - 27199/2012

Secretaria de Estado
da Justiça
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

SELEÇÃO PUBLICA DE ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATI-
VOS Nº 001/2012 – SEJU

OBJETO:Formalizarparceriapormeiodeconvênioparagestãodoprogramadeproteçãoa 
crianças e adolescentes ameaçadas de morte no Estado do Paraná – PPCAM-PR.
DATA: ATÉ a data de  13  de abril de 2012 às 17:000 hrs.
LOCAL: PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS - RUA JACY LOUREIRO DE CAM-
POS - CENTRO CÍVICO – CEP.80.530-140 – CURITIBA- PR- Protocolo Geral 
da SEJU, Coordenadoria dos Direitos da Cidadania  - CODIC.
Onovo edital encontra-seàdisposição no portal www.pr.gov.br/compraspr, icone licitações 
poder executivo, icone LICITAÇÕES POR INSTITUIÇÕES, SEJU, fase: publicada; 
grupo de objeto: qualquer; modalidade: qualquer e www.justiça.pr.gov.br – pagina inicial.

Curitiba, 23 de março de 2011.

Aquisições efetuadas com base na Lei nº 15.608 de 16/08/2007
PROTOCOLO N° 11.401.589-0
OBJETO: DESPESAS COM REGARGAS DE EXTINTORES PARA A RE-
GIONAL DE CRUZEIRO DO OESTE.
VALOR: R$540,00 (Um Quinhentos e quarenta reais)
EMPRESA: José Carlos Triches.
CRITÉRIO UTILIZADO: Menor preço e empresas em condições de contratar, 
art. 36, V e VI.
DESPACHO: Ratifico os procedimentos por estarem em conformidade com as 
regras dos artigos 34-II, 35 e 36 da Lei nº 15.608 de 16/08/2007

Em 20 de março de 2012.
Márcio Nunes

Diretor Presidente
R$ 64,00 - 27120/2012

R$ 128,00 - 26657/2012

AVISO N.º  274- 2012

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Convite N.º  0002/2012- DER/SRCGERAI

OBJETO: Fornecimento de Gasolina Comum para 5ª Cia Polícia Rodoviária, Posto 
Rodoviário de Pitanga. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 48.825,00
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Até o dia 09 de abril de 2012, durante o 
horário normal de expediente do Protocolo Geral da(o) DER/SRCGERAI.
DATA DE ABERTURA: 10 de abril de 2012 às 09:30 horas.
AUTORIZAÇÃO: Nelson Farhat-Diretor Geral do DER em 19/03/2012
N.º DO PROCESSO: 79539414/2012
ENTREGA E INFORMAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO:
Na Superintendência Regional Campos Gerais do DER/Pr. Localizada à BR-376, 
Km 494,3 e nos horários compreendidos das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 18:00 
horas, Fone (42) 3219-1800 Fax (42) 3229-2262. e no compraspr (www.pr.gov.
br/compraspr)

Ponta Grossa , 22/03/2012.

Ciro Macedo Ribas Junior
Superintendente Regional Campos Gerais

Departamento de Estradas
de Rodagem

R$ 64,00 - 27123/2012

R$ 64,00 - 27130/2012

R$ 64,00 - 27019/2012

Autarquias

Instituto das Águas do Paraná

Aquisições efetuadas com base na Lei nº 15.608 de 16/08/2007
PROTOCOLO N° 11.401.589-0
OBJETO: DESPESAS COM REGARGAS DE EXTINTORES PARA A RE-
GIONAL DE CRUZEIRO DO OESTE.
VALOR: R$540,00 (Um Quinhentos e quarenta reais)
EMPRESA: José Carlos Triches.
CRITÉRIOUTILIZADO:Menorpreçoeempresasemcondiçõesdecontratar,art.36,VeVI.
DESPACHO: Ratifico os procedimentos por estarem em conformidade com as 
regras dos artigos 34-II, 35 e 36 da Lei nº 15.608 de 16/08/2007

Em 20 de março de 2012.
Márcio Nunes

Diretor Presidente

EXTRATO
Aquisição efetuadas com base na Lei nº 15.608 de 16/08/2007
PROTOCOLO Nº  11.401335-8
OBJETO: Fornecimento de combustível para veículos alocados para a Operação 
Verão no município de Litorâneo de Pontal do Paraná-PR
VALOR: OvalorestimadoserádeR$3.996,00(três mil,novecentosenoventaeseisreais ) .
EMPRESA: E. S. Toro e CIA  LTDA
Período de 10/01/2012 a 15/03/2012

Em 23 de março de 2012.
Marcio Fernando Nunes

Diretor Presidente

EXTRATO

Aquisição efetuadas com base na Lei nº 15.608 de 16/08/2007

PROTOCOLO Nº  11.300.390-1
OBJETO:FornecimentodecombustívelparaveículosdoEscritórioRegionaldeParanavaí-PR
VALOR: O valor estimado será de R$ 7.530,10 ( Sete mil, quinhentos e trinta 
reais e dez centavos ) .

EMPRESA: Comercial de combustíveis Noroeste LTDA
Período de 08/03/2012 a 07/07/2012

Em 23 de março de 2012.
Marcio Fernando Nunes

Diretor Presidente


