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R$ 96,00 - 20601/2012

Autarquias

APPA

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARARANAGUÁ E 

ANTONINA

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 

DO PARANÁ

EXTRATO DO 1º TA AO CONTRATO N° 003/2011

PARTES: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

E ELOIR MARTINS & CIA. LTDA.

OBJETO: Prorrogação do contrato por 12(doze) meses, a partir de 05 de fevereiro 

de 2012, restando fixada a data do término dia 06 de fevereiro de 2013.

VALOR:     R$: - 900.000,00(novecentos mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 7731.4312.3390.3904-250

AUTORIDADE: Governador do Estado do Paraná.

PROTOCOLO: 10.352.970-0  e 11.243.872-6-APPA

DATA DO TERMO ADITIVO: 03.02.2012.

Paranaguá, 03  de março  de  2012

AIRTON VIDAL MARON

SUPERINTENDENTE DA APPA

R$ 48,00 - 20382/2012

R$ 64,00 - 20422/2012

R$ 336,00 - 20903/2012

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 

AVISO  DE CANCELAMNETO 

Convite n°  003/11– CPL/SEJU 

OBJETO: Reforma do Patronato Penitenciario em Londrina / - PR 

INTERESSADO: SEJU/DEPEN. 

DATA DE ABERTURA: NO DIA 26 DE MARÇO DE 2012 ÁS 09:30 H. 

LOCAL: PALÁCIO DASARAUCÁRIAS - RUAJACYLOUREIRO DE CAMPOS 

- 4oANDAR –ASA“D” - CENTRO CÍVICO – CEP.80.530-140 – CURITIBA- PR 

O cancelamento deve-se a defasagem do orçamento desatualizado    

               

Curitiba, 06 de março de 2012. 

Maria Tereza Uille Gomes

Secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

Secretaria de Estado da Justiça,
Cidadania e Direitos Humanos

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012 – SEJU

OBJETO: Fornecimento continuo de combustível

DATA: 20 de março de 2012 às 9:30 hrs.

LOCAL: PALÁCIO DASARAUCÁRIAS - RUAJACYLOUREIRO DE CAMPOS 

- 4º ANDAR – ASA “D” - CENTRO CÍVICO – CEP.80.530-140 – CURITIBA- PR

O novo edital encontra-se à disposição no portal www.pr.gov.br/com-

praspr, icone licitações poder executivo, icone LICITAÇÕES POR 

INSTITUIÇÕES, SEJU e www.justiça.pr.gov.br - ícone LICITAÇÕES.

Curitiba, 06 de março de 2011.

Secretaria de Estado
da Segurança Pública

  
     

  


   
  
    
         
   
    

  


   
  
 
         
  
    

  


    
  
 
        

        
          
  
   

  


         

  
 
    
        
          
  
   

  


    
  
 
         

        
          
  
   

  


      
  
 
     
        
          
  
   

  
  


     
  
           

    


R$ 80,00 - 21006/2012

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA

PREVIDÊNCIA –SEAP
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS – DEAM

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2011

             
PROTOCOLO: 11.025.613-2
OBJETO: – LOCAÇÃO DE 25 VEÍCULOS ADAPTADOS PARA O TRANS-
PORTE DE CADÁVERES
ADJUDICADO EM 05/03/2012 PARA A EMPRESA: COTRANS LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 77.637.684/0001-61 NO VALOR UNITÁRIO 
DE R$  5.700,00.
Informações Complementares no site www.comprasparana.pr.gov.br  

DEAM/EQUIPE2,  08/03/2012


