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R$ 192,00 - 49620/2012

R$ 224,00 - 49695/2012

R$ 64,00 - 49521/2012

R$ 48,00 - 48955/2012

R$ 64,00 - 49545/2012

R$ 64,00 - 49595/2012
























                  

          

              
 
      



         
       
 
  
                   
                
                





     
                 


 
              
 



                
              



                  
 



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
CONVÊNIO N.º 006/2012, em que são partes O ESTADO DO PARANÁ, 
através da  SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E 
LOGÍSTICA -SEIL, e o Município de GUARATUBA. AUTORIZAÇÃO  
GOVERNAMENTAL datada de  09/05/2012, constante do protocolado n.º 

07.966.851-6. VALOR TOTAL: R$ 1.500.00,00 sendo de partida do Estado, 
através da Secretaria de Estado  de Infraestrutura e logística – SEIL R$ 
1.300.000,00 e contrapartida da Prefeitura Municipal de  R$ 200.000,00,  pro-
tocolado n.º 07.966.851-6/2012. NOTA DE EMPENHO Nº 77000000200195-
1, datada de 16/05//2012, no valor de R$ 1.300.000,00 PRAZO: 05 (cinco) 
meses, contados a partir da data da publicação no Diário Oficial do Estado. 
FORO  DA CAPITAL DO PARANÁ. Em 23/05/2012.


       


       

     
         
         
 

    








       



        
          










        
       



        
          




