
































6 6ª feira | 05/Jan/2018  - Edição nº 10102

Secretaria da Segurança Pública e 
Administração Penitenciária 

Secretaria de Estado da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos 

653/2018

656/2018

661/2018

Secretaria do Planejamento e 
Coordenação Geral 

708/2018

     

2

Convênio n. º 065/2017.
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística –

SEIL, com Interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem –
DER e Município de Curitiba.

Execução de recape asfáltico em CBUQ em vias urbanas de diversos 
trechos, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho, 
folhas 04/08 e Parecer Técnico folhas 624/631.

O valor da obra deste convênio é de R$ 59.718.634,32 
(cinquenta e nove milhões, setecentos e dezoito mil, seiscentos e trinta 
e quatro reais e trinta e dois centavos). O valor a ser repassado pela 
SEIL é de 59.718.634,32 (cinquenta e nove milhões, setecentos e 
dezoito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) 
O valor da contrapartida do Município consistirá na elaboração dos  
Projetos Básicos para a execução do objeto.

As despesas decorrentes do presente convenio correrão pelo Estado 
do Paraná, à conta da Dotação Orçamentária 7704.26782014.386-
Fomento Rodoviário, Natureza da Despesa 4440.4200 - Auxílios, 
Fonte 147 – SEIL.
DOS P

O prazo para execução da obra objeto do presente Convênio é de 240 
(duzentos e quarenta) dias, contados a partir da data de publicação do
seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por
mútuo acordo entre as signatárias, mediante assinatura de Termo
Aditivo.

A vigência deste Termo terá início após cumpridas as formalidades 
legais, e perdurará 180 (cento e oitenta) dias corridos após a 
conclusão do prazo de execução previsto na Cláusula Terceira deste 
Convênio.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 
indica, como gestor deste Convênio, o Senhor Gilberto Pereira Loyola, 
com a obrigação de acompanhar a correta aplicação dos recursos 
repassados.

22 de dezembro de 2017.

o Monte

Diretor Geral do DER/PR                      Secretário/SEIL
       em exercício
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Secretaria da Saúde 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE  
FUNEAS 

A Comissão Permanente de Licitação comunica, a homologação do resultado da 
licitação abaixo, ficando automaticamente convocados os adjudicados para 
assinatura de contrato e ou retirada de empenho. 
Protocolo n.º 14.896.697-4 
PREGÃO ELETRÔNICO 052/2017 - FUNEAS 
Lote Único Contratação de serviços médicos na especialidade de Cirurgião 
Vascular -  PROHEALTH Ltda ME, no valor homologado de R$ 26.999,40. 

Curitiba, 04 de janeiro de 2018 
Carlos Alexandre Lorga  

Diretor Presidente - FUNEAS  
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