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apcionaí. na Secretaria de Eslado da Fazaida-
<2014, os servi dores abaixo listados:

Secretária de Estado da Administração e da Prevídêtiáa
634562014

Despacho: 1125/2014 - G&SEAP
Protocolo: SID n" 13.180.868-2
l nteressado: Departamento de Administração de M ateria! da Secretaria de
Estado dá Administração e da Previdência-DEAM/SEAP
Assunto: procedimentolicitatório- PE 080/2014 DEAM/SEAP-SRP

! - AUTORIZO, com fundamento no art. 2>. f , do Decreto estadual n" 10432/2014.
noart. 3°, l V, do Decreto estadual n° 6191/2012, e na informação n° 949/2014-
PGE/NJA/SEAP econsicierando o que consta no protocolado SID rf-13.180.868-
2, ainstauraçãodeprocedimentolicitatório, na modalidade Pregão Eletrônico n°
080/2014- DEAM/SEAP- SRP. tipo maior preço, vissndo o registro de preços,
por um periodo de 12 (doze) meses, para futura e eventuâ aquisição de açúcar,
refinado e cristal, distribuídos err, 02 (dois) lotes, conforme especificações con-
ndas no ttnc\ l do Eiditul a rim de iiiendi.ii aí necessidades Je dmTsos órgãos
e unidades do Governo do Estado do Paraná no valor máximo estimado de RS
703.803,66 {setecentos e três mil, oitocentos e três reai s e sessaita e sei s centa-
vos);

l! - Saliento que previamente a realização de despesa, os usuários do Registro
de Preços deverão comprovar a efeuva disponibilidade orçamentaria e financeira,
nos lermos dos artigos 16.17.42 da Lei Complementar nj 101/2000. nadisdplina
da Lei federal n" 4320/64. e das demais disposições legas aplicáveis à situação
administrativa.

Ill • PUBLIQUE-SE e eicamirihfrse ao DEAM/SEAP para as demaisprovfdên-

Curitiba, em 02 de julho de 2014.

Dmorah Botto Portugal Nogara
Secretária de Estado

Despacho: 11262014- GS/SEAP
Protocolo: SI D n° 13.085.670-5
l nteressado: Departamento de Administração de M aterial da Secretaria de
Estado da Administração e da Previdência - DEAM /SEAP
Assunto: procedimento licitatório- PÊ 007/2014 DEAM/SEAP - SRP

I - AUTORIZO, com fundamento no art. 2°, l, do Decreto estadual n° 10432/2014.
noart. 3°, IV, do Decreto estaduâ n° 6191/2012. e na Informação n° 952/2014 -
PGE/NJA/SEAR econsderando o que consta no prot ocol atío Si O n° 13.085.670
5, a instauração de procedi mento hciíatório, na modalidade FVegão Eletrõnicon"
007/2014-DEAM/SEAP- SRp tipo menor preço, visando o registro de preços,
por um período de 12 (doze) meses, para futura e eventuâ aqui si cão papel toalha
c guardanapo, composto por 08 (mio) lotes, contbrnie especificações contidas no
anexo I do Edital a fim de atender as necessidades de diversos órgãos e unidades
do Governo do Estado do Paraná no valor máximo estimado de R$ 1 417.382,30
(um milhão, quatrocentos e dezessetemii trezentoseoitentaedois reaisetrinta
centavos);

II - SéJiento que previamente à realizarão de despesa, os usuários do Registro
de Preços deverão comprovar Befetivadisponibilidade orçamentaria e financeira,
nos termos dos artigos 16,17,42 da La Complementar n" 101/2000, nadisciphna
da Lei federal if'4320/64. e das demais disposições legais aplicáveis à situação
administrativa

ill - PUBLIQUE-SE e encaminhe-se ao DEAM/SEAP para as demais providâv
das.

Curitiba em 02dejulho de2014,

OinorahBotto Portuga! Nogara
Secretária de Estado

RESOLUÇÃO N° 13314

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÂO E DA PREVI-
DÊNCIA, no uso de suas atribuições e

considerando 3 unificação dos regimes de trabalho, promovida pela Lei
n° 10,219. de 21 de dezembro de 1992;

coná derando que todos os servi dores têm lotação na Secretaria de Esta
do da Administração e da Previdência, conforme disposto no inciso III, do artigo
69, da Lei nj 8485, de 03 de j unho de 1967;

cona derando que os servi dores i ntegrantes de categori as f una ona s que
não exijam especialização serão obrigatoriamente movimentados pé! os órgãos da
administração direta, de acordo com a programação da Secretaria de Estado da
Administração e da Previdência conforme disposto no § 2° do artigo §8, da La
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Curitiba, 04 dejulho de2014

Dmorah Botto Portuga! Nogara
Secretária de Estado da Administração e da Previdência
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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
-SEAB

EXTRATO DE CONVÉNIO
OBJETO Dar continuidade às ações de controle e combate da erosão do solo
agrícola mediante a execução de ações técnicas e educativas definidas nos
Planos afetos ao Programa de Gestão de Solos e Agua em Microbacias
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL O l de julho 2014.
VIGÊNCIA 18 (de2Oilo) meses a contar da data de publicação do extraio na
imprensa oficial do estado
DATA ASSINATURA 03 dejulho de 2014.
ASSINATURAS Secretário de Estado da Agricultura e Prefeito do Município
de Lindoeste

Município '
Protocolo

Lmdoeste
121 32406-7

Empenhos n°s

65000000400909-1
650000004009 10- i

Convénio
ND

152/2014

Valor
SEAB RS

1 64 877,00

Contrapartida
município RS

1 5 906,67

Slif RLTARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO -
SEAB

EXTRATO DE CONVÉNIO

OBJETO: Construção de um barracão de alvenaria para ser utilizado em
exposição de animais (rebanho bovino leiteiro), com o objetivo de incrementar a
renda de produtores rurais, em especial daqueles que integram o Território
Cantuquitiguaçu
AUTORIZAÇÃO 01/07/2014.
VIGÊNCIA 12 (doze) meses a conlar da data de publicação do extraio na
imprensa oficial do estado
DATA ASSINATURA 03/07/2014
ASSINATURAS Secretário de Esiado da Agricultura e Diretor Presidente da
Sociedade Rural do Centro Oeste do Paraná

Protocolo

II 591 001-9

Empenho n"

65000000400696-1

Convénio
N°

162/2014

Valor
SEAB RS

47 498,00

Contrapartida
município RS

2.500,00

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO -
SEAB

EXTRATO DE CONVÉNIO

OBJETO Conjugação de esforços dos participes para aquisição de equipamento
de irnyação por gotejamento para atender 43 famílias, conforme deialhamento
constante no Plano de Trabalho
AUTORIZAÇÃO: 01/07/2014
VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses a contar da data de publicação do extraio na
imprensa oficial do estado.
DATA ASSINATURA 03/07/2014
ASSINATURAS: Secretário de Estado da Agricultura e Prefeito do respectivo
município conforme relação a seguir:

Município /
Protocolo

Guaporema
11.867.463-4

Empenho n"

65000000400861-1

Convénio
N"

161/2014

Valoi
SEAB RS

138.000.00

Contrapartida '
município R$ ,

18553,41


