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Terras indígenas registram primeiro
caso de Covid-19 no Sudoeste

Maya Diaz/Arquivo Diário do Sudoeste

O paciente é um homem com cerca de 40 anos de idade, que vive na Aldeia Palmeirinha do Iguaçu,
situada em Chopinzinho. Na terra indígena vivem cerca de 500 pessoas. Segundo o cacique, o homem
está em uma área isolada da aldeia. PÁG. 7
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Paraná discute parceria para produzir vacina contra a covid-19
AEN
O Governo do Paraná
está formalizando uma parceria de cooperação técnica e científica com a China
que permitirá a testagem e
a produção de vacina contra
a covid-19 no Estado, por
meio do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar).
O acordo foi discutido nessa segunda-feira (27)
pelo governador Carlos
Massa Ratinho Junior em
reunião por videoconferência com dirigentes do laboratório Sinopharm, empresa
estatal chinesa, e o ministro-conselheiro da Embaixada da China no Brasil, QU
Yuhui.
Ratinho Junior explicou
que agora um grupo de trabalho será formado entre
as partes para discutir detalhes técnicos da parceria,
como a elaboração do termo
científico regulatório e protocolo de validação por parte da Secretaria de Estado
da Saúde.
A intenção, destacou o
governador, é que o Paraná seja incluído na terceira
fase de testagem da vacina
experimental da Sinopharm,
que começou neste mês nos
Emirados Árabes Unidos
com a participação de 15
mil voluntários. Segundo a
estatal chinesa, as duas primeiras fases de testes, já encerradas, tiverem 100% de
positivação e sem reação
adversa grave.
Os representantes do
Paraná no grupo serão o
chefe da Casa Civil, Guto Silva; o presidente do Tecpar,
Jorge Callado; o superintendente-geral de Ciência Tecnologia e Ensino Superior
do Paraná, Aldo Bona; e o
diretor-geral da Secretaria
da Saúde, Nestor Werner

RodRigo FElix lEal/aEN

Júnior.

Tecnologia

“O objetivo do Paraná é
fazer a terceira fase do teste aqui no nosso Estado e,
com a aprovação por parte
da Anvisa e do Ministério da
Saúde, a produção da vacina
elaborada pela Sinopharm
através do Tecpar”, afirmou
Ratinho Junior.
Ele reforçou que o acordo estabelece a troca de tecnologia, pesquisa e ciência,
fazendo do Paraná um polo
para o Brasil e América do
Sul para a produção e distribuição da vacina.
“Estamos todos muito
esperançosos que essa solução para o coronavírus fique pronto o quanto antes.
E que o Paraná, em parceria
com a China, possa ser protagonista deste processo, se
transformando em um hub
logístico da vacina na América do Sul”, ressaltou o governador.

Preocupação

A empresa demonstrou
bastante preocupação com
o estágio da pandemia no
Brasil. Liu Jingzhen, presidente do grupo, disse que
a farmacêutica espera finalizar os testes em estágio
avançado em humanos em
até três meses.
“Temos pressa para começar esses testes no Paraná por causa da situação do
Brasil. Serão oficinas com o
mais alto nível de segurança,
total confiança para garantir o fornecimento quando a
vacina estiver completamente aprovada”, disse. “A vacina está perto do seu êxito
final. É muito urgente começarmos imediatamente esse
ensaio clínico no Brasil, ao
mesmo tempo em que dis-

Estado formalizou a intenção de acordo com representantes do laboratório Sinopharm e da Embaixada da China
cutimos acertos comerciais”,
completou o diretor-executivo da corporação, Ma Ke.

referência para continuar
nossas ações de controle”,
acrescentou.

Estrutura

Rússia

Jorge Callado explicou
que, além do Tecpar, o Governo do Paraná vai colocar a rede de universidades
estaduais e hospitais universitários no processo, garantindo mais agilidade ao
período de testagem.
“É de fundamental importância a participação das
nossas universidades públicas e da Secretaria da Saúde
para construirmos tecnicamente um protocolo de validação que atenda aos aspectos regulatórios”, afirmou o
presidente do Tecpar. “Os
resultados obtidos até aqui
já caracterizam uma boa

O Paraná também pode
se tornar parceiro da Rússia
na produção da vacina contra o novo coronavírus que
está em fase final de testes naquele país. O assunto
deve ser tratado pelo governador Carlos Massa Ratinho
Junior nos próximos dias
com o embaixador da Rússia
no Brasil, Sergey Akopov.
No início desta semana, o governo daquele País
anunciou ter concluído com
sucesso a fase de ensaios
clínicos do seu antivírus, desenvolvido pelo Centro Nacional de Epidemiologia e
Microbiologia Gamaleya. A

expectativa é que esteja disponíveis no primeiro semestre do próximo ano.

Recursos
garantidos

O Governo do Paraná já se antecipou para garantir recursos para a compra e distribuição de vacinas
no Estado. Na segunda-feira
(20), o Governo do Estado
enviou uma emenda ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 para alocar R$
100 milhões no caixa da Secretaria de Saúde para aquisição de vacinas contra o
novo coronavírus.

Outras vacinas

Cerca de 130 vacinas

contra a Covid-19 estão sendo produzidas no mundo.
Em estágio avançado estão
os estudos realizados pela
Universidade Oxford, da Inglaterra.
O Brasil tem uma parceria para a produção da vacina, por meio da Fiocruz.
A expectativa é que a vacina da Oxford possa ser produzida no início de 2021.
Os testes também estão na
fase 3.
O Instituto Butantã, de
São Paulo, está testando no
Brasil a vacina produzida
pela Sinovac, que tem sede
na China. Esta vacina já está
na fase de testagem clínica em humanos. A intenção
é de que a vacina comece a
ser produzida no início do
ano que vem.

Atividades remotas do Aula Paraná retornam nesta quarta
AEN
As atividades remotas do Aula Paraná,

videoaulas e salas do Classroom, serão retomadas nesta quarta-feira (29), quando ter-

mina o recesso escolar para os 1,07 milhão
de alunos do ensino fundamental e médio
da rede estadual.
Neste dia será retomada a programação
inédita de videoaulas dos três canais digitais de TV aberta, do Youtube e do aplicativo
Aula Paraná. Os alunos do Paraná também
voltam a receber as atividades nas salas de
aula virtuais, que devem ser respondidas
diariamente pelos estudantes no Google
Classroom.

Cursos semestrais

Já o retorno das atividades remotas
para os cursos semestrais oferecidos pela
rede estadual de Educação será no dia 3 de
agosto (segunda-feira).

Aula Paraná

O Aula Paraná é a solução de aulas não
presenciais desenvolvida pelo Governo do
Estado para dar continuidade ao calendário
escolar durante a pandemia.

São cinco ferramentas desenvolvidas
para chegar aos estudantes e professores
de todas as realidades do Paraná:
- 3 canais digitais e gratuitos de TV
aberta, capazes de atingir regiões com 10,5
milhões de paranaenses;
- Canal do Youtube com mais de
28 milhões de visualizações e 320 mil
inscritos;
- Salas virtuais do Google Classroom,
por onde são feitas as interações entre alunos e professores. Ao todo são mais de 10
milhões de interações no mural e mais 10
mil meetings diários entre estudantes e professores;
- Aplicativo Aula Paraná para celulares, com mais de 930 mil downloads, que
dá acesso de internet gratuitos aos estudantes para que possam acompanhar videoaulas e salas virtuais do Classroom;
- Atividades e materiais impressos para
estudantes sem acesso as tecnologias digitais, como TV ou internet.
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Aprovada Moção de Aplauso para
o 3° Batalhão da Polícia Militar
Assessoria
Em sessão realizada
nessa segunda-feira (27),
o Legislativo de Pato Branco aprovou, em primeira
votação, Projeto de Lei, de
autoria do Executivo, para
instituir o Programa de Preceptoria e Supervisão em
Atividades de Estágio e Internato; também foi aprovada a Moção de Aplauso, em
comemoração aos 62 anos
do 3° Batalhão de Polícia
Militar; em segunda votação
foram aprovadas as alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual (PPA).
O Projeto de Lei, nº 52
de 2020, de autoria do Executivo, foi aprovado, em primeira votação, instituindo
o Programa de Preceptoria
e Supervisão em Atividades
de Estágio e Internato, exercidas por alunos de Instituições de Ensino Superior,
privadas, na Rede Pública
de Saúde do Município de
Pato Branco. Com o programa, a Prefeitura Municipal
de Pato Branco, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, poderá estabelecer parcerias com as
instituições de ensino privadas participantes do Contrato Organizativo de Ação
Pública Ensino-Saúde (Coapes), visando a cooperação para o desenvolvimento de ações de integração
ensino-serviço-comunidade
(lese) no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS) e dos
programas de graduação e
pós-graduação do curso de
Medicina.
De autoria do Executivo, também foi aprovada,
em primeira votação, o Projeto de Lei nº 124, de 2020,
autorizando a abertura de
crédito especial de R$ 38. O
recurso é referente ao rendimento do saldo remanescente do Contrato de Repasse nº 846853/2017, do
Programa Turismo, sob a
gestão do Ministério do. O
valor é uma devolução do
saldo, devido à conclusão da
obra de revitalização do Parque de Exposição.

Moção de
Aplauso

Foi aprovada, ainda, a
Moção de Aplauso n°22, de
2020, de autoria dos vereadores Carlinho Antonio Polazzo (DEM) e Rodrigo José
Correia (Podemos), para o
3°Batalhão de Polícia Militar (3°BPM), pelos 62 anos
de criação em nosso município. O 3º BPM, foi instituído pelo Decreto Estadual nº 3.277, de 18 de julho
de 1958, o qual determinou

o município de Pato Branco
como sede do mesmo.
Sob o comando do Major Vicente Carvalho Júnior,
o batalhão completou, em
2020, 62 anos, como uma
das unidades mais antigas
da Polícia Militar do Paraná,
acompanhando o desenvolvimento do Sudoeste do Estado ao longo dos anos. O 3º
BPM desenvolve as suas atividades tendo como base o
lema: “Sua proteção é o nosso compromisso”, sendo responsável por 16 municípios,
sendo que as suas Companhias estão estrategicamente localizadas em Pato Branco, Palmas e Coronel Vivida.
A população atendida pelo
3º BPM é de, aproximadamente, 274 mil habitantes.
O efetivo de que dispõe
para a realização da sua missão é composto por Policiais
Militares, que realizam policiamento nas áreas urbana
e rural, fiscalização de trânsito, aplicação de cães farejadores, com presença em
eventos e operações; equipes
Rotam, com treinamento especializado; policiais da equipe Canil, com especialização
internacional; e agência lo-

LAIANE CARNIEL/CÂMARA MUNICIPAL

Da Redação ADI-PR Curitiba

jornalismo@adipr.com.br

Congresso em Foco

O deputado Luciano Ducci (PSB-PR) está lista dos
indicados ao Prêmio Congresso em Foco. A votação
pela internet pode ser realizada até sexta-feira (31)
e vai escolher parlamentares que melhor exercem o
mandato em 2020. Na lista, só concorrerem os congressistas que não são alvo de acusações ou investigações criminais. Estão aptos na disputa: 54 senadores
e 407 deputados. Esta é a 13ª edição do Prêmio Congresso em Foco.

Líder do governo

Na quarta-feira, será realizada nova sessão da Casa
cal de inteligência, atuando
principalmente no combate ao crime organizado e ao
tráfico de drogas.

Segunda votação

Em segunda votação,
foram aprovadas as alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual (PPA). Ambos
já haviam sido debatidos em
Plenário, em audiências públicas realizadas nos dias 12
de maio e 16 de junho, deste
ano. Por meio do PPA, pelo
Projeto de Lei n°87, ficam
estabelecidas as diretrizes
e ações da administração
municipal, pelo período de

2018 a 2021, e alterações
posteriores, tendo em vista a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), para
o exercício de 2021.
Já pela LDO, por meio
do Projeto de Lei n°88, de
2020, ficaram estabelecidas
as ações prioritárias da administração pública municipal, funções e sub-funções
de Governo, metas e riscos
fiscais, diretrizes gerais para
elaboração financeira e políticas de fomento e desenvolvimento a serem executadas, pelas administrações
direta e indireta do Município de Pato Branco, no exercício de 2021.

É pule de dez que o deputado Ricardo Barros (PP-PR), ex-ministro da Saúde, assumirá a liderança do
governo no legislativo federal no lugar do atual líder,
deputado Vitor Hugo (PSL-GO). A deputada Bia Kicis
(PSL-DF) perdeu a vice-liderança por conta de seu voto
contra a PEC do Fundeb. O deputado paranaense é considerado um grande articulador e já foi líder e vice-líder
do governo desde FHC.

Bem ocupado

“(O presidente) Bolsonaro e eu temos enorme apreço por Victor Hugo, o cargo está bem ocupado”, disse
Ricardo Barros sobre as especulações que assumirá liderança do Governo.

Fui usado!

O ex-ministro Sérgio Moro disse que o governo de
Jair Bolsonaro usou sua presença na equipe ministerial como desculpa para demonstrar que medidas anticorrupção estariam sendo tomadas. Moro afirmou que
o governo não estava fazendo muito e que esta agenda
tem sofrido reveses desde 2018, quando Bolsonaro se
elegeu. “Uma das razões para sair do governo foi que (o
governo Bolsonaro) não estava se fazendo muito (pela
agenda anticorrupção)”.

E agora TSE?

Diante do cenário incerto da pandemia do coronavírus, o TSE está preocupado com o “apagão” de
uma etapa-chave das eleições municipais deste ano:
a convocação de mesários. O processo, na primeira semana de agosto, precisa reunir um exército de
dois milhões de pessoas, entre voluntários e convocados. Especialistas e ex-desembargadores temem
que uma onda de atestados médicos e a judicialização das convocações abram um vácuo sem precedentes na função.

Consórcios

A deputada Leandre Dal Ponte (PV) representou
a bancada paranaense na reunião com o ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello. Na pauta, ações conjuntas
de enfrentamento ao coronavírus. Leandre solicitou
a Pazuello que os consórcios intermunicipais de saúde tenham seu trabalho reconhecido pelo Ministério
da Saúde. A deputada observou a dificuldade no repasse de recursos federais aos consórcios. “É longa
a luta,para que o Ministério da Saúde passe a contribuir com a conta para manter os consórcios, que
hoje são financiados em mais de 80% pelos municípios”, observou.

Previdência

A emenda constitucional que trata da Reforma
da Previdência conferiu certa autonomia a estados e
municípios, permitindo eles estabelecessem as suas
“próprias reformas”. No entanto, o Ministério da Economia determinou, por meio de portaria, que as adequações sejam realizadas até 31 de julho de 2020,
ou seja, até sexta-feira (31. Cada estado e município
altere a respectiva legislação e realize a consolidação da legislação previdenciária. Para isso, os municípios precisam encaminhar um projeto de lei às câmaras de vereadores para se adequar às novas regras
da previdência.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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UTFPR realiza projeto Gestão Empresarial para
apoiar comunidade no enfrentamento à pandemia
Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Termina na próxima segunda-feira (3) o prazo de
inscrição para a 6ª edição
do projeto de extensão Gestão Empresarial ‒ 2020, coordenado por professores
pesquisadores do curso de
Administração da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná (UTFPR), Câmpus
Pato Branco.
De acordo com o professor Luciano Minghini, coordenador do curso e co-coordenador do projeto, o
público-alvo são gestores
líderes, executivos ou proprietários de organizações
públicas ou privadas, independente do porte ou da
área de atuação.
Minghini explicou que
dentre as diversas iniciativas da UTFPR para apoiar
a comunidade regional no
enfrentamento da pandemia de Covid-19, encontra-se esse projeto.
Ele visa a orientação
empresarial na gestão dos
seus “Produtos, Processos, Pessoas e na sua relação com o Mercado”. Segundo o professor, o trabalho
de orientação ocorre a partir do protagonismo dos es-

tudantes do curso, orientados pelos docentes de áreas
como Economia, Estratégia,
Finanças, Logística, Marketing, Operações, Pessoas,
Projetos, Sistemas de Informações e Responsabilidade
Socioambiental.
“Por conta da Responsabilidade Socioambiental,
as ações propostas nas interações com os empresários
promovem a reflexão sobre
a atuação responsável na relação do seu negócio com
a sociedade e o meio ambiente. Além disso, o projeto conta com o apoio de
parceiros especialistas que
podem oferecer suporte em

temas específicos como, por
exemplo, o desafio de conseguir empréstimos e financiamentos junto aos programas de apoio públicos ou
privados”, explicou.
Minghini frisou que,
nas palavras da também coordenadora, professora Elizângela Mara Carvalheiro,
“o projeto Gestão Empresarial organiza a aplicação de
um conjunto de práticas,
técnicas, ferramentas e conceitos de gestão. Os discentes de diferentes períodos
participam de um processo
interativo, juntamente com
as organizações, para o desenvolvimento de ciclos de

atividades nas dimensões:
Produto, Processo, Pessoas
e Mercado”.

Inscrições

O projeto está com as
inscrições abertas até o próximo dia 3 (segunda-feira).
Minghini explicou que os
gestores deverão atender ao
Edital COADM-PB 01/2020
e as inscrições devem ser
efetuadas mediante o preenchimento do formulário
disponibilizado no link, na
página do projeto: http://
pb.utfpr.edu.br/gemp,
ou
nas páginas do Facebook e
Instagram: Gestão Empresarial UTFPR.

Como será
realizado

Minghini revelou que
o trabalho da equipe executora do projeto de extensão é dividido em duas
fases. A primeira está em
andamento desde março
e visa produzir e publicar
conteúdo multimídia para
apoio aos gestores nas redes sociais.
“A segunda é o atendimento propriamente dito às
organizações selecionadas.
O atendimento está organizado em Ciclos de Atividades que envolvem: diagnóstico das necessidades dos

UTFPR

O atendimento as organizações selecionadas será através de Ciclos de Atividades

Feliz Dia do Pediatra, uma homenagem da D7Med
Informe publicitário
Celebraremos na segunda-feira (27), o Dia do Pediatra, especialidade da qual tenho orgulho em pertencer
há mais de 28 anos. Porque ser pediatra é amparar
a vida desde o nascimento
até a vida adulta, para que
a criança e o adolescente tenham uma vida saudável. É
promover saúde, evitar acidentes, intoxicações, apurar
cuidados, orientar os pais,

prevenir doenças. E a palavra prevenção poucas vezes
ganhou força tão intensa
quanto nos períodos em que
vivemos hoje, com o surgimento da pandemia do novo
coronavírus.
Porque ao mesmo tempo em que todos nós, médicos, estamos na linha de
frente do atendimento, também temos que nos cuidar.
Proteger a nossa própria
saúde e a dos que amamos,

incluindo os nossos familiares e os nossos pacientes.
Tudo isto em tempos em
que só cresce o número de
infectados pelo Covid-19 no
planeta, passando dos mais
de 15 milhões de casos, em
todos os países.
Temos a convicção e a
esperança de que esta onda
vai passar. E a certeza de
que ela nos deixou ensinamentos. A telemedicina foi
um deles. Ganhou importan-

Para adoção com amor

abra seu coração e seu lar para as fofuras

Contato 98802-6616

gestores; avaliação da situação proposta; proposição
de práticas e ferramentas
de gestão; e feedback dos
gestores para as dimensões
Produto, Processo, Pessoas
e Mercado”, enfatizou.
No cronograma de atividades os ciclos acontecem
nas seguintes datas: Ciclo 1
‒ de 17 a 31 de agosto; Ciclo
2 ‒ de 1º a 30 de setembro;
Ciclo 3 ‒ de 1º a 30 de outubro; e Ciclo 4 ‒ de 1º a 25 de
novembro. O trabalho para
estruturar a apresentação
será de 25 de novembro a 6
de dezembro; e a apresentação para os gestores acontece de 7 a 11 de dezembro.

CAMPANHA: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
DE PATO BRANCO / DIÁRIO DO SUDOESTE

te papel e reconhecimento
por parte do governo federal, do Conselho Federal de
Medicina, das principais entidades médicas.
A telemedicina, ou consulta virtual, veio para ficar.
Porque o mundo percebeu
que não se pode perder tempo. Porque existe um movimento no sentido de reduzir
fronteiras, diminuir distâncias. E o atendimento médico feito na palma da mão,
por meio de um celular,
como complemento à consulta presencial, é uma destas ferramentas.
Em um futuro breve a
telemedicina assumirá o papel de simplesmente medicina. Por isto, não podemos
parar. Precisamos estar preparados para proteger nossas crianças e adolescentes,
onde quer que residam. Precisamos empregar a tecnologia em nosso favor.
Em todo esse contexto, sabemos que o pediatra
é um dos especialistas mais
importantes. Tenha sempre
em mente que você precisa de um pediatra para chamar de seu. Deve prestigiá-

DIVULGAÇÃO

Dr. Júlio César Pereira Dias, pediatra e sócio fundador
da D7Med
-lo pelo seu conhecimento,
experiência e vivência nesta
nobre área da medicina.
E o seu pediatra deve, a
partir destes momentos difíceis, estar sintonizado com o

que já faz parte do nosso cotidiano, como as inovações
tecnológicas. Porque deste
profissional dependerá o futuro de milhões de crianças
e adolescentes do país.
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Policarpo celebra 70 anos de vida sacerdotal Entidades debatem a
Marcilei roSSi

Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

No sábado (25) foi realizada, na Igreja São Pedro
Apóstolo, em Pato Branco,
a missa em ação de graças
aos 70 anos de sacerdócio
de frei Policarpo Berri.
A celebração foi presidida por frei César Külkamp,
ministro provincial da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil; juntamente com frei Alex
Sandro Ciarnoski, pároco da
Paróquia São Pedro Apóstolo.
Sem a presença de fiéis na igreja, como forma de
prevenção ao novo coronavírus, a celebração contou
apenas com freis da comunidade franciscana do Sudoeste e alguns leigos que atuam na paróquia.
Frei César agradeceu
a Deus e a Policarpo “por
essa herança que o senhor
continua nos dando. Olhando por toda sua caminhada,
são tantas realizações suas
aqui durante esses 70 anos
de sacerdócio, dos quais 66
dedicados a essa região”.
Ele lembrou que, cada
vez que Policarpo foi consultado sobre sua disponibilidade de sair de Pato Branco, sempre se colocou à

Freis da comunidade franciscana do Sudoeste, com o homenageado e o provincial
disposição. “Mas, pela graça de Deus, pode continuar
aqui realizando tantas graças”, disse, destacando que o
aniversariante é uma pessoa
reservada, “porque tem o
coração voltado ao Senhor”.
Frei César destacou ainda que a celebração dos 70
anos de vida sacerdotal de
frei Policarpo, serve ainda
como inspiração no testemunho de vida, seja ele religioso ou não, definindo
como “uma expressão de
amor ao próximo”.
Policarpo disse na ocasião que está muito contente com o Jubileu de Vinho e,
ao mesmo tempo, grato aos
que participam dessa sua
caminhada. Além de par-

ticipar da consagração da
Eucaristia, aproveitou para
dar sua bênção às pessoas
que acompanharam a celebração pela internet e rádio
[em prevenção ao coronavírus], bem como aos que colaboraram para que a celebração ocorresse.
As homenagens também foram feitas por meio
de símbolos e objetos que
acompanham Policarpo durante toda sua caminhada.
Na sequência foi cantado os
parabéns, com um bolo que
tinha em seu topo uma miniatura do frei, que deu a
bênção final a comunidade.

Homenagens

Frei Alex avalia que

Sem o agricultor,
o mundo para.
Por isso, hoje,
paramos para
agradecer por
seu trabalho.

28 DE JULHO.
DIA DO AGRICULTOR.
Obrigado a todos aqueles que
fazem do Paraná o maior produtor
de alimentos do mundo.

frei Policarpo deixa marcas profundas na paróquia
São Pedro Apóstolo, na região e na diocese Palmas e
Francisco Beltrão.
“As sementes que frei
Policarpo semeou por
onde passou, hoje frutificam e dão frutos para o
Reino de Deus”, disse ele,
falando em agradecimento pela vida do religioso e
seu ministério.
Ele também afirmou
que passada a pandemia, e
se possível nas celebrações
de São Francisco de Assis,
padroeiro da ordem, em 4
de outubro, “possamos celebrar com o povo, com a
diocese, as lideranças, os
70 anos de frei Policarpo”.

proteção animal

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, participou
na semana passada de uma reunião do Conselho Municipal de Proteção dos Animais (Compato), com a participação da Polícia Militar, Associação Lima, e demais entidades. Foi apresentado o relatório de ações do Programa
Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (Probem) e o
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
De acordo com o relatório de ações, desde 2014, são
realizadas atividades de controle populacional de cães e
gatos, realização de feiras mensais de adoção responsável, agendamento da captura e transporte dos animais
para castração, chipagem e pós-operatório e realização
de ações práticas na prevenção de zoonoses, riscos sanitários, ambientais e de acidentes.
O Programa, que conta com a parceria do Compato, Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pato Branco (CMAPB) e entidades de proteção aos animais, já realizou a castração de 3.802 animais e promoveu a adoção
de 2.450 animais em 33 feiras de adoções responsáveis,
além de atendimento a mais de 1500 animais em procedimentos de urgência e emergência. Contando com a parceria da Polícia Militar, de janeiro até julho de 2020, foram realizadas 12 atuações por denúncias de maus tratos
de animais com encaminhamento ao Ministério Público.
Segundo a vice-presidente do Compato, Ana Paula
Slonski, o conselho realiza um trabalho ancorado com as
demais entidades, ONGs e grupos protetores de animais,
destacando a castração animal como uma das ações mais
importantes dentre todas realizadas. “Através do projeto de castração, notamos uma diminuição significativa
de animais nos bairros e em conjunto com a Prefeitura, estamos viabilizando este controle populacional de
animais. Mas, além disso, é de extrema relevância o trabalho que realizamos de conscientização da população
em relação ao não abandono, de estarem cientes de não
maltratarem e a adoção destes cães e gatos”, enfatiza.
(Assessoria)

Maior
produtor de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proteína animal
Trigo
Feijão
Frango
Peixe em cativeiro
Seda
Erva-mate
Fécula de mandioca
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Fiscais de decreto de prevenção a covid-19 são
desrespeitados em Pato Branco
Paloma Stedile e
Mariana Salles
redacao@diariodosudoeste.com.br

No final da tarde de domingo (26), uma equipe de
profissionais do Depatran
foi acionada para se deslocar ao bairro Gralha Azul,
em Pato Branco, onde várias
pessoas jogavam futebol.
De acordo com Cirlei
dos Santos, chefe da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Pato Branco, a equipe
chegou até o local e foi recebida com pedradas. “Não
foi possível identificar o responsável pela aglomeração,
mas foi registrado Boletim
de Ocorrência (BO) e a polícia está investigando para
que sejam tomadas as medidas cabíveis em face do
descumprimento do decreto
municipal que busca a prevenção, controle e enfrentamento à disseminação do
coronavírus”.
Além da situação da tarde de domingo, a chefe da
Vigilância Sanitária informou que, na manhã do mes-

mo dia, um proprietário de
estabelecimento comercial
num bairro de Pato Branco também descumpriu o
decreto, por funcionar fora
do horário permitido. “Ele
não aceitou a visita da fiscalização, sendo que uma
pessoa que estava no estabelecimento agrediu o fiscal fisicamente. O local também funcionava sem alvará
e acabou sendo interditado”.

Sábado

Ainda, três situações de
aglomeração foram atendidas por profissionais da Vigilância Sanitária, Depatran e da
Polícia Militar em Pato Branco, na noite de sábado (25).
Os eventos também descumpriam o decreto municipal que busca a prevenção,
controle e enfrentamento à
disseminação da covid-19.
De acordo com o aspirante Chinatto, do 3º Batalhão da Polícia Militar
(BPM), as três situações
ocorreram entre às 21 horas de sábado e à zero hora
do domingo.

A primeira ocorreu
após denúncia anônima junto à Vigilância Sanitária, que
buscou apoio da PM para
verificar se procedia uma
festa na comunidade de Fazenda da Barra. Além da
aglomeração no local, havia algumas pessoas que
não utilizavam máscaras, as
quais foram encaminhadas
ao 3º BPM.
Na mesma noite, fiscais
abordaram outra aglomeração na comunidade de Passo
da Ilha. “Nesta segunda festa, além das pessoas que estavam infringindo a lei, também foi encaminhado ao 3º
BPM um cidadão, com cerca
de 2,5 g de maconha, para
assinar um termo circunstanciado por ser usuário de
droga”, informa o policial.
A terceira situação atendida pelos fiscais ocorreu
no bairro São Roque. Nesse
caso, conforme o aspirante,
a abordagem foi realizada
durante patrulhamento, em
que a equipe da PM percebeu a movimentação no local. “Além da aglomeração,

DiVulgação

Várias situações de descumprimento do decreto foram registradas no fim de semana
ao fazer a abordagem havia
ainda algumas pessoas sem
máscaras”, acrescenta.

Operação na
sexta-feira

Na noite de sexta-feira
(24), a equipe de Vigilância
Sanitária realizou operação
noturna para se certificar de
que bares, restaurante e civis
estavam cumprindo o decreto que define o protocolo sanitário para a contenção de
infecção pelo Sars-Cov-2.
Conforme Cirlei, muitos civis foram multados
por estarem sem máscara.
“Era uma operação programada, como estamos fazendo rotineiramente. Agora,
com os números de infectados aumentando, estamos
intensificando a abordagem
de pessoas que não fazem o
que é solicitado, como usar
a máscara mesmo quando

estão sentados às mesas dos
estabelecimentos”, disse.

Empresários

Conforme o empresário
Thiago Santin, responsável
por um dos estabelecimentos com maior movimento, todas as obrigatoriedades estão sendo cumpridas,
desde aferição de temperatura, distanciamento entre mesas, controle de público e orientação pelo uso
de máscara. “Nós realmente
nos preocupamos com nossos clientes. Dentro das normas, da lei e das possibilidades, estamos fazendo o
nosso melhor” diz.
Proprietário de vários
estabelecimentos, Santin diz
que, devido ao momento, ele
e sua equipe estão procurando cuidar dos seus clientes. “Às vezes somos até chatos, porque não queremos
que ninguém se coloque em

situação de risco. Pedimos
a compreensão de todos e
indicamos que todos sigam
as regras. Estamos de braços abertos a receber todos,
desde que dentro das regras
estabelecidas”, finaliza.

Denúncias

As fiscalizações em relação ao decreto estão sendo realizadas diariamente
por profissionais da Vigilância Sanitária, do Depatran e
da Polícia Militar.
O Município disponibiliza telefone exclusivo para
denúncias a respeito do descumprimento das medidas,
que podem ser feitas de forma anônima pelo Disque
Denúncia, tanto por meio de
ligação, como mensagem de
WhatsApp, no (46) 9 84041020, de segunda a sábado,
das 8h às 12h e das 13h30
às 22h; e aos domingos, das
8h às 20h.

Regional
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Primeiro caso de covid-19, em terras
indígenas, é registrado no Sudoeste
O paciente é um homem com cerca de 40 anos de idade, que vive na Aldeia Palmeirinha do Iguaçu,
situada em Chopinzinho. Na terra indígena vivem cerca de 500 pessoas
Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.com.br

No fim da tarde de segunda-feira (27),
a Aldeia Palmeirinha do Iguaçu, situada em
Chopinzinho, divulgou o primeiro caso de
coronavírus em comunidade indígena no
Sudoeste.
De acordo com o cacique da aldeia,
Claudio Xiju Verissimo, a pessoa que contraiu a covid-19 é um homem, com cerca de
40 anos de idade, que não apresenta nenhuma comorbidade.
Conforme o cacique, o homem, que recebeu o resultado do exame ainda na última quinta-feira (23), contraiu o coronavírus
através de um familiar próximo que esteve
em São Paulo e se contaminou, e ao retornar para o Município, acabou transmitindo
o vírus ao indígena. O paciente não apresenta nenhum problema de saúde e está isolado em sua residência.
Recentemente, o Diário do Sudoeste noticiou como as três terras indígenas da região estão se cuidando durante este período
de pandemia. Em conversa com o Diário, os
chefes das terras informaram que a maior
preocupação era que a doença chegasse até
as aldeias, pois, segundo eles, os indígenas
costumam andar sempre juntos, o que pode
acelerar o contágio nos locais.
Verissimo, assim como os outros caciques, informou que a aldeia vem tomando
todas as medidas de prevenção ao coronavírus, como isolamento social, uso de máscaras e álcool gel e a proibição de terceiros no local. “Porém temos um grupo de
40 pessoas que saem todos os dias para
trabalhar fora da aldeia. Para esses indígenas, solicitamos junto as equipes de saúde
do município o teste para o vírus”, disse.
Conforme o cacique, 160 famílias [população aproximada de 500 pessoas] residem na Aldeia Palmeirinha do Iguaçu.
Em Chopinzinho, município onde está
situada a aldeia, existem 24 casos confirmados. Destes, 19 estão recuperados, um
evoluiu a óbito e o restante encontra-se em
isolamento domiciliar, conforme dados da
Secretaria Municipal de Saúde, divulgados
ainda na tarde de ontem.

Covid-19 na região

Um levantamento de dados feito pela
equipe de reportagem do Diário do Sudoeste, diretamente com as Secretarias Municipais de Saúde dos 42 municípios da região,
apontou para 2.467 casos confirmados de

coronavírus no Sudoeste.
Destes, de acordo com o levantamento,
1.676 pessoas já estão recuperadas e 43 tiveram seu estado de saúde agravado com a
doença e evoluíram a óbito.
Entre os 42 municípios da região,
Francisco Beltrão [396], Pato Branco
[374], Capanema [270], Coronel Domingos Soares [217], Planalto [154], Cleve-

lândia [144], Marmeleiro [108] e Dois Vizinhos [103] são os que mais registram
casos da doença. Juntos, totalizam 1.766
casos e 23 óbitos.

Boletim estadual

O boletim epidemiológico, emitido pela
Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde
de ontem, informou a existência de 2.063 ca-

sos confirmados de coronavírus no Sudoeste
— 404 a menos do que os dados atualizados
locais. Destes, de acordo com a Sesa, 1.037
[estão recuperados e 43 evoluíram a óbito.
Assim como os dados municipais, o boletim estadual aponta para um maior número de casos na microrregião de Francisco
Beltrão [área de abrangência da 8ª Regional de Saúde].
Dados Estaduais

Dados Municipais
Municípios
Bom Sucesso do Sul
Chopinzinho
Clevelândia
Coronel Domingos Soares
Coronel Vivida
Honório Serpa
Itapejara D’Oeste
Mangueirinha
Mariópolis
Palmas
Pato Branco
São João
Saudade do Iguaçu
Sulina
Vitorino
Total 7ª Regional de Saúde
8ª Regional de Saúde
Ampére
Barracão
Bela Vista da Caroba
Boa Esperança do Iguaçu
Bom Jesus do Sul
Capanema
Cruzeiro do Iguaçu
Dois Vizinhos
Enéas Marques
Flor da Serra do Sul
Francisco Beltrão
Manfrinópolis
Marmeleiro
Nova Esperança do Sudoeste
Nova Prata do Iguaçu
Pérola D´Oeste
Pinhal de São Bento
Planalto
Pranchita
Realeza
Renascença
Salgado Filho
Salto do Lontra
Santa Izabel do Oeste
Santo Antônio do Sudoeste
Verê
Total 8ª Regional de Saúde
Total Sudoeste

Casos

Mortes

Recuperados

0
24
144
217
14
4
7
44
36
75
374
13
8
4
17
981

0
1
8
0
0
0
0
1
1
0
7
1
0
0
0
19

0
19
126
210
9
4
6
35
33
71
267
7
6
4
14
811

35
42
13
3
7

1
1
0
0
1

9
33
9
0
4

270

0

131

13
103
33
0
396
10
108
28
22
23
5
154
3
46
15
10
32
16
45
20
1.486
2.467

0
0
1
0
5
0
2
0
1
2
0
1
0
1
1
0
2
2
1
2
24
43

12
53
25
0
292
10
99
10
1
8
1
57
2
27
10
10
29
5
13
12
865
1.676

Municípios
Bom Sucesso do Sul
Chopinzinho
Clevelândia
Coronel Domingos Soares
Coronel Vivida
Honório Serpa
Itapejara D’Oeste
Mangueirinha
Mariópolis
Palmas
Pato Branco
São João
Saudade do Iguaçu
Sulina
Vitorino
Total 7ª Regional de Saúde
8ª Regional de Saúde
Ampére
Barracão
Bela Vista da Caroba
Boa Esperança do Iguaçu
Bom Jesus do Sul
Capanema
Cruzeiro do Iguaçu
Dois Vizinhos
Enéas Marques
Flor da Serra do Sul
Francisco Beltrão
Manfrinópolis
Marmeleiro
Nova Esperança do Sudoeste
Nova Prata do Iguaçu
Pérola D´Oeste
Pinhal de São Bento
Planalto
Pranchita
Realeza
Renascença
Salgado Filho
Salto do Lontra
Santa Izabel do Oeste
Santo Antônio do Sudoeste
São Jorge do Oeste
Verê
Total 8ª Regional de Saúde
Total Sudoeste

Casos

Mortes

Recuperados

0
23
132
199
11
4
5
41
36
75
371
12
7
4
15
935

0
1
8
0
0
0
0
1
1
0
6
1
0
0
0
18

0
19
98
168
9
0
4
36
23
66
239
5
6
4
12
689

31
24
10
3
6

1
1
0
0
1

11
12
0
0
3

211

0

6

14
58
35
0
361
7
95
13
37
21
3
48
2
24
13
10
13
14
29
29
17
1.128
2.063

0
0
1
0
5
0
2
0
1
2
0
1
0
1
1
0
2
2
1
1
2
24
42

7
25
17
0
141
1
82
1
1
3
1
4
2
2
10
5
2
4
1
1
6
348
1.037
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notas
Funcionários públicos
recebem curso de brigada de
incêndio em BSS

Na quinta (22) e sexta-feira (23), professores, outros
funcionários da Educação e servidores do Departamento
de Obras de Bom Sucesso do Sul participaram do curso de
brigada de incêndio. A capacitação respeitou as normas
de segurança da covid-19, com limite de pessoas, sendo
que para isso houve a seleção de alguns funcionários.
O curso tem como objetivo orientar os funcionários
para agir de forma apropriada em casos de incêndio. Dessa forma, em qualquer ocorrência relacionada ao início de
possíveis focos de incêndios, os brigadistas estarão devidamente preparados para aplicar os primeiros socorros e
encaminhar o fluxo de pessoas de maneira correta.
A brigada de incêndio serve para preservar a vida e
os bens de uma instituição. É ela que age diante de situações como as de princípio de incêndio e na prestação
de socorro quando ocorrem desmaios ou outras situações
que envolvam a necessidade de atendimento em primeiros socorros.

Mariópolis faz alerta sobre
uso de agrotóxico

O Departamento de Agricultura e Meio Ambiente de
Mariópolis alerta os agricultores para o uso do Agrotóxico
2,4-D. A sua utilização é permitida em Mariópolis, segundo a Lei Municipal Nº 21/2017, desde que respeitado um
raio de 3 km dos parreirais, com o objetivo de evitar prejuízos ao cultivo da uva no município.
Entretanto, fica restrito o uso do herbicida no período compreendido entre 16 de agosto a 15 de maio do ano
subsequente, nos limites da extensão territorial de Mariópolis, período de poda e manutenções dos parreirais. O
Departamento de Agricultura e Meio Ambiente fará a fiscalização e vai colher denúncias oriundas ao uso do herbicida e descumprimentos da lei.

Santo Antônio do Sudoeste
contrata 150 cirurgias
eletivas

Mesmo com as dificuldades enfrentadas na pandemia do novo coronavírus (covid-19), especialmente com
a redução da arrecadação, o Município de Santo Antônio
do Sudoeste realizou, por meio de chamamento público,
a contratação de 150 cirurgias eletivas para cidadãos que
estavam na fila, à espera dos procedimentos.
Serão 45 cirurgias gerais, 35 de ginecológicas, 12 pediátricas, 21 urológicas, 17 ortopédicas, 10 vasculares e 10
de otorrino. Na ação está sendo investido próximo a R$
326 mil.
Conforme a secretária de Saúde, Maria Elisa Pereira,
a ação inclui o transporte do paciente, todos os exames,
a cirurgia e a consulta de retorno. “Essa é uma das ações
que consideramos mais importantes, pois alguns destes
pacientes estavam aguardando este procedimento pelo
SUS já há alguns anos e agora, por meio deste programa,
vamos resolver e dar qualidade de vida a estas pessoas”.
Nesta primeira etapa do credenciamento, a Secretaria de Saúde está entrando em contato com todos os
pacientes que aguardavam na fila, para dar os encaminhamentos necessários e repassar todas as informações
sobre a realização das cirurgias, que devem ocorrer nos
próximos dias.
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Prefeitura de Ampére realiza
leilão de bens servíveis
Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Neste mês, a Prefeitura
de Ampére abriu o Edital de
Leilão Nº 01/2020, que tem
como objetivo a venda de
bens servíveis de propriedade do Município.
A licitação será na
modalidade “leilão”, do
tipo maior lance, e ocorrerá no dia 5 de agosto, às
9h, nas dependências da
Câmara de Vereadores, situada na rua Maringá, nº
287, Centro.
De acordo com o edital, que pode ser consultado no site da Prefeitura, em
https://bit.ly/330qb1x, os
bens objetos deste leilão po-

dem ser vistoriados de segunda a sexta-feira, das 8h
às 11h30 e das 13h30 às
17h, junto à Secretaria Rodoviária do Município.
Ao todo são nove lotes
disponíveis, que correspondem a veículos [oito automóveis e uma pá-carregadeira], e os valores mínimos
dos lances variam entre R$
8 mil e R$ 60 mil, conforme
o lote.
“Os bens em leilão deverão ser pagos no prazo
de 72h, a quem maior lance oferecer, não inferior à
avaliação, no estado de conservação que se encontram”,
diz o edital.
Podem participar tanto pessoa física, com có-

DivulgAção/PrefeiturA De AmPére

oito automóveis fazem parte do leilão e uma
pá-carregadeira
pia autenticada do RG e do
CPF; como pessoa jurídica,
com contrato social (última
alteração), CNPJ, cópia do
CPF e RG dos sócios-pro-

prietários (credenciamento), bem como CPF e RG
do credenciado, caso não
seja sócio-proprietário da
empresa.

Obra amplia rede de esgoto próxima ao portal de entrada a Chopinzinho
Assessoria
Com vistas a ofertar o
atendimento de saneamento
básico, a rede de esgoto será
ampliada em 360 metros no
Portal de entrada de Chopinzinho, na região da empresa Brasmacol. No total,
serão investidos aproximadamente R$ 70 mil. Em seguida, a prefeitura fará toda
a calçada da via.
“O Município já tinha a
intenção de fazer as calçadas, por ser a entrada da cidade. Porém, apareceu a demanda da empresa, que está
em obras de reestruturação,
sentindo a necessidade de
ter atendida a rede de esgoto.
Então foram casadas as duas
necessidades: fazer a rede
de esgoto [que precisa arrebentar o passeio que existe]
e o Município fará as novas
calçadas”, informa o chefe
da Divisão de Planejamento e Projetos, Jovani Martins.
A parte da obra, que envolve a rede de esgoto [uma

AssessoriA

Parte da obra, que envolve a rede de esgoto, será concluída nos próximos dias
parceria entre a Prefeitura,
Sanepar e Brasmacol], será
concluída nos próximos dias.
As calçadas iniciam a partir
disto. Em um primeiro momento, apenas um dos lados
da via receberá o passeio. A

outra será feita quando for finalizada a rede de água, que
segue até o distrito de São
Francisco. Hoje, Chopinzinho não tem nenhuma outra
obra de ampliação de rede de
esgoto, apenas projeto para

o bairro Menino Deus. Isto
porque, para executá-las, depende de a Sanepar aumentar a capacidade de tratamento da rede na cidade.
Até lá, não é possível expandir em grande proporção.

Colégio Arnaldo Busato fará nova entrega de kits de alimentação em Coronel
Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Nesta quarta-feira (29),

o Colégio Estadual Arnaldo
Busato (Ceab), de Coronel
Vivida, realizará nova entrega de kits de alimentação
aos alunos beneficiários do
Bolsa Família, regularmente
matriculados na instituição
de ensino.
Segundo a página do
Facebook do Ceab, o atendimento ocorrerá das 9h às
11h, em cumprimento ao
Decreto Nº 4.316/2.020,
que dispõe sobre a manutenção e distribuição
de alimentação escolar
na rede pública de ensino, devido à pandemia da
covid-19. Nesse momen-

to serão entregues apenas
produtos oriundos da agricultura familiar.
O colégio lembra aos
responsáveis, que forem
retirar os kits, de que é
obrigatória a apresentação do cartão de beneficiário Bolsa Família e o
CPF do responsável legal
da família. Na oportunidade também será entregue
o material impresso aos
alunos que não têm acesso
às aulas pela internet ou
televisão.
Além disso, o Ceab faz
algumas orientações para
quem for retirar o kit e/ou

material impresso: comparecer apenas um integrante por família; usar máscara,
conforme decretos Municipal e Estadual; levar sacola; e levar documento pessoal do responsável legal e
cartão de beneficiário Bolsa
família.
Ainda, o colégio lembra
que não será permitida a entrada de crianças no local e
o responsável legal não poderá pertencer ao grupo de
risco (idosos, diabéticos, hipertensos, doença respiratória crônica, doença renal
crônica, doença cardiovascular e gestantes).

Geral
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Universidades federais conduzem
1.260 pesquisas sobre covid-19
Agência Brasil
Levantamento da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes) indica que 1.260
pesquisas sobre covid-19
estão sendo conduzidas em
universidades federais de
todo o país.
O número é bastante superior ao contabilizado em maio, de 823, salientando que o protagonismo
da ciência tem ganhado
força durante a pandemia
do novo coronavírus. Para
o cálculo, foram consideradas as respostas que 68
instituições encaminharam
à entidade.
O empenho dos pesquisadores tem resultado também em outras ações, como
a testagem para detecção
da doença infecciosa. Já se
contam 71 atividades desse tipo, que totalizaram
56.956 testes.

Tratamentos

Outra contribuição das
universidades federais é referente ao tratamento de
pacientes. O total de leitos

ACÁCIO PINHEIRO/ AGÊNCIA BRASIL

Comunidades acadêmicas já realizaram56.956 testes de Covid-19
próprios das instituições,
somado ao de leitos viabilizados em parcerias para
a construção e a operacionalização de hospitais de
campanha, é de 2.502, sendo 656 de unidade de terapia intensiva (UTI).
Para as universidades
públicas, uma via escolhida
para atender a população
quanto às demandas próprias da pandemia consiste em formar redes com a
participação de gestores locais. Ao todo, já foram firmadas 255 parcerias com

prefeituras e 112 parcerias
com governos estaduais.

EPIs

Além disso, as comunidades acadêmicas estão
dedicando tempo à produção de equipamentos de
proteção individual (EPI).
Segundo o balanço da Andifes, já são 251.034 protetores faciais, 103.848
máscaras de pano, 12,5
mil viseiras de proteção,
29 mil pares de luvas, 20,2
mil unidades diversas, 6,6
mil aventais, 2 mil capuzes

e 10 mil toucas, que se somam a 300 sacos de lixo
de 100 litros de capacidade, 227 sondas nasotraqueais, 1.028.108 litros de
álcool gel e 915 mil litros
de álcool líquido.
O poder de mobilização das universidades também fica evidente ao se
analisar a quantidade de
campanhas educativas promovidas por essas instituições, que chegam a 1.226.
Paralelamente, as instituições organizaram 482
ações solidárias.

A9

Fiocruz aposta em vacinação
contra covid-19 a partir de 2021
Agência Brasil
Pesquisadores da Fiocruz apostam em vacinação inicial
contra a covid-19 em fevereiro de 2021 para um público específico. A partir daí, a produção nacional das doses poderá
garantir imunização à população em geral, afirma a vice-diretora de Qualidade da Bio-Manguinhos (Fiocruz), Rosane
Cuber Guimarães.
Os recentes resultados de pesquisas da Universidade de
Oxford, no Reino Unido, sobre a segurança da vacina contra a covid-19 elevaram o nível de otimismo em todo o mundo que, desde dezembro do ano passado, observa o alastramento do novo coronavírus, causador da doença, em todas
as regiões. As pesquisas das fases 1 e 2, exigidas pelo procedimento científico, descartaram efeitos adversos graves
provocados pela vacina. Foram registrados relatos de pequenos sintomas, como dores locais ou irritabilidade, aceitos em vacinas contra outras doenças.
O Brasil foi um dos países escolhidos para participar da
Fase 3 dos estudos, que testa a eficácia da vacina. Os testes, que estão a cargo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e outras instituições parceiras, envolvem 5 mil
voluntários de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. A expectativa é detectar a capacidade de imunização das doses
e, a partir daí, a Fiocruz ‒ parceira brasileira nas pesquisas
de Oxford ‒ receberá autorização para importar o princípio
ativo concentrado, que será convertido inicialmente em 30
milhões de doses a serem aplicadas em parcela da população brasileira.
Rosane Guimarães disse ao programa Impressões, da TV
Brasil, que vai ao ar neste domingo (26), às 22h30, que, em
dezembro deste ano, o Brasil receberá 15 milhões de doses e,
em janeiro, mais 15 milhões de doses.
“Estamos recebendo agora apenas 30 milhões de doses porque precisamos, antes de liberar a vacina, ter certeza da comprovação da eficácia dela. Então nós adquirimos
30 milhões de doses no risco e, se a vacina se comprovar
eficaz, vamos receber mais 70 milhões de doses, totalizando, para o país, no primeiro ano, 100 milhões de doses de
vacinas”, disse.

Economia
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Confiança do comércio
sobe 1,7 ponto em julho
Estadão Conteúdo
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 1,7 ponto na passagem de junho para julho,
para 86,1 pontos, a terceira alta consecutiva, informou na segunda-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas (FGV). “A confiança do comércio mantém a trajetória de recuperação em julho, porém em ritmo
menos intenso. O resultado do mês foi influenciado por mais uma alta do indicador que mede a percepção com o momento presente e acomodação do
indicador de expectativas, que tinha avançado mais
no último mês. Ainda é preciso cautela na interpretação do resultado, considerando que houve recuperação de apenas 65% do que foi perdido no início da pandemia de coronavírus. Para os próximos
meses, persiste o cenário de elevada incerteza e de
fragilidade no mercado de trabalho, sugerindo dificuldades na recuperação total do setor”, avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV
(Ibre/FGV), em nota oficial.
O Índice de Situação Atual (ISA-COM) avançou
6,4 pontos, para 88,4 pontos, recuperando 83% do
que foi perdido desde o início do agravamento da
pandemia do novo coronavírus no Brasil. Já o Índice de Expectativas (IECOM) recuou 3 pontos para
84,5 pontos, ainda 22,5 pontos aquém do resultado
de fevereiro, no pré-pandemia.
A coleta de dados para a edição de julho da Sondagem do Comércio foi realizada entre os dias 1º e
23 do mês, com informações de 765 empresas.

Projeção do Focus para
Selic é mantida em 2% em
2020 e 3% em 2021

Preço médio do etanol
sobe na semana em 11
Estados e no DF, diz ANP

Estadão Conteúdo
Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas
projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de
2020. O Relatório de Mercado Focus trouxe na segunda-feira que a mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu
em 2,00% ao ano. Há um mês, estava no mesmo patamar.
Já a expectativa para a Selic no fim de 2021 foi mantida em 3,00% ao ano, igual a quatro semanas atrás. No caso
de 2022, a projeção seguiu em 5,00%, igual a um mês antes. Para 2023, permaneceu em 6,00%, igual a quatro semanas atrás.
Em junho, ao cortar a Selic de 3,00% para 2,25% ao ano,
o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central
(BC) informou que, para as próximas reuniões, “vê como
apropriado avaliar os impactos da pandemia e do conjunto
de medidas de incentivo ao crédito e recomposição de renda,
e antevê que um eventual ajuste futuro no atual grau de estímulo monetário será residual”.

Estadão Conteúdo
Os preços médios do etanol hidratado subiram em 11
Estados e no Distrito Federal na semana encerrada no sábado, 25, ante o período anterior, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. A cotação do
biocombustível caiu em outros 13 Estados e ficou estável no
Amapá e em Sergipe.
Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,33%, a R$ 2,746, em comparação
com R$ 2,737 na semana anterior. Em relação aos últimos
30 dias, quando o preço era de R$ 2,681, a alta foi de 2,42%.
Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e
com mais postos avaliados, a cotação média do hidratado ficou em R$ 2,551, representando elevação de 0,71% ante a
semana anterior (R$ 2,533) e subiu 2,33% na comparação
com os últimos 30 dias (R$ 2,493).
Na Bahia, o biocombustível registrou a maior alta porcentual na semana, de 3,46%. A maior queda semanal, de
9,36%, foi verificada em Roraima. Na comparação mensal,
os preços do etanol subiram em 16 Estados e no Distrito Federal e cederam em outros 10 Estados.
O Estado que registrou a maior alta porcentual na comparação mensal foi Mato Grosso, com elevação de 7,22% no
preço do etanol hidratado. A queda mais expressiva foi verificada no Amapá (-6,23%).
O preço máximo individual, de R$ 4,989 o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande do Sul, onde também
teve o maior preço médio, de R$ 3,949.

Top 5

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções
(Top 5) de médio prazo no Focus, a mediana da taxa básica
em 2020 foi de 2,00% para 1,88% ao ano, ante 2,00% ao ano
de um mês antes. No caso de 2021, passou de 2,38% para
2,25% ao ano, ante 2,25% ao ano de quatro semanas atrás.
A projeção para o fim de 2022 no Top 5 seguiu em
4,50%. Há um mês, estava em 4,25%. No caso de 2023,
permaneceu em 5,75%, ante 5,88% anotados quatro semanas antes.

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

27/07/20

CÂMBIO

27/07/20

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Alta: 2,05%

104.477 pontos

Volume negociado: R$ 28,60 bilhões
104.426 104.309 104.289 102.293 102.381 104.477

EURO
Var. julho: -5,18%
R$ 5,157
R$ 5,158

Baixa: 0,94%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)

EURO TURISMO

Var. julho: -5,24%
R$ 5,1883
R$ 5,1889

Baixa: 0,49%
Compra
Venda

20/07

21/07

22/07

23/07

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Viavarejo ON
Usiminas PNA
Hypera ON
Bradespar PN

24/07

%
+2,07%
+4,73%
+5,02%
+4,59%
-3,22%
+7,15%
+5,84%
+5,56%

27/07

R$
23,20
61,37
27,80
23,68
18,91
8,09
36,25
43,64

BOLSAS NO MUNDO
Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

%
26.584,77
6.104,88
12.838,66
22.715,85

+0,43
-0,31
+0,01
-0,16

OURO - BM&F
27/07

var. dia
R$ 318,50 /grama

+0,79%

IR
Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65
De 2.826,66 até 3.751,05
De 3.751,06 até 4.664,68
Acima de 4.664,68

Alíquota
%
7,5
15
22,5
27,5

Parc. a
deduzir
142,80
354,80
636,13
869,36

Deduções: a) Assalariados: 1-R$ 189,59 por dependente;
2 - pensão alimentícia; 3 - contribuição à Prev. Social; 4 - R$
1.903,98 por aposentado a partir de 65 anos; 5 - contribuições
à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b)
Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no
livro-caixa.

SELIC/IR
IR 2020 - A 2ª parcela do IR 2020 vence
com taxa de juros Selic de 1%.
TAXA SELIC
0,28%
0,24%

MÊS
Jun/20
*Jul/20

em 31/07,

TAXA SELIC
0,21%
1,00%

*No mês corrente a Selic é sempre 1,00%
Indicadores Econômicos: elaboração da agência
Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 99632-7866

R$ 0,0493
R$ 6,69
R$ 0,07

US$ 1 É IGUAL A:

Var. julho: -5,77%
R$ 4,85
R$ 5,39

Iene
Libra esterlina
Euro

105,31
0,78
0,85

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
Índices em %
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
IPCA-15 (IBGE)
IPC (FIPE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)
IPA-DI (FGV)
IPC-DI (FGV)
INCC-DI (FGV)

fev

mar
0,18
0,07
0,02
0,10
1,24
1,64
2,33
0,34
0,26

0,17
0,25
0,22
0,11
-0,04
0,01
-0,03
-0,01
0,33

abr

mai

jun

-0,23

-0,25

0,30

-0,31

-0,38

0,26

-0,01

-0,59

0,02

-0,30

-0,24

0,39

0,80

0,28

1,56

0,05

1,07

1,60

0,11

1,77

2,22

-0,18

-0,54

0,36

0,22

0,20

0,34

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Abr/20
Mai/20

Iene
Libra esterlina
Peso argentino

DÓLAR TURISMO

Índice
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)

mai
1,0246
1,0240
1,0668
1,0610

jun
1,0205
1,0188
1,0651
1,0681

jul
1,0235
1,0213
1,0731
1,0784

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

jul
0,30
-

ano
0,36
0,10
0,67
0,34
4,39
4,54
6,40
0,55
1,74

12m
2,35
2,13
2,13
2,62
7,31
7,84
10,56
2,22
3,68

OUTROS INDICADORES
mai
TJLP (%)
4,94
Sal. mínimo
1.045,00
FGTS (%)
0,2466
UPC
23,54
TAXA SELIC ANUAL: 2,25%

PREVIDÊNCIA

jun
4,94
1.045,00
0,2466
23,54

jul
4,91
1.045,00
0,2466
23,54

COMPETÊNCIA JULHO

Venc.: empresas 20/8, pes.físicas 17/8, emp. domésticos 6/8. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Facultativo

Contribui com 11% sobre o pró-labore, entre R$ 1.045,00
(R$ 114,95) e R$ 6.101,06 (R$ 671,12), através de GPS.

Contribui com 20% sobre qualquer valor entre R$ 1.045,00
(R$ 209,00) a R$ 6.101,06 (R$ 1.220,21), através de carnê.

Autônomo

Empregados - taxas de desconto

1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.045,00 (R$ 209,00) a R$ 6.101,06 (R$
1.220,21).
2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11% sobre o máximo de R$ 6.101,06 (R$ 671,12) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: desconto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.101,06 (R$ 671,12). Se não atingir este
teto, recolhe 20%, via carnê, sobre a diferença até R$
6.101,06.
4) Aut. especial: sobre R$ 1.045,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposentadoria é por idade..

Taxa até R$ 1.045,00 (sal. mínimo)
Taxa entre R$ 1.045,01 e R$ 2.089,60
Taxa entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40
Taxa entre R$ 3.134,41 e R$ 6.101,06

7,5%
9%
12%
14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: é preciso calcular o valor da taxa
para cada intervalo de salário, e depois somar os valores obtidos.
EMPREGADOR Pessoas físicas e empresas não optantes do
Simples pagam uma taxa de 12%

SALÁRIO FAMÍLIA 2020
Salários até R$ 1.425,56

POUP. ANTIGA

48,62

LOTES - ATACADO

Junho/20
Julho/20

NOVA POUPANÇA
Junho/20
Julho/20

ano
3,04
3,55

12 m
6,17
6,17

%
0,1733
0,1303

ano
1,38
1,51

12 m
3,37
3,12

%
0,00
0,00

ano
0,00
0,00

12 m
0,00
0,00

Junho/20
Julho/20
Período
27/5 a 27/6
28/5 a 28/6
1/6 a 1/7
2/6 a 2/7
3/6 a 3/7
4/6 a 4/7
5/6 a 5/7
6/6 a 6/7
7/6 a 7/7
8/6 a 8/7
9/6 a 9/7
10/6 a 10/7
11/6 a 11/7
12/6 a 12/7
13/6 a 13/7
14/6 a 14/7
15/6 a 15/7
16/6 a 16/7
17/6 a 17/7
18/6 a 18/7
19/6 a 19/7
20/6 a 20/7
21/6 a 21/7
22/6 a 22/7
23/6 a 23/7
24/6 a 24/7
25/6 a 25/7
26/6 a 26/7
27/6 a 27/7
28/6 a 28/7
1/7 a 1/8

POUP
ANTIGA
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

POUP
NOVA
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303

TR
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

CUB PARANÁ
Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais - R8N
R$/m2
MAI
JUN %m %ano %12m
Paraná
1.611,44 1.615,33 0,24 1,37 5,10
Norte
1.602,77 1.593,42 -0,58 -0,03 3,11
Noroeste 1.387,65 1.392,97 0,38 -5,92 -3,55
Oeste
1.620,72 1.623,02 0,14 1,02 5,51

SAL. MÍNIMO - PARANÁ
Grupo 1
R$ 1.383,80
Trab.s na agricultura.
Grupo 2
R$ 1.436,60
Serviços administrativos,
domésticos e gerais, vendedores e trab. de reparação.

27/07/20

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. julho: -5,75%
R$ 4,85
R$ 5,41

Baixa: 1,10%
Compra
Venda

Var. julho: -1,55%
R$ 5,69
R$ 6,35

Baixa: 0,31%
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Baixa: 1,10%
Compra
Venda

Var. julho: -0,91%
R$ 6,0952
R$ 6,0980

Alta: 0,50%
Compra
Venda

POUPANÇA, TR
Poupança antiga: depósitos até 03/05/12
Nova poupança: dep. a partir de 04/05/12

Grupo 3
R$ 1.487,20
Trab. produção de bens e
serviços industriais
Grupo 4
R$ 1.599,40
Técnicos nível médio.
*Valores válidos de 01/01/20
a 31/12/20

PRAÇA
Paranaguá
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel
Sudoeste
Guarapuava

TRIGO - saca 60kg
R$
115,00
114,00
110,00
110,00
110,00
110,00

SEM
0,0%
0,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%

30 d.
1,8%
3,6%
2,3%
2,8%
2,3%
2,3%

3,1%
8,9%
9,1%
6,5%
6,4%
8,9%

4,2%
6,5%
4,3%
5,4%
5,3%
4,3%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá
Sudoeste
Cascavel
Maringá
Ponta Grossa
Guarapuava

50,00
49,00
48,00
49,00
50,00
49,00

PRAÇA
Curitiba
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel

R$
69,00
68,00
68,00
68,00

SEM
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

30 d.
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO
Bezerro (1)
Boi gordo (2)
Café (3)
Algodão (4)

27/07
2.080,84
223,45
507,23
278,91

DIA
-0,34%
0,47%
-0,35%
-0,63%

MÊS
5,45%
2,31%
-0,11%
2,88%

1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vista
da arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP
Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra
peso (453 gr), posto SP Capital.

Soja, milho e trigo: fonte Dossiê:Dinheiro; Cepea/Esalq: mais informações em www.cepea.esalq.usp.br

PREÇO AO PRODUTOR
Produto

27/07/20

unidade

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias
30 dias
SOJA
saca 60 kg
101,51
0,6%
1,3%
4,0%
MILHO
saca 60 kg
41,99
0,1%
1,3%
5,4%
TRIGO
saca 60 kg
58,21
0,0%
0,0%
1,1%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
206,81
0,0%
6,2%
7,9%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
218,78
1,6%
5,5%
16,3%
BOI GORDO
arroba, em pé
212,96
0,4%
1,3%
5,5%
SUÍNO
kg, vivo
5,85
0,3%
11,4%
38,6%
ERVA MATE
arroba
15,57
0,0%
0,0%
0,0%
FRANGO
kg, vivo
2,80
0,0%
0,0%
0,0%
Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados

F Belt.
R$
101,00
42,00
59,00
210,00
5,50
-

Pato B.
R$
102,50
43,20
58,00
210,00
190,00
210,00
5,30
13,00
-

MERCADO FUTURO
BOLSA DE CHICAGO (CBOT)
SOJA
Cont.
ago/20
set/20

27/07/20
MILHO

- US$cents por bushel (27,216 kg)

FECH.
906,50
898,75

*DIF.
1,75
0,00

1 SEM.
0,4%
0,2%

1 MÊS
5,4%
4,8%

292,50
295,30

1,70
1,80

Cont.
set/20
dez/20

FECH.
325,00
334,50

*DIF.
-1,25
-0,50

1 SEM.
-1,0%
-0,4%

1 MÊS
2,1%
2,8%

TRIGO - US$cents por bushel (25,4 kg)

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)
ago/20
set/20

- US$cents por bushel (25,4 kg)

0,4%
0,7%

2,6%
2,9%

set/20
dez/20

527,75
534,75

-11,75
-10,50

1,1%
1,1%

10,9%
10,5%

*Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo

BOLSA DE NOVA YORK (NYBOT)
CAFÉ
Cont.
jul/20
set/20

- US$cents/libra peso (0,453 kg)

FECH.
110,40
113,30

*DIF.
2,00
2,00

1 SEM.
12,1%
13,6%

1 MÊS
15,4%
17,2%

27/07/20
ALGODÃO

- US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont.
out/20
dez/20

FECH.
60,69
61,16

*DIF.
0,73
1,06

1 SEM.
-3,7%
-2,7%

1 MÊS
0,7%
2,8%

*Diferença s/ dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 no café e algodão.

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO (BM&F)
Cont.
nov/17
mai/18

FECH.
20,66
21,25

BOI GORDO - R$/arroba
ago/17
set/17

141,88
142,98

*DIF.
-0,09
-0,07

1 SEM.
0,0%
0,2%

29/08/17

MILHO - R$/saca 60 kg

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg
MÊS
-7,5%
-6,2%

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

*DIF.
0,02
0,09

1 SEM.
-2,4%
-0,7%

MÊS
4,5%
2,9%

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

46 - 3220 - 2066
1,62
0,89

2,3%
2,8%

8,5%
7,8%

set/17
dez/17

151,25
156,90

-3,45
-2,20

Geral
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Estudante do Paraná cria respirador
emergencial de baixo custo
Estadão Conteúdo
O universitário Robson
Muniz, estudante do curso
de engenharia civil da Pontifícia Universidade Católica
do Paraná (PUCPR), criou
um respirador emergencial
de baixo custo, construído à base de componentes
exclusivamente nacionais.
O custo médio do produto
final gira em torno de R$
2,5 mil, valor menor que
os ventiladores mecânicos
de preços mais acessíveis.
Os adquiridos pelo Ministério da Saúde em abril deste ano, por exemplo, chegaram a custar a US$ 13 mil
cada (aproximadamente R$
69,6 mil, de acordo com a
cotação atual).
Para desenvolver o respirador, Robson usou uma
bolsa de ressuscitação manual conhecida como “bolsa
Ambu”, um motor de vidro
elétrico de carro e peças mecânicas, projetadas de modo
a permitir que o produto
seja potente e simultaneamente leve. “Na parte eletrônica que controla o motor,
o respirador usa uma placa
(de prototipagem eletrônica
de código aberto) chamada
Arduíno, que tem hardware (parte física de um computador) incorporado”, explicou à Agência Brasil. Esse
hardware serve para contro-

lar a velocidade com que a
bolsa vai ser pressionada,
assim como o volume de ar
que o paciente receberá por
minuto.
O estudante esclareceu
que o projeto foi desenvolvido obedecendo os requisitos da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e teve apoio de todo os
professores do curso de engenharia da PUCPR. Robson
vem trabalhando no produto desde maio deste ano e
aguarda a certificação pela
Anvisa ainda esta semana,
para que possa buscar um
investidor interessado em
produzir o respirador.
Segundo ele, a ideia por
trás do projeto é “fazer uma
coisa bem acessível que possa servir em postos de saúde, hospitais, no atendimento a pessoas infectadas pela
covid-19, desde a unidade
de pronto-atendimento até
a unidade de terapia intensiva”. Os testes do aparelho
foram realizados nos hospitais Universitário Cajuru
(HUC) e o Marcelino Champagnat, ambos da PUCPR.

Montagem rápida

Pensando na demanda mundial por respiradores durante a pandemia do
novo coronavírus, Robson
quis desenvolver um apare-

Divulgação

Santa Maria

o custo médio do produto final gira em torno de R$ 2,5 mil
lho artificial que pudesse
ser produzido rapidamente. Cada motor desenvolvido por ele pode ser montado em menos de uma hora,
por apenas uma pessoa.
“Dá para montar centenas
em um dia só”, destacou,
afirmando que o projeto
pode ser reproduzido a nível nacional.
No entanto, o estudante
observa que esse é um equipamento emergencial, liberado pela Anvisa para uso
apenas durante a pandemia.
“Depois, ele tem que ser recolhido. Ele é, justamente, para aliviar o sistema de
saúde neste momento”, es-

clareceu. O projeto fica ligado direto, no mínimo, durante 15 dias. “Ele não pode
dar defeito porque o paciente fica sedado e respira por
meio dele.”
A máquina foi validada no Centro de Simulação da PUCPR, sob a supervisão da direção geral do
Hospital Universitário Cajuru (HUC), em Curitiba. O
diretor geral do HUC, Juliano Gasparetto, afirmou que,
pelos testes executados, “o
aparelho já teria condições
de ser utilizado para atender os pacientes infectados
pelo novo coronavírus e até
em cirurgias”.

Forças Armadas reforçam combate a incêndios no Pantanal
Estadão Conteúdo
Uma força-tarefa com
cinco aeronaves e 70 homens reforçou, na segunda-feira, 27, a linha de frente
de combate aos incêndios no
Pantanal, em Mato Grosso do
Sul. Conforme o governo, as
chamas devastaram mais de
300 mil hectares do bioma.
Na sexta-feira (24), o governador Reinaldo Azambuja decretou situação de emergência ambiental e pediu ajuda
ao governo federal. Os reforços das Forças Armadas vieram durante o fim de semana
e incluem um avião Hércules, da Força Aérea Brasileira
(FAB), com capacidade para
12 mil litros de água.
O comando integrado
da chamada Operação Pantanal II foi instalado no 6.o
Distrito Naval da Marinha,
em Ladário, cidade próxima
de Corumbá, onde se concentram os maiores focos
de incêndios. Além do Corpo de Bombeiros e agentes
ambientais do estado, participam da operação equipes
do Ibama, Marinha, Exército
e Aeronáutica. A estratégia
para eliminar os focos pre-

vê ação coordenada entre as
aeronaves e as equipes em
terra. “Como os focos mais
próximos a Corumbá estão
sob controle, vamos atacar
aqueles que se propagam
no sentido norte”, disse o tenente coronel Huesley Paulo da Silva, comandante dos
bombeiros
Helicópteros do Exército estão sendo usados
para transportar as equipes aos locais de difícil acesso, como as regiões da Serra do Amolar. Com território
de 65 mil m2 - o 11.o maior
do país -, o município de Corumbá lidera o ranking de
incêndios no país nos últimos cinco anos. Em Mato
Grosso do Sul, Corumbá responde por 79% dos focos
deste ano. Neste domingo
(26), os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registraram
122 focos ativos em área do
município.

Norte

No Pantanal Norte, em
Mato Grosso, os incêndios
atingiram 35 mil hectares
desde a semana passada, na

região do município de Poconé. No domingo (26), a fumaça das queimadas atingiu a capital, Cuiabá, a 104
km. Além do Corpo de Bombeiros do Estado, equipes do
Ibama e do Exército auxiliam

no combate ao fogo. As chamas atingem o entorno do
Parque Estadual Encontro
das Águas, que abrange áreas do Pantanal. Ainda não há
levantamento sobre as perdas na fauna da região.

A Cooperativa de Reforma Agrária e Erva-mate (Copermate), de Santa Maria do Oeste, vai agregar mais valor à produção com a ajuda do Governo do Estado. Um
convênio de R$ 406 mil garantiu a aquisição de uma
máquina de envase de chás em sachê. A entidade foi a
primeira colocada no edital do programa Coopera Paraná, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. O presidente da cooperativa, Adelir de Lima, diz
que o convênio para aquisição da máquina vai permitir
à cooperativa colocar um novo produto no mercado nacional e internacional, melhorando o comércio já existente. “Vamos aproveitar melhor a matéria-prima, e com
isso agregar valor e aumentar a renda da cooperativa e
do associado”. Já são industrializados pela Copermate a
erva-mate chimarrão socada e triturada; erva-mate cacheada, chá mate tostado a granel, chá mate verde, palito e pó. Hoje, 13 produtores orgânicos têm certificação pelo IBD.

Farmácias Nissei

A Farmácias Nissei está se preparando para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO). A companhia, que é líder do setor no Paraná, pretende levantar até R$ 1 bilhão com a operação. As informações
são do jornal Valor Econômico. o prospecto da oferta de ações deve ser protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em meados de setembro. Caso
o prazo se confirme, os papéis devem ser precificados
até o fim do ano. O IPO, que deve ser composto majoritariamente por ações primárias, será utilizado para
estimular o crescimento orgânico da companhia, além
de pagar uma dívida com o Farallon Caital. A gestora
norte-americana financiou a empresa com um mezanino de R$ 150 milhões em 2017. De acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias,
a Nissei é a 10ª rede de drogarias do país em faturamento. Em número de lojas, a companhia paranaense
está em 8º lugar.

Copel testa caminhão

Um caminhão elétrico será testado esta semana pela
Copel para transporte de materiais entre Curitiba e municípios da Região Metropolitana, do Litoral e dos Campos
Gerais. O veículo sem emissão de gases poluentes e livre
de ruído e vibração tem um peso bruto total de 7,5 toneladas. O caminhão que entrará em testes na próxima semana é da chinesa JAC Motors, e tem autonomia para até
200 quilômetros de rodagem. O fabricante estima que o
custo total por quilômetro rodado resulte em 4 a 5 vezes
menos, na comparação com a alimentação a óleo diesel. O
desenvolvimento da mobilidade elétrica é uma das frentes de inovação em que a Copel tem atuado nos últimos
anos. Em 2019, a empresa concluiu a instalação de postos de recargas que formam a maior eletrovia do Brasil,
com 730 quilômetros de extensão, ligando o Porto de Paranaguá às Cataratas do Iguaçu. O projeto, executado em
parceria com a Itaipu Binacional, instalou 12 eletropostos
ao longo da BR-277, nos municípios de Paranaguá, Curitiba, Palmeira, Fernandes Pinheiro, Irati, Prudentópolis,
Candói, Laranjeiras do Sul, Ibema, Cascavel, Matelândia
e Foz do Iguaçu.

Atrações turísticas

O Paraná será um dos dez Estados brasileiros responsáveis por divulgar os atrativos do País no “Meeting Brasil Online – Latin America 2020”. O evento
acontecerá em formato on-line, respeitando as determinações de isolamento social, entre os dias 10 a 13
de agosto. A transmissão ao vivo acontecerá pelos canais oficiais no Facebook e YouTube da Expan Mais.
Ele será dividido em dois momentos. O ‘Destination’ reúne capacitações promovidas pelos destinos do Brasil e o ‘Experience’ consiste em rodadas de negócios
para apresentar produtos e serviços turísticos aos países participantes. O Meeting Brasil Online – Latin America 2020 contará com a participação de operadores e
agentes de viagens do México, Guatemala, Costa Rita,
Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai, Argentina e Uruguai. O Paraná será representado
pela Paranatur.
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www.simepar.br
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

MÁX.

20°

O ransomware é um PROGRAMA malicioso que afeta sistemas ou REDES inteiras de
computadores, tornando os DADOS inacessíveis, que somente são desbloqueados a
partir do pagamento de um RESGATE (ransom), em bitcoins, por parte do usuário. É
um dos CRIMES virtuais mais praticados
em todo o MUNDO.

MIN.

11°
LUA

Para evitar que seu COMPUTADOR seja contaminado com um ransomware, o mais indicado é ter um antivírus instalado no APARELHO, além de evitar sempre PÁGINAS com
links e CÓDIGOS suspeitos ou maliciosos.
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PROBABILIDADE DE CHUVA 92% | 2,2mm

Ainda que seja visto como um PROBLEMA
de segurança recente, o ransomware vem
de longa DATA. As primeiras referências a
esse TIPO de ATAQUE digital datam do fim
da DÉCADA de 1980.
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HORÓSCOPO

facebook.com/tionenetours

contato@tionenetours.com.br

ÁRIES 21/03 A 20/04

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Todas as coisas ligadas às artes,
música e beleza atrairão sua atenção. De vazão aos seus instintos e
sentimentos nobres. Poderá chegar a excelentes resultados e boas
conclusões.

Este dia, deverá favorecê-lo nos assuntos familiares e questões ﬁnanceiras ligadas com pessoas amigas.
Procure ser previdente quanto aos
demais assuntos porque o passado pode trazer alguma coisa que o
aborrecerá.

Dia indicado para resolver questões
ﬁnanceiras e proﬁssionais e para as
mudanças de residência e para elevar seu crédito. Evite precipitações.
Deverá evitar atritos e disputas com
inimigos declarados e rivais.

Evite neste dia, questões com vizinhos e a pressa, ao viajar. Os
amigos leais o ajudarão em qualquer diﬁculdade e conseguirá realizar boa parte de seus anseios e
desejos.

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Dia que favorece muito a realização de alguns de seus mais legítimos desejos e empreendimentos.
Procure dar crédito aqueles que se
aproximarem de você com o intuito de ajudá-lo.

A inﬂuência da lua promete bons
ganhos e lucros em negócios rápidos e especulações razoáveis. Especial atenção aos assuntos domésticos e proﬁssionais e tudo o que lhe
dê elevação e estabilidade.

Dia em que terá probabilidade e habilidade para tirar proveito dos negócios e de seu trabalho. Haverá
colaboração por parte dos superiores e amigos ﬁéis.

As ações corretivas, discussões
demoradas, demandas e toda e
qualquer questão que se ligue
aos seus direitos, devem ser tratadas com cautela e coragem.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

PEIXES 20/02 A 20/03

Há boas e negativas inﬂuências.
Mas para que tudo saia a seu gosto você deverá usar de tato, inteligência e perícia principalmente ao
tratar de negócios. Êxito romântico.

Tudo indica que você será inclinado
a fazer uma viagem, se é que ainda
não viajou. Acontecimentos, notícias e circunstâncias farão deste dia,
um pleno êxito e satisfações.

Sob a inﬂuência da sua segunda
casa zodiacal, pode fazer compras
ou vendas lucrativas. Procure cuidar
melhor da sua saúde. Atividade brilhante na vida social, esportiva, intelectual e administrativa.

Bom aspecto astral para transportes e novos empreendimentos imobiliários. Contudo, a falta
de constância poderá prejudicar
seus objetivos ﬁnanceiros e proﬁssionais. Favorável ao romance.

Opinião
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O Departamento Municipal
de Trânsito de Pato
Branco (Depatran) iniciou
na semana passada a
revitalização da sinalização
horizontal de algumas
ruas do município, sendo
contemplada em primeiro
momento a rua Senador
Teotônio Vilela, entre a
rua Ivaí e BR-158 e a rua
Ivaí, entre as ruas Senador
Teotônio Vilela até a junção
com a rua Tocantins.

Artigo

Pensar mais no dia seguinte
Rosel Antonio Beraldo e Anor Sganzerla
Tem ficado muito claro a cada dia que
passa e em especial agora com a presença pitoresca do ser invisível, que nós simples seres humanos não podemos sobreviver sem o nosso Querido Planeta Terra, o
contrário sim é mais do que verdadeiro, entretanto a atualidade com as suas poderosas
forças atuando em conjunto, deixa as pessoas atônitas e sem tempo para pensarem
sobre uma possibilidade de a vida vir a extinguir-se. Na Terra comum que se habita,
tantos e tantos projetos sustentáveis e duradouros foram deixados de lado e optou-se por outro projeto mais arriscado e arrojado, o viver e o conviver perderam assim a
graça e a magia do encontro, deu-se lugar
a um outro convívio, muito menos humano,
pautado na grande maioria das vezes pela
desconfiança, pelo tecnicismo, pelo pragmatismo inclemente do já, aqui, agora; uma experiência tida agora como traumatizante.
A substituição está sendo nas entrelinhas a palavra do momento, um pretenso
processo de reconstrução para um mundo
“melhor” depois do ser invisível ser domado
pela inteligência humana vem trazendo atitudes e comportamentos antes tidos como
anormais, ultrapassados, coisas de velhos e
que agora sem mais nem menos tornaram-se o novo normal: no isolamento prisional
forçado nosso de cada dia, um abraço pela
tela vale muito, um gesto de gratidão e carinho virtuais transformaram-se em armas
poderosas para vencer as distâncias. Essa
experiência virtual até certo ponto poderá
fazer sucesso, mas jamais irá tomar o lugar

do contato corpo a corpo, do abraço entre
filhos e pais, enfim daqueles momentos prazerosos que só a amizade e o bem viver podem realmente proporcionar; o ambiente a
ser totalmente reconstruído necessariamente deverá abdicar das coisas velhas.
É com o outro que se sairá desta crise,
é com um pensar comum que serão abertos caminhos mais frutíferos e muito menos
conflituosos, descolonizando o nosso imaginário daquelas fantasias absurdas de que
armados até os dentes do bom e do melhor
seremos sempre invulneráveis, alguns ainda insistem em não admitir que o ser invisível quebrou todos os paradigmas existentes até então. Pessoas “ilustradas” ainda não
se deram conta de que o ser invisível tem
uma sede insaciável pelos corpos, que ele
acha demais estar de posse daquelas pessoas “saudáveis”, sejam elas quem forem,
a força do ser invisível vem justamente do
uso contínuo de nossa arrogância; diante do
perigo que ameaça todos não sabemos usar
adequadamente uma forma comum de se
comunicar com o outro, as nossas carências
nesse campo tem sido tantas que só mesmo
a retirada das máscaras nos salvará.
Nesse meio ambiente em que agora nos
faltam muitas coisas somos tentados a deixar que “outros” formatem o nosso pensar
bem como o nosso comportamento, isso tem
se acelerado em muito nos últimos meses se
prestarmos bem a atenção, há uma tentativa quase desesperada de se traçar um panorama pautado única e exclusivamente pela
razão instrumental, mais uma vez diante do

caos alguns aparecem com uma propaganda belamente enganosa que nos diz: prevemos o futuro e prometemos que você terá
algo muito rentável em pouco tempo; entretanto esse rentável quando analisado sob a
lente do ser invisível, se mostrou efêmero e
também perigoso. No tempo aparentemente
congelado, tais promessas são mais do mesmo, um utilitarismo efêmero que continua a
não abordar as verdadeiras questões a fundo e que lançaram a humanidade numa espiral de incertezas.
Todos os profetas do futuro perfeito e
a sua ânsia por criar um ser humano moldado pela máquina simplesmente se alienaram do mundo real, alguns de tão embebidos de “boas intenções”, mesmo em meio à
onda gigante do ser invisível, trombeteavam
o fim de toda e qualquer discriminação, pleno emprego e garantias sem fim para “todos” os trabalhadores, conectividade a mil
por hora; isso entretanto a cada dia que passa é para alguns apenas e esses alguns poderão ser pouquíssimos dentre em breve.
Aos poucos precisamos entender e assimilar que nem tudo o que reluziu até agora
foi ouro, as sombras estão por toda parte,
ora mais, ora menos e justamente no meio
de toda essa contradição é que poderemos
encontrar a força para moldarmos um novo
jeito de ser no mundo e a coragem dos antigos, precisamos resgatar e confrontá-la com
tudo o que está ocorrendo agora é apenas
o início.
Bioeticamente, nesse tempo marcado
pela nossa vulnerabilidade, fiquemos com o

bom senso, a ponderação, o cuidado e atenção para com as coisas boas da vida, prestemos atenção em nosso meio ambiente integral e o quanto devemos nos empenhar por
salvá-lo para que as gerações futuras possam dele desfrutar; olhemos também para
uma figura brasileira impar e de suma importância nesse quesito, isto é, Celso Furtado, aquele economista que já em 1974
alertava o Brasil e o mundo sobre um possível colapso de toda a humanidade, Furtado em sua humildade devotou-se a ler profundamente Kenneth Boulding, Nicholas
Georgescu Roegen, John Stuart Mill dentre outros. A mensagem de Celso Furtado é
para os dias de hoje clara, atual e profética: repensar o mito do mais e melhor, revisitarmos as nossas ilusões, confrontarmos nossos estilos de vida com a finitude
dos recursos do Planeta, abraçarmos a ideia
de que o meio termo, o razoável, o equilíbrio é o melhor para todos nessa hora; passar disso é perigoso e poderemos todos perder muito.

Rosel Antonio Beraldo, mora em VerêPR, mestre em Bioética, especialista em
Filosofia pela PUC-PR; Anor Sganzerla,
de Curitiba-PR, é mestre e doutor em
Filosofia, é professor titular de Bioética na
PUCPR
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Segurança

PLANTÃO
Assalto em
pizzaria

Um homem armado
praticou assalto domingo à
noite em uma pizzaria localizada na rua Florianópolis,
em Francisco Beltrão. A vítima relatou a Polícia Militar
que o bandido chegou no
estabelecimento com uma
motoneta Biz branca e entrou já com a arma em punho, possivelmente um revólver, que apontou para a
cabeça dela e exigiu que entregasse o dinheiro do caixa,
cerca de R$ 200,00, fugindo
com a motoneta em direção ao bairro São Miguel. O
bandido estava de capacete e usando touca balaclava,
mas a vítima percebeu que
ele tem a pele clara e estava
usando uma jaqueta branca. Foram realizadas buscas,
mas sem êxito.

Prisão de ladrão

A Polícia Militar foi informada, na tarde do último domingo, que um homem havia entrado em
uma residência no bairro
Sudoeste, em Pato Branco.
Os policiais foram até a rua
Curitiba e flagraram o ladrão, que largou um notebook e pulou por uma janela, mas foi acompanhado e
preso. Além do notebook,
os policiais recuperaram
um relógio. O ladrão foi entregue na Delegacia da Polícia Civil para as devidas
providências.

Apreensão
de arma

Um morador do bairro
Hípica, em Palmas, comunicou a Polícia Militar domingo à noite sobre disparos de
arma de fogo na rua Ângelo Santin e o autor teria fugido do local com uma camionete. Durante as buscas, os
policiais abordaram um veículo com as características
repassadas e encontraram
no seu interior uma pistola
municiada com seis cartuchos intactos. O homem e
a arma foram entregues na
Delegacia da Polícia Civil de
Palmas.

Furto
qualificado

Ladrões arrombaram,
no fim de semana, uma residência na linha São Pedro,
em Santa Izabel D’Oeste. A
vítima relatou para a Polícia Militar que foram arrombadas várias portas da
sua casa, com o furto de
quatro espingardas, que
possuem registro, além de
uma caixa com munições
de calibre 22. Equipes policiais realizaram buscas,
mas não conseguiram localizar os ladrões.
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Denarc apreende 60kg de maconha em Marmeleiro
Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), através do Núcleo Regional de Pato Branco da Divisão Estadual de
Narcóticos (Denarc) e do
Núcleo de Operações com
Cães (NOC), fizeram uma
ação conjunta com a Polícia
Militar de Santa Catarina no
último sábado, em Marmeleiro. O trabalho resultou
na apreensão de 60kg de
maconha.
Conforme informações
da Denarc, a droga estava
num fundo falso embaixo
dos bancos de um Citroën,
que foi abordado pelos policiais na PR-180, em Marmeleiro. A maconha foi
encontrada pelos cães farejadores do NOC e o mo-

torista do veículo, um homem de 35 anos, foi preso
em flagrante. Ele relatou
aos policiais que carregou
a droga na região de Foz
do Iguaçu e estava transportando para Chapecó
(SC).
Esse foi mais um trabalho conjunto da Polícia Civil do Paraná e a Polícia Militar de Santa Catarina no
combate à criminalidade na
região de fronteira. O traficante e a droga foram entregues na Delegacia da Polícia Civil para as devidas
providências.

Pato Branco

Durante patrulhamento
na madrugada de domingo
pela Rua do Príncipe, bairro São Cristóvão, em Pato
Branco, a equipe da Rotam

do 3º Batalhão da Polícia
Militar (3º BPM) abordou
dois rapazes, que estavam
em atitude suspeita. Eles
tentaram dispensar várias
pedras de crack ao avistarem a viatura.
Segundo a Polícia Militar, havia denúncias contra os dois rapazes pelo telefone 181 sobre tráfico de
drogas. Os policiais também realizaram buscas nas
residências de ambas, encontrando mais drogas. Ao
todo, foram apreendidas 49
pedras de crack, 16 gramas
de maconha e R$ 152,00
em espécie.
Os dois rapazes foram
presos em flagrante por tráfico de drogas. Eles foram
entregues na Delegacia da
Polícia Civil para as devidas
providências.

DivulgAção

A maconha estava escondida num
fundo falso em um Citroën

Polícia Civil elucida homicídio em Palmas
A Delegacia da Polícia
Civil de Palmas elucidou um
homicídio qualificado ocorrido no dia 19 de julho, por
volta das 22h40, no bairro
Palmas 1. Juliano Farias, 36
anos, foi morto a tiros.
O delegado de Palmas,
Felipe Souza, informou que

o crime foi praticado por um
homem de 47 anos, que se
apresentou na última sexta-feira na Delegacia de Polícia e assumiu a autoria do
homicídio. Ele não relatou a
motivação, mas o crime teria sido passional.
De acordo com Felipe,

testemunhas foram essências para a elucidação do
homicídio. O autor não ofereceu qualquer tipo de defesa para a vítima, pois encontrava-se escondido atrás
do carro esperando Juliano
sair da residência para matá-lo. Ele efetuou três dispa-

Pelo que foi levantado pela imprensa de Coronel Vivida, na casa alugada
morava uma mulher e seus
três filhos.
Ela e as crianças tinham acabado de sair da
residência quando ocorreu
o incêndio.
A mulher, que perdeu
tudo no incêndio, afirmou
não saber como começou
o fogo. Ela disse que não

quando fugiu, não sabendo
precisar onde.
Felipe informou que o
autor se manteve em silêncio com relação a motivação do crime. O delegado já
concluiu o inquérito policial
e encaminhou para o Poder
Judiciário. (AB)

ADelino guimArães/ráDio voz Do suDoeste

Fogo consome residência
em Coronel Vivida
Uma casa de madeira
foi consumida pelo fogo na
tarde de segunda-feira (27)
no bairro São José Operário, em Coronel Vivida. O
Corpo de Bombeiros e a
Defesa Civil foram acionados e quando chegaram ao
local o imóvel já tinha sido
tomado pelas chamas, mas
conseguiram evitar que o
fogo se alastrasse para residências vizinhas.

ros contra Juliano, que chegou a ser socorrido, mas
morreu após dar entrada no
Pronto Atendimento Municipal (PAM). O revólver calibre 38 utilizado no homicídio não foi localizado. O
autor simplesmente disse
que jogou a arma no mato

havia nada ligado e até o
registro do botijão de gás
estava fechado. Ninguém
ficou ferido. (AB)

A casa de
madeira
foi
rapidamente
destruída
pelo fogo

Ladrões furtam
veículo de prefeitura
A Polícia Militar foi informada, na madrugada de domingo, sobre o arrombamento de um barracão da Prefeitura de
Boa Esperança do Iguaçu. Os ladrões levaram um Fiat/Strada e vários equipamentos. Pelo que foi levantado pela Polícia Militar, além do veículo, os ladrões levaram duas roçadeiras, pneus, um soprador Still, um rompedor Bosch, uma
makita e uma serra circular Bosch. Os policiais observaram
pelas imagens das câmeras de monitoramento que os ladrões carregaram os equipamentos no veículo da prefeitura
e em outro Fiat/Strada branco de propriedade desconhecida.
Já na manhã de domingo, os policiais foram informados de que havia um Fiat/Strada abandonado em meio a
uma plantação de milho às margens da PR-483, em Dois Vizinhos. No local, foi confirmado que se tratava do Fiat/Strada que pertence a Prefeitura de Boa Esperança do Iguaçu. O
carro foi guinchado até o pátio da Delegacia da Polícia Civil
de Dois Vizinhos para as devidas providências. (AB)

Esporte
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Pato Futsal contrata o ala
João Lucas de São Lourenço do Oeste
Após a saída de vários
jogadores, o Pato Futsal está
buscando novos atletas para
recompor o elenco. O supervisor Gerson Móvio confirmou na segunda-feira a contratação do ala João Lucas,
do Futsal São Lourenço (SC).
O jogador só depende da
aprovação nos exames médicos para integrar o elenco
do time pato-branquense,
bicampeão da Liga Nacional
de Futsal (LNF).
Conforme o Portal Minutta, a despedida de João
Lucas veio pelas redes sociais. “Venho comunicar que
não faço mais parte do Futsal São Lourenço. Foram
mais de sete anos nesse clube que vi crescer e fazendo
parte dessa construção, o
sentimento de gratidão prevalece acima de qualquer
outro sentimento”, afirmou.
João Lucas, ala do Futsal São Lourenço, agora faz
parte do elenco do Pato Futsal. Ao Portal Minutta, ele

Futsal são loureço

João lucas é confirmado como reforço do Pato Futsal
confirmou que já está treinando com a equipe comandada pelo técnico Sérgio Lacerda.
Também pelas redes so-

ciais, o Futsal São Lourenço
agradeceu a participação do
atleta ao longo destes anos.
“Desejando todo o sucesso
do mundo ao jogador que

está de saída para uma equipe de Liga Nacional, e agradecendo ao amigo que permanecerá para sempre” diz
a nota.

Jogos de São Paulo e Palmeiras abrem
mata-mata do Paulistão
Estadão Conteúdo
A Federação Paulista de
Futebol (FPF) divulgou na
segunda-feira a tabela das
quartas do Estadual e definiu que São Paulo e Palmeiras, diante de Mirassol
e Santo André, respectivamente, vão atuar na quarta-feira. Os jogos de Corinthians e Santos serão

disputados na quinta. A segunda fase da competição
terá duas partidas no Morumbi, pois o Red Bull Bragantino mandará a sua partida lá.
O São Paulo será o primeiro a entrar em campo,
às 19 horas de quarta, diante do Mirassol, no Morumbi,
em confronto entre os dois

Cristiano Ronaldo
chega ao 30º título
Estadão Conteúdo
A Juventus conquistou, no último domingo, o Campeonato Italiano. Este é o nono título nacional da Velha Senhora
e o terceiro de Cristiano Ronaldo desde que chegou à Itália.
Com a conquista, aos 35 anos, o craque português alcançou a expressiva marca de 30 títulos na carreira e, atrás de
Lionel Messi, ostenta uma das trajetórias mais vitoriosas da
história do futebol.
Isso porque o argentino possui três troféus a mais que
Cristiano, ou seja: 33 títulos. Contudo, o português pode conquistar sua 31ª taça e diminuir a diferença para o argentino
ainda nesta temporada. Cristiano já disse que a rivalidade entre ambos o ajudou a querer conquistar cada vez mais títulos.
“Não tenho qualquer dúvida de que ele me faz ser um
melhor jogador e eu o faço o mesmo com ele. As rivalidades são boas, são saudáveis. Admiro muito a carreira que ele
tem feito e ele já disse publicamente que teve pena de eu ter
deixado a liga espanhola. Porque era uma rivalidade que ele
gostava. É normal, é a rivalidade boa que existe no futebol”,
disse Cristiano, em 2019, à emissora “TVI”.
No dia 7 de agosto, a Juventus encara, na Itália, o Lyon,
em partida válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O primeiro confronto, contudo, foi desfavorável aos italianos. Eles perderam, antes da paralisação do futebol em
decorrência da covid-19, por 1 a 0. Caso revertam o placar desfavorável, a Juventus se encaminhará para as quartas de final, que será disputada, a partir do dia 12 de agosto, em Lisboa.

melhores times do Grupo C.
Depois, às 21h30, no Allianz
Parque, será a vez de o Palmeiras encarar o Santo André - esses times foram os
classificados da chave B.
O Morumbi receberá
outra partida na quinta-feira. A partir das 19 horas, o
Bragantino, time de melhor
campanha do Campeonato

Paulista, vai realizar o seu
jogo contra o Corinthians no
estádio do São Paulo. O duelo envolve os dois primeiros
colocados do Grupo D.
Às 21h30, as quartas de
final do Paulistão chegarão
ao fim com Santos x Ponte
Preta, na Vila Belmiro, partida entre as equipes que se
classificaram no Grupo A.

A15

Coritiba
volta aos treinos
Após vencer o Cianorte na primeira partida da
semifinal do Campeonato
Paranaense, no interior do
Estado, por 3 a 2, o elenco do Coritiba já se reapresentou na tarde de segunda-feira (27), no Centro de
Treinamento Bayard Osna.
A equipe iniciou os preparativos para o duelo de
volta, na próxima quarta-feira, no Couto Pereira.
A comissão técnica coxa-branca já sabe que terá
uma série de desfalques
para a partida de quarta-feira (29), no Couto Pereira. Cinco atletas estão suspensos: o zagueiro
Rhodolfo, o volante Nathan Silva, o médio Thiago Lopes, os atacantes Robson e Igor Jesus.
Por outro lado, Eduardo Barroca espera poder
contar com o meia atacante Rafinha. O camisa sete
foi poupado da partida
do último fim de semana
e não viajou para Cianorte e segunda-feira se reapresentou com todo o grupo. O elenco alviverde tem
novo treinamento marcado a para a tarde desta terça-feira, no CT da Graciosa.
Por ter vencido o Cianorte fora de casa, o Coritiba sabe que até um
empate garante o time coxa-branca na grande final
do Campeonato Paranaense. O Coritiba encara o
Cianorte, às 20h de quarta-feira (29), no Alto da
Glória.

Furacão

O Athletico teve mais

Divulgação

o Coxa se prepara para o
jogo decisivo diante do
Cianorte
uma grande atuação, em
que respeitou o adversário, mostrou muita concentração e buscou o gol
a todo momento. Essa foi
a avaliação do técnico Dorival Júnior, que após a
goleada de 5 a 1 sobre o
FC Cascavel, no domingo
(26), enalteceu a postura
do Furacão e a qualidade
do adversário.
“Eu não esperava esse
resultado. Acho que, independentemente do número de gols, foi um grande jogo. Enfrentamos um
grande adversário, muito
bem treinado. Fico muito
satisfeito porque a equipe
buscou o gol a todo instante e soube buscar os caminhos”, afirmou o treinador
athleticano.
O jogo de volta entre
FC Cascavel x Athletico será
disputado nesta quarta-feira, às 18h, no Estádio Olímpico, em Cascavel. O Furacão pode até perder por
três gols de diferença que
garante vaga na decisão
do Estadual (Assessoria)
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Aluga-se Apartamento no Residencial Ágape II na área central
de Pato Branco!! Com 98.10 m²
de área total: 1 Suíte, 1 Demi suíte Sala, Cozinha com churrasqueira Banheiro social, Área de serviço
2 elevadores 1 vaga de Garagem
Ótimo acabamento, (laminado e
porcelanato) Área de lazer completa Salão de festas. Playground
com campo de futebol. Fica situado ao lado da Prefeitura Municipal, próximo de mercado, hospital e uma quadra da praça central
e igreja Matriz. Valor: 1.250,00+
condomínio (170,00). Maiores informações: Mariely Corretora de
Imóveis e Realize Correspondente Caixa, Creci 32792. Contato: (46) 99105-8064. Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixada, Em
frente ao Patão Supermercado.
--------------------Aluga-se apartamento com 2
quartos mais uma suíte, sala, cozinha grande, sacada, garagem
individual, salão de festa. Localizado na Rua Itabira, Bairro Cadorin próximo do colégio das
irmãs Teatinas. Interessados entrar em contato: 46 99977 8575
--------------------Apartamento Locação Edifício San
Marino Rua Barão do Rio Branco Centro. 01 suíte, 02 dormitórios, sala, cozinha, Wc social, lavanderia, 02 sacadas 02 vagas de
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Classificados

garagem por apartamento, Medidor de Água e Gás individual, sacada com churrasqueira e ponto de gás, plataforma de elevação
para portadores necessidades especiais, salão de festas com playground, água quente em todos
os ambientes, ponto de ar condicionado em três ambientes. Creci
J-4.201.Tratar fone: 046 30251911
ou
99101-1743(Whatsapp)
--------------------Alugo apartamento no Ed. Bertinatto, Av. Tupi, 3281. Localização privilegiada, em frente
a nova farmácia Droga Raia e
supermercado Center Baixada, ao lado da faculdade Mater
Dei, do supermercado Patão e
calçados São José. Possui 03
dormitórios, sala, cozinha (já
possui móveis e fogão) e banheiro. Valor do aluguel R$
1.250,00 (Já incluso: condomínio, IPTU e internet de fibra
óptica). Medidores de energia
e água individuais. Opção por
vaga de garagem. Fone/Whatsapp: (46) 99108-5208 com Rovian Bertinatto. Acesse fotos
e vídeos em facebook.com/
BertinattoEmpreendimentos.
--------------------Habitar Aluga: Apartamento localizado na Rua Itabira 1800, Ed.
Belluno I, Centro. 02 quartos,
sala com sacada e churrasqueira, banheiro e 01 vaga de garagem. Aluguel R$ 1150,00 + taxas. Código 305. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------

Habitar
Aluga:
Apartamento
102 localizado na Avenida Tupi
2194, Ed. Pittol, Centro. 03 quartos sendo um deles suíte, sala,
banheiro e 01 vaga de garagem. Aluguel R$ 1350,00 + taxas. Código 312. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Habitar Aluga: Apartamento 702
localizado na Avenida Tupi 1997,
Ed. Imperatriz, Centro. 03 quartos sendo um deles suíte, sala,
banheiro e 01 vaga de garagem. Aluguel R$ 1300,00 + taxas. Código 312. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Habitar Aluga : Apartamento localizado na Rua Caramuru, 586, Centro, Ed. Rostirolla, Centro. 02 quartos, sala, banheiro e 01 vaga de
garagem. Aluguel R$ 1000,00 +
taxas. Código 138. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Famex imobiliária aluga Apartamentos, localizados na Rua caramuru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área privativa de 60,75
m², sendo 01 cozinha com moveis planejados, 01 sala de tv,
01 bwc social, 01 area de serviço, 01 suíte, 01 quarto, 01 vaga
de garagem. Valor da locação
R$ 1.100,00 + taxas. Consulte-nos no site: http://www.fameximoveis.com.br/ Fone: 3220-8030/

Whats 99104-5445. CRECI J5858
--------------------Famex imobiliária aluga apartamentos Studios, localizado na Rua
Itacolomi n° 830, esquina com a
Rua Caramuru, centro, área Privativa de 37,00 m², sendo 01 cozinha planejada, 01 bwc. Valor da
locação R$ 1.100,00. Consulte-nos no site: http://www.fameximoveis.com.br/ Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
--------------------Famex imobiliária aluga Apartamento 501 B, localizado na Rua
caramuru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área privativa de 77,00 m²,
sendo 01 cozinha, 01 sala de tv, 01
bwc social, 01 area de serviço, 01
suíte, 01 quarto, 01 vaga de garagem, sacada com churrasqueira. Valor da locação R$ 1.350,00
+ taxas Consulte-nos no site:
http://www.fameximoveis.com.br/
Fone:
3220-8030/
Whats
99104-5445.
CRECI
J5858
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Monte Moriah Localizado na Rua Tamoio - 865
Centro - (a duas quadras do antigo terminal). Apartamento - 904
mobiliado, composto de 01 quarto, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem.
Aluguel R$ 1.000,00 + cond. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Edifício Rio Sena - Localizado
na Rua Carlos Carraro nº 67 centro - Apartamento - 404 bloco 02
- composto de 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro social, área de
serviço, sacada com churrasqueira e garagem. Aluguel R$ 750,00 +
cond. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Antonio Milani - Localizado na Rua Luiz Parzianello 62 -Bairro Fraron - (próximo da
Fadep e ao lado da churrascaria
três cantos). Apartamento - 102 composto de 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, sacada e garagem. Aluguel
R$ 800,00 + cond. +/- R$ 100,00.
Fones:
46-3225-1769/
32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Padoan Filho - localizado na Rua Jaciretã - 465
centro - (em frente ao teatro municipal). Apartamento - 101 - a, composto de 03 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, área de serviço, e
garagem. Aluguel R$ 820,00 +
cond. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Betel - Apartamen-

to - 303 bloco 02 localizado na
Rua Clevelândia, nº 1050, Bairro Fraron composto de 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem.
Aluguel R$ 550,00 + cond. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br

Vendo apto Novo, com 86m² no
Bairro Fraron. Sendo: Sala, 02
quartos, banheiro, cozinha, churrasqueira, lavanderia e garagem.
Excelente acabamento! Valor R$
195 000,00 financia pela Caixa Econômica. Tratar (46) 9 9919-0240
--------------------Vendo apartamento no Centro,
Rua Aimoré, 430 Apto-201 (2º
andar), Ed. Norma Mariana, a
duas quadras da Igreja Matriz.
Suíte + 2 dormitórios + dependência de empregada, BWC social, sala de estar e jantar conjugada, cozinha, lavanderia,
BWC de serviço e 1 vaga de
garagem. 106,56 m² área privativa e 139,96 m² área total.
Apartamento reformado. Conta com cômodos amplos, difícil de encontrar atualmente
nos novos empreendimentos.
R$ 350.000,00. Fone/Whatsapp: (46) 99108-5208 com Rovian Bertinatto. Acesse fotos
e vídeos em facebook.com/
BertinattoEmpreendimentos.
--------------------Vendo Apartamento no bairro
Neva em Cascavel, Rua Curitiba, 1417, Ed. Munique. Possui 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, BWC e 2
vagas de garagem. Atenção investidor - imóvel locado. 15 min de ônibus ou 7 min
de carro para a Unioeste, e 3
min de carro até o centro. R$
195.000,00 a vista. Aceito troca por imóvel em Pato Branco ou veículo (Valor para troca
R$ 225.000,00). Fone/Whatsapp: (46) 99108-5208 com Rovian Bertinatto. Acesse fotos
e vídeos em facebook.com/
BertinattoEmpreendimentos.
--------------------Edif. Ímola Apartamento com 115
m², suíte mais dois quartos, sacada com churrasqueira, garagem individual. Centro próximo
Supermercado Center e Ampernet. Valor R$ 299.000,00 Tratar
(46)9-8404-0568 Creci-PR 1.530-J.
--------------------Vendo apartamento no Edifício
Ana, localizado na Rua Aimoré
esquina com Itabira. Com 3 dormitórios, sendo uma suíte completa mobiliada, banheiro com balcão, box em vidro temperado e
grande banheira de hidromassagem. Mais dois dormitórios menores, e um banheiro social com
balcão. Sala ampla com lareira,

duas amplas sacadas sendo uma
com churrasqueira e mobiliada.
Cozinha e área de serviço também montadas com mobília, 2 vagas de garagem separadas, e depósito. Tratar (46) 9 9132-6238
--------------------Vende-se estúdio na cobertura nº
801 Edifício Topázio. Contendo
42,43m² privativo. Interessados tratar pelo whatsapp (46) 99101-3174
--------------------Vende-se: apartamento no residencial Leoní: Rua Tapejara
n.º314, centro; 01 suíte mais 02
dormitórios, 01 banheiro social,
01 sala de tv / jantar, churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga de
garagem privativa. - móveis sob
medida, 03 apartamentos por andar, excelente privacidade, teto
com rebaixamento em gesso, elevador, salão de festas na cobertura. R$ 320.000,00. Telefone: (46)
3025-3557 / Whatsapp (46) 999714087 / 9973-4188. Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR.
------------------Imobiliária Acacio Imóveis vende apto novo no Ed. Marins Camargo, Rua Marins Camargo nº
90, com 138,00 m², suíte, 02 quartos, sacada com churrasqueira e garagem, no Centro da cidade de Pato Branco/PR. Valor R$
420.000,00. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
------------------Favero Corretores De Imóveis
– Vende: Apartamento localizado no Edifício Osvaldo Paulo Piassa - Rua Itabira esquina
com Tapajós, possui 1 suíte + 02
quartos, sala grande para 02 ambientes, cozinha, banheiro social,
lavanderia, dependência de empregada com banheiro, 1 vaga
de garagem. Valor: 320.000,00.
Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
------------------Ederson Imóveis Vende apto novo,
com 02 quartos, ambiente social,
cozinha, lavanderia, banheiro e garagem individual. Edifício com elevador e salão de festas. Apenas:
R$ 215.000,00. Financia. CRECI/
PR 06596-J. Agende uma visita
hoje mesmo e confira: (46) 32254150 / 99933-5074. Mais opções
em: www.edersonimoveis.com.br
--------------------Ciro Imóveis Vende: Apartamento no Edifício Esmeralda na Rua
Itabira esquina com a Rua Itapuã
- 01 suíte mais 02 quartos, lavabo, espaço gourmet com churrasqueira e fechamento sistema reiki, 02 vagas de garagem. A partir
de R$ 460.000,00. Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br, endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------Apartamento Edif. Piacenza 161
m², suíte mais dois quartos com
móveis planejados, próximo Center Centro Supermercados, Rua
Itabira, esq. com Goianazes Centro. Tratar (46)9-8404-0568 /
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--------------------Edif. Belluno 2º andar C/2 Quartos, 1 garagem R$ 240.000,00.
Face Oeste (de Meio) rua Itabira próximo Teatro e Xok Publicidades ótimo para investidor Tratar (46)98404-0568 / (46)
9-8404-0572 Creci-Pr
1.530-J.

Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Barracão no Parque Das Industrias - barracão localizado no Parque Industrial Teofelo Petrycosk.
Fones:
46-3225-1769/
32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Imobiliária Acacio Imóveis aluga Barracão Comercial 350,00
m², Terreno 600,00 m², Bairro Alvorada, próximo da Av. Tupi. Valor R$ 2.500,00. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br

Ciro Imóveis Vende: Sobrado no bairro Fraron: 03 dormitórios, sacada, banheiro social, sala de tv/jantar, cozinha,
lavabo, churrasqueira, lavanderia,01 vaga de garagem. Valor R$
290.000,00. E mail: atendimento@ciroimoveispb.com.br, endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------Ciro Imóveis Vende: Casa na
Rua Silvestre Ambrósio Franchin,
n.º 63, bairro Fraron 03 dormitórios, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia, churrasqueira, 01 vaga de garagem. Valor
R$ 240.000,00, aceita terreno de
menor valor como parte de pagamento. E mail: atendimento@ciroimoveispb.com.br, endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------Habitar Aluga: Sobrado localizado na Rua Itabira 926, Centro. 03
quartos sendo 01 com sacada e ar
condicionado, sistema de alarmes
e câmeras instalados e 01 vaga de
garagem. Aluguel R$ 1550,00 +
taxas. Código 295. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp

C3

Classificados
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Favero Corretores De Imóveis – Aluga: Porão no Centro de Pato Branco, Localizado na Rua Nereu Ramos, 400.
Possui, 02 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.
Valor: R$ 930,00 com R$ 80,00
de desconto por pontualidade. Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis
– Aluga: Casa com 02 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de
serviço e garagem. Localizado
na Rua Alceu Bengue Ribas, 56.
Valor: R$ 1.050,00 com R$ 100,00
de desconto por pontualidade. Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Imobiliária Acacio Imóveis aluga Casa residencial com ponto
comercial de Mercearia, 100,00
m² Rua do Príncipe nº 1302,
Bairro São Cristóvão da Cidade de Pato Branco – Pr. Valor
R$ 800,00. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Imobiliária Acacio Imóveis aluga Casa residencial 58,00 m² Rua
Curitiba nº 889, Bairro Veneza da
Cidade de Pato Branco – Pr. Valor R$ 650,00. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Sobrado - 01 - sito a Rua Benjamin Constante - 276 Bairro Jardim
Primavera, composto de 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, sacada e garagem. Aluguel R$ 650,00. (cada).
Fones:
46-3225-1769/
32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Sobrado - Localizado na Rua
Nereu Ramos - 1345 Bairro Vila
Izabel - próxima capela do bairro. Sobrado composto de 01 suíte com sacada + 02 quartos,
sala, cozinha, lavabo, área de
serviço, banheiro social, área de
festa com churrasqueira e garagem. Aluguel R$ 1.100,00. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Casa – Bairro Fraron - Localizada na Rua Augusto Redivo nº 44
Fraron (aos fundo do parque tec-

nológico), nova, composta de 02
quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem. Aluguel R$ 850,00. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br

Vendo casa no Bairro Vila Izabel, com 210m2, uma suíte, mais dois quartos, sala de
TV, sala de estar e jantar, cozinha com móveis Gava, lavanderia, churrasqueira e vaga
para dois carros. Laje, aquecimento central, alarme monitorado. Tratar: 46-98803-3773.
--------------------Vende-se 02 casas, Rua Tocantins com Valdemar Viganó, 561, 1/2 quadra da Avenida Tupi próximo ao centro,
terreno de 300 metros. Valor: R$ 300.000,00. Contato: Joacir (46) 9 9125-4277.
--------------------Vendo excelente casa no bairro
Cristo Rei próxima da UPA, aceita apartamento de menor valor,
com: 3 dormitórios, sendo uma
Suíte c/ closet, Lavabo e banheiro social, Sala com mezanino Lareira Cozinha em conceito aberto
Varanda com churrasqueira Pergolado de madeira 03 vagas de
garagem. Pisos em porcelanato e
laminado de madeira Aquecimento de água a gás, Área construída:
160,22 m². Área de terreno: 361,94
m². Próximo da UPA. Bairro Cristo Rei. Pato Branco. Agende sua
Visita!! Realize Correspondente
Caixa e Mariely Corretora de Imóveis. Creci 32792. Telefone: (46)
98800-9572 ou (46) 99105-8064
Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - Em
Frente ao Patão Supermercado.
--------------------Vende-se Casa próximo Bianchi Peças e Havan 95 m² com
laje, água quente, suíte mais dois
quartos, garagem 2 carros. Valor R$ 299.000,00 Tratar (46)98404-0568
Creci-Pr
1.530-J.
--------------------Vende-se casa mista com 80mts,
contendo sala, copa, cozinha bwc
social, 03 quartos sendo 01 suíte.
Lote de 360 mts sobra de terreno
para futura construção. Valor: R$
214,000,00. Interessados entrar em
contato pelo fone 46 9 9913-1420
--------------------Sobrado Condomínio Tarso, Sobrado com 61 m² Superior: 02
quartos, banheiro social. Térreo:

Salas, Cozinha, área de serviço,
fundos lavanderia com churrasqueira, Vaga de garagem. Cozinha com armários e pia. Banheiros com balcões / box.Forro Laje
com acabamento em gesso. Piso
porcelanato. Toda iluminação LED
R$ 160.000,00 (46) 98404-0568 /
(46) 9-8404-0572 Creci-Pr 1.530-J.
--------------------Sobrados no Fraron, próximo antiga Ass. Cattani. Fino padrão
construtivo. De R$ 360.000,00 à
R$ 450.000,00. Rua Augustinho
Tatto e Dozolina Dagios. Prontos para entrar e morar! Tratar
46-9-8404-0568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vende-se: casa no bairro Parzianello: 02 suítes + 02 demi-suítes,
02 lavabos,01 sala de tv com lareira, 01 sala de jantar, 01 jardim interno, 01 salão de festas, 01 despensa, 01 lavanderia, 03 vagas

de garagem, 01 piscina. Casa
com laje, coberta com telha, encanamento para água quente,
aquecimento solar da piscina, ar
condicionado, móveis planejados, aberturas em alumínio, portas em laca, piso cerâmica e laminado. Telefone: (46) 3025-3557
/ Whatsapp (46) 99971-4087 /
9973-4188. Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR.
--------------------Casa à venda no Vila Izabel com
cozinha, sala conjugada, escritório, WC social, 01 suíte com closet, 01 quarto, garagem com
churrasqueira, lavanderia, dispensa, com 150,00m² construído e
84,39m2 averbado mais espaço
para construir piscina, toda murada. Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp).
Valor
sob
consulta.
-------------------Vendo ótima casa nova com
60m², na entrada do Bairro São Francisco, a uma quadra do pinheiro da rua Tocantins. Sendo: 03 quartos, sala,
cozinha, área coberta para lavanderia, churrasqueira privativa coberta e outras duas
coletivas, em condomínio fechado. Ótima localização e
segurança. Tratar pelo fone /
WhatsApp: (46) 99972-1340.
-------------------Ederson Imóveis Vende casa com
piscina, aproximadamente 180m2,
peças amplas, sendo piso superior: 01 suíte, 02 quartos, sala
de estar/jantar, cozinha, banheiro e garagem. Piso inferior: salão
de festas, lavabo, ampla varanda com churrasqueira, lavanderia, garagem e piscina. Terreno todo murado com 400,15 m2.
Oferta: De: R$ 250.000,00 Por R$
210.000,00 estuda trocas: terreno,
apto com 01 ou 02 quartos. CRECI/PR 06596-J. Agende uma visita
hoje mesmo e confira: (46) 32254150 / 99933-5074. Mais opções
em: www.edersonimoveis.com.br
-------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende Ou Aluga: Sobrado no bairro São Luiz com Área construída
de 130 m². Possuí 01 suíte com

sacada + 02 quartos, Sala, Cozinha, Lavanderia, Banheiro social, Lavabo, Área de serviço e
Garagem. De R$380.000,00 POR
R$ 360.000,00 Estuda propostas! Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
-------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa no bairro Fraron,
possui 02 Dormitórios grandes,
Sala de estar, Cozinha, 1 Banheiro, área externa com churrasqueira e Lavanderia, casa segura com
grades em todas as janelas, toda
murada e com portões. Localizada na Rua Letícia Chioquetta n° 37. Valor: Baixou o valor de
R$ 150.000,00 para R$ 145.000,00
Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
-------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa nova no Loteamento
Vila Matilde. Com 02 quartos, Sala,
Cozinha, Banheiro e Garagem.
Possuí laje e toda murada. Área
total de terreno 190 m², sendo 54
m² construídos. R$170.000,00.
Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
-------------------Atkrom Empreendimentos – vende casa Linda em estilo sobrado em alto padrão com 3 Suítes
1 quarto, sala de estar e jantar, lavanderia espaço gourmet, garagem para 3 veículos, casa toda em
laje com gesso rebaixada. Laminado nas suítes, e porcelanato. Valor:
R$ 1.550.000,00. Fones: (46) 30254901, (46) 99129-8814 (Aliel Tonial)
CRECI: 31.234 F, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: CA741
--------------------Atkrom Empreendimentos – Vende Casa em Mariópolis com 2
quartos sala, cozinha 1 banheiro com área total de 232 metros e
de casa com 58 metros Valor: R$
90.000,00. Fones: (46) 3025-4901,
(46) 99129-8814 (Aliel Tonial) CRECI: 31.234 F, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: CA729

C4
--------------------Atkrom Empreendimentos – Vende
Casa alto padrão Excelente localização no bairro Pinheiros em Pato
Branco Composta por: 3 quartos
sendo 1 suíte com closet.Sala de
estar, sala de jantar, copa, cozinha,
espaço gourmet, edícula, piscina,
2 vagas de garagem e jardins.
Aceita terreno e ou apartamento
de menor valor.Adega Sala, Cozinha, Cozinha Planejada, 2 Banheiros, 2 Quartos 1 Suite, Closet, Garagem Coberta, Portão Eletrônico,
Dep. Empregados, Área Serviço,
Despensa, Caixa Água, Edícula/
Área de Festas, Churrasqueira, Varanda, Jardim Inverno, Piscina, Interfone, Murado, Semi-Mobiliado,
Ar Condicionado em todos os Ambientes, Área Construída, 230.00
Metros, Área Privativa 200.00 Metros , Terreno 586.00 Metros Valor:
R$ 1.350.000,00. Fones: (46) 30254901, (46) 99129-8814 (Aliel Tonial)
CRECI: 31.234 F, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: CA723

Vende-se linda chácara na Comunidade de São João Batista,
zona rural de Pato Branco-PR,
á 12km da cidade. Propriedade possui 130.000m² contendo: casa em alvenaria, galpão
para carros e trator, galpão
para gado leiteiro, 4.500m² de
aviários construídos com equipamentos para galinha poedeira, três casas de madeira.
Valor a tratar com proprietário. Aceita imóveis como parte do pagamento. Contato:
(46) 98801-5115 (whatssap) ou
(46) 99129-0548 (whatssap).
--------------------Beto Corretor de Imóvel Vende:
chácara com área de lazer em
Itapejara D`Oeste na linha palmeirinha, com 16.000 metros na
beira do Rio Chopin, possui sobrado misto com 200m² e uma
casa de madeira de 100m², contém mais de 200 pés de frutas
de várias espécies e uma água
composta de 25%de mineral. Tratar telefone (46) 9 9101-2506.
--------------------Atkrom Empreendimentos – Vende Chácara na Comunidade
Santa terezinha em Renascença com 6 Alqueires e casa mista com 115 metros, também 4
açudes fonte de água protegida, divisa lateral com duas sangas e mecanizada hoje com 4 alqueires possibilidade de 4 a 5
alqueireas. Valor: R$ 600.000,00.
Fones: (46) 3025-4901, (46)
99129-8814 (Aliel Tonial) CRECI: 31.234 F, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: Á629
--------------------Atkrom Empreendimentos – Vende Chácara para venda no são roque do chopim com casa de 70
metros em alvenaria, mais infra estrutura coberta de 700 metros, e
também poço artesiano, lavoura,
chiqueiro, mangueira, aceitamos
terreno em pato branco de até 30
metros e restante a vista Valor:
R$ 300.000,00. Fones: (46) 30254901, (46) 99129-8814 (Aliel Tonial)
CRECI: 31.234 F, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: Á585
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aluga

02, localizado na Rua Itabira, n°
1412, centro, área privativa de
152,00 m², sendo 01 copa, 02
bwc, mezanino. Valor da locação
R$ 4.500,00 + taxas. Consulte-nos no site: http://www.fameximoveis.com.br/ Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------Famex imobiliária aluga sala
01, localizado na Rua Itabira, n° 1402, centro, área privativa de 138,00 m², sendo 01
copa, 02 bwc, mezanino. Valor
da locação R$ 4.000,00 + taxas
Consulte-nos no site: http://
www.fameximoveis.com.br/
Fone:
3220-8030/
Whats
99104-5445.
CRECI
J5858
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Sala comercial - sala comercial
localizada na Rua Itacolomi n°2715
no Bairro Amadori com 45m² e com
01 banheiro - aluguel R$ 1.300,00.
Fones:
46-3225-1769/
32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br

Vende-se loja em área central,
com toda estrutura de funcionamento, com estoque em roupas,
presentes, artigos de artesanatos, bebidas e perfumes em geral.
Atendendo seus clientes a 8 anos.
Aceita como forma de pagamento carro ou terreno Valor sob consulta. Tratar fone: 046 30251911
ou 99101-1743(Whatsapp). Creci J-4.201. Valor sob consulta.

Vende-se Terreno no centro. Terreno de esquina com 900 m²
com a mais bela vista da cidade. Aceito veículos ou imóveis como parte do pagamento.
Tratar
(46)99112-9660.
--------------------Oportunidade de Negócios: Vendo terreno área central de Pato
Branco c/611,52m², por menos
de 600 reais o m², na Rua Iguaçu, com 14 metros de frente x
43,68 fundo. Valor R$ 350.000,00.
Aceita carro de até 40.000 - Interessados chamar WhatsApp (46)
9 8404-1525 ou 46 99916-6637
--------------------Bairro Vila Izabel/Pinheiros/Parte
Alta Ótimo posição solar / Acima
do nível da rua 70% Murado 643
M² Frente de 15 metros Rua Epitácio Pessoa Oferta R$ 350.000,00
Imóvel de Face Norte com vista pa-

norâmica. Tratar (46)-9-8404-0568 /
(46) 9-8404-0572 Creci-Pr 1.530-J.
--------------------Vende - Loteamento Forselini/
Shopping, vende ótimos Lotes Residenciais e Comerciais,
prontos para construir. Confira os preços dos três últimos
em promoção. O melhor investimento da cidade e região,
aproveite! Agora é hora de
comprar, antes da inauguração
do Shopping. Fale direto com
o proprietário pelo Fone/WhatsApp (46) 99972-1340 – Face:
Aires Afonso Forselini ou e-mail aaforselini@wln.com.br”.
--------------------Vende-se Terreno no Centro.
Terreno com 450 m², Rua Clarice Cerqueira,15x30m com
casa mista. Visão parcial da cidade. Parte superior: 3 quartos, sala, cozinha, banheiro
e lavanderia. Parte inferior: 1
quarto, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Garagem coberta para 2 carros. Ótimo
para quem quer morar, perfeito
para quem quer investir! Telefone: (46) 9 9916-5495/ Ângelo
--------------Vende-se Terreno no Bairro Menino Deus. Área Total 406.87 m²,
R$ 140.000,00. Gostou? Entre
em contato e Agende uma Visita!! Realize Correspondente Caixa e Mariely Cattoni corretora de
imóveis. Creci 32792. (46) 991058064 OU (46) 98800-9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - Em
Frente ao Patão Supermercado
--------------Vende-se somente terreno com
429,60m², localizado na Rua Alagoas Bairro La Salle. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta. CRECI J-4.
--------------Terreno a venda na Rua Pedro Soares, bairro Vila Isabel com 612,57m².
Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp).
Valor
sob
consulta.
--------------Ederson Imóveis Vende excelente terreno de esquina com
709,70m2, localizado em bairro nobre e região tranquila. Bairro Cadorin. Ótimo para moradia
ou para investidores/construtores. Oferta: R$ 250.000,00. CRECI/PR 06596-J. Agende uma visita
hoje mesmo e confira: (46) 32254150 / 99933-5074. Mais opções
em: www.edersonimoveis.com.br
--------------Solar Imóveis Vende: Loteamento Jardim Primavera, lotes a partir
de 372,00m²no valor de R$ 500,00
o m². Entrada, restante parcelado
direto com o proprietário. Pronto para construir, confira esse e
outros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------		
Solar Imóveis Vende: Loteamento Vó Normélia, bairro Fraron,
próximo a Faculdade Fadep, lo-

tes a partir de 259,00m² no valor a partir de R$ 90.000,00, entrada, restante parcelado em até
48 vezes, confira esse e outros
imóveis no site www.solar.imb.
br ou 3225 8800, Creci J-3779.

Vende-se Oficina Mecânica, localizada na Av Tupi, Bairro Cristo Rei. Valor R$ 50 000,00,
aceita automóvel no negócio. Tratar: (46) 99931-0776

Vendo Caminhonete Hilux ano
2003, a diesel, 4x4, cor; preta e turbinada. Troco por carro de menor valor. Interessados entrar em contato pelo
fone (whats) 46 99984-3044.
--------------------Vende-se EcoSport XLT, 2.0,
2008/2009, cor prata, com câmbio automático, ar condicionado,
direção hidráulica, vidro elétrico,
trava, alarme, retrovisor elétrico,
computador de bordo, som original com controle de som no volante, banco de couro, jogo de
roda e farol de neblina. Valor à
vista ou financiado R$ 28.700,00,
Troca R$ 29.900,00. Recebo carro ou moto de menor valor. Informações: (46) 99102-1017 (WhatsApp) ou (46) 3225-4655. www.
bolicarveiculos.blogspot.com.
br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.

--------------------Vende-se Gol, 1.0, G5, 4 portas,
cor preta, 2009/2010. com ar condicionado, direção hidráulica. vidro elétrico, trava, alarme e som.
Valor à vista ou financiado: R$
19.800,00, Troca R$ 21.000,00. Recebo carro ou moto de menor valor. Informações: (46) 99102-1017
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.
--------------------Vende-se Fiat Strada Adventure, 1.8, Dualogic, 2014, com câmbio automático, cabine dupla, 3
portas, cor vermelha, completa, em ótimo estado de conservação. Valor à vista ou financiado R$
44.000,00, Troca R$ 46.000,00. Recebo carro ou moto de menor valor. Informações: (46) 99102-1017
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.

Vende-se Oficina Mecânica, localizada na Av Tupi, Bairro Cristo Rei. Valor R$ 50 000,00,
aceita automóvel no negócio. Tratar: (46) 99931-0776

Procuro serviços de diarista,
mensalista, ou cozinheira. Contatar DaLuz ( 46 ) 9 9114-6959

-----------------Contrata-se: Representante comercial – Metalúrgica - Atuará no
sudoeste do Paraná, prospectando novos clientes, elaborando propostas, efetivando negociações e
formalizando
pedidos.Necessário experiência na área metalúrgica. Interessados deverão encaminhar currículo para rh@prioriza.
me ou comparecer na sede da
Prioriza terceirizações. Rua Osvaldo Aranha, 377, Sala 5, Centro, Pato Branco-PR. Contato: (46)
99130-6777 ou (46) 3025-6777
-----------------Contrata-Se Desenvolvedor Web
Conhecimentos: Backend NodeJS
e Angular Diferencial: desenvolvimentos de e-commerce, utilização
de terminal Linux e conteinerização
(Docker). Vaga para Pato Branco –
PR. Interessados deverão encaminhar currículo para rh@prioriza.me
ou comparecer na sede da Prioriza terceirizações. Rua Osvaldo Aranha, 377, Sala 5, Centro,
Pato Branco-PR. Contato: (46)
99130-6777 ou (46) 3025-6777
--------------------Contrata-se E-Commerce - Manutenção e inclusão de produtos no
site da empresa e Marketplaces,
rastreamento das vendas, controle
do faturamento, pós vendas. Habilidades em ERP, vendas on- line,
informática, editor de imagens, comercial vendas. Interessados deverão encaminhar currículo para
rh@prioriza.me ou comparecer na
sede da Prioriza terceirizações Rua
Osvaldo Aranha, 377, Sala 5, Centro, Pato Branco-PR. Contato: (46)
99130-6777 ou (46) 3025-6777

ANUNCIE
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Caderno Integrante da Edição nº 7688 | Pato Branco, 28 de julho de 2020

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como ﬁnalidade tornar público as informações a cerca dos atos e
fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer
medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições,
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
J MALUCELLI AGRO MAQUINAS LTDA torna público que
recebeu do IAP a Licença de Operação para a atividade de
Manutenção e reparo de máquinas e equipamentos para agricultura e
pecuária, tratores agrícolas, lavador e oficina mecânica, implantada na
Rodovia PR280, 12029, Trevo Cattani no Município de Vitorino/PR,
com validade até 24/07/2025.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DA
Mangueirinha, 27 de Julho de 2020

PROVOPAR DO MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
A/C

Ao Diário Oficial do Estado e Jornal Local Municipal

A Presidente da PROVOPAR do Município de Mariópolis no uso de suas atribuições
convoca todos os membros para participar de uma Assembléia Geral Extraodinária a

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO SAÚDE DE MANGUEIRINHA, inscrita ano CNPJ:

realizar-se no dia 03 de Agosto de 2020 às 13:30 horas na Cãmara Municipal de

26.213.316.0001/55 localizada na Rua Castro Alves, n° 699, Centro, CEP: 85.540-000,

Mariópolis, localizada na Rua Seis, centro do Município, iniciando-se os trabalhos às
13:30, em primeira convocação, ou na falta quorum necessário em segunda convocação
às 13:45, com qualquer numéro de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem

O Presidente do Pato Branco Esporte Clube, nos termos do Artigo 15 do
Estatuto, convoca os senhores associados para Assembleia Geral Ordinária, a realizarse no Auditório da Quality Recursos Humanos, sitiado à Rua Itabira, 1371, 4º andar,

do dia:

Centro - Pato Branco-PR, no dia 12/08/2020, lembrando do uso obrigatório de

- Assuntos Gerais de relevância da PROVOPAR

mascaras, haverá no local álcool em gel, e profissional da saúde para seguir protocolos
da COVID-19, iniciando a votação às 9h e encerrando às 21h, com a finalidade de
deliberação sobre as seguintes pautas:

Mariópolis , 27 de Julho de 2020

DÉBORA CRISTINA BORBA

1. Eleição do Conselho Deliberativo.
2. Eleição do Conselho Fiscal.
3. Eleição da Diretoria.

Pato Branco, 27 de Julho de 2020

PRES. DA PROVOPAR

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020
O Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, torna pública a Tomada de
Preços nº 09/2020, tipo menor preço global por lote. Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA
COBERTURA METÁLICA NA PLATAFORMA DE ABASTECIMENTO DA
GARAGEM DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Abertura dos envelopes: às 09:00 horas do dia 13 de agosto de 2020, na Sala de
licitações do município de Coronel Vivida, Paraná, sito a Praça Ângelo Mezzomo, s/n°. Valor total máximo R$ 38.683,45. Prazo de execução: 30 dias corridos,
da ordem. O edital poderá ser retirado na sede do Município de Coronel Vivida,
das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 27 de julho de 2020.
Ademir Antonio Aziliero - Presidente da CPL.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 7368, de 23 de julho de 2020. Súmula: Homologa os cargos de
Presidente e Vice-Presidete do Conselho Municipal de Educação de Coronel Vivida. “A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e suas alterações”.

Gilmar Pedro Resende
Presidente

Mangueirinha, Paraná, torna público que requereu ao IAP- Instituto Ambiental Do
Paraná, a LICENÇA DE OPERAÇÃO, para as seguintes atividades:
Atividade principal:
 Atividades de Atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para
atendimentos a urgências.
Atividades Secundárias:
 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para
atendimento a urgências
 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos
cirúrgicos
 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames
complementares
 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
 Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames
análogos
 Serviços de hemoterapia
 Atividades de enfermagem
 Atividades de profissionais da nutrição
 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
 Atividades de apoio à gestão de saúde
 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná
1º Serviço de Registro de Imóveis
Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho
Oficial Titular - Telefone: (46) 3225-6480

Mangueirinha, 27 de Julho de 2020

EDITAL DE LOTEAMENTO
FAZ SABER a todos os interessados, em cumprimento ao artigo 19 da Lei 6.766/79, que encontra-se protocolado
nesta Serventia projeto de loteamento para registro, contendo os documentos exigidos pelo art. 18, do referido
diploma legal, denominado de LOTEAMENTO JARDIM DAS TORRES, situado no município de Pato BrancoPR, com a área total de 198.981,75m², constante da matrícula nº 46.677, do livro 02-RG, deste Serviço, o qual será
dividido em 14 quadras e 11 ruas, de propriedade de JVG Empreendimentos Imobiliários Ltda, Marcante
Participações Societárias Ltda, A3M Construtora e Arquitetura Ltda e Vermoehlen & Vermoehlen Ltda,
conforme memorial descritivo e projetos aprovados pelo Município de Pato Branco-PR. O presente edital será
publicado por 03 (três) dias consecutivos, havendo a possibilidade do loteamento ser impugnado no prazo de 15
(quinze) dias contados da data da última publicação. O projeto de loteamento e todos os seus documentos ficam à
disposição de quaisquer interessados para vistas no 1º Serviço de Registro de Imóveis de Pato Branco-PR, situado
na Rua Paraná, nº 1827, Trevo da Guarani, em Pato Branco-PR, no horário das 08:30h às 11:00h e das 13:00h às
17:00h. Pato Branco, 27 de julho de 2020.

A/C
Ao Diário Oficial do Estado e Jornal Local Municipal

A ASSOCIAÇÃO SAÚDE DE MANGUEIRINHA, inscrita ano CNPJ:
26.213.316.0001/55 localizada na Rua Castro Alves, n° 699, Centro, CEP: 85.540-000,
Mangueirinha, Paraná, torna público que requereu ao IAP- Instituto Ambiental Do
Paraná, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para as seguintes atividades:
Atividade principal:
 Atividades de Atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ.
DECRETO Nº 7.369, DE 23 DE JULHO DE 2020. Súmula: Regulamenta o acesso
à informação pública (Lei Federal nº 12.527/2011) pelo cidadão no âmbito do Poder Executivo Municipal e institui normas de procedimento e dá outras providências. “A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.
br/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e suas alterações”.

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ.
Edital nº. 030/2020 de 24/07/2020 – Processo Seletivo Simplificado nº.
001/2019 Súmula: Prorrogação dos Processo Seletivo Simplificado nº. 001 de
13/06/2019 para mais 12 (doze) meses.
A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br - conforme
autorizado pela Lei Municipal nº. 2759/2017 e alterações constantes na Lei Municipal nº. 2.852/2018.

atendimentos a urgências.
Atividades Secundárias:
 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para
atendimento a urgências
 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos
cirúrgicos
 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames
complementares
 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
 Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames
análogos
 Serviços de hemoterapia
 Atividades de enfermagem
 Atividades de profissionais da nutrição
 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
 Atividades de apoio à gestão de saúde
 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.
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Publicações legais

Edição nº 7688
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Rua Lídio Oltramari, 1628 – Parque Tecnológico
CEP 85503-381
Fone: (46) 3220-6080/(46) 3220-6081
Site: smcti.patobranco.pr.gov.br
E-mail: incubadora@patobranco.pr.gov.br

AVISO DE BANCA PÚBLICA

Aos 03 (três) dias do mês de agosto do ano de 2020, acontecerá banca pública dos projetos que
tem interesse em participar do programa de seleção de incubação para Incubadora Tecnológica de Pato Branco,
os quais estão listados abaixo:
Salienta-se que essas bancas acontecerão virtualmente, de acordo com o endereço abaixo
Processo Empresa
Participantes
Ramo de trabalho
Horário
419756
Mercattum
Giovanni Christian Debona Software
8h30
419714
Geo-X Tec Ltda
Fernando Shimata Ghiraldi Indústria de drones e Int. Artif.
9h30
Data: 03/08/2020
Banca 08h30: meet.google.com/jja-giov-avr;
Banca 09h30: meet.google.com/qmw-ozdb-fdm;
Esses endereços da reunião estarão disponíveis na página da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia
e Inovação: http://smcti.patobranco.pr.gov.br/incubadora/.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 68/2020. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 11 de agosto de 2020, às 09:00 (nove)
horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSUMO
DIFERENCIADOS, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. Valor
máximo estimado: R$ 5.955,00. Gênero: Materiais de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no
Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 –
Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br
Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.

DIÁRIO DO SUDOESTE
28 de julho de 2020
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2020
O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por
Lote, no dia 11 (onze) de Agosto de 2020, às 10h:00min (dez) horas, tendo como
objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada na
comercialização de peças e prestação de serviços de mecânica em geral, destinadas a manutenção de máquinas pesadas integrantes da frota municipal.
O prazo para envio das propostas é até as 10h00min (dez) horas do dia 11 (onze)
de Agosto de 2020.
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N° 019/2020, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às
17h:30min horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR, no
endereço eletrônico http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes e www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo Telefone (046)
3526 – 8300.
Itapejara D’Oeste-PR, 13 (treze) de Julho de 2020.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto N° 001/2020

Os projetos seguirão os trâmites de avaliação enumerados pelo regimento interno da Incubadora
Tecnológica.

Pato Branco, 24 de julho de 2020.

Marcos Vinícius De Bortolli
Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
no inciso XXVI do artigo 15 da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, ficam as pessoas
jurídicas abaixo identificadas impedidas de optar pelo Simples Nacional por incorrer nas seguinte situações:
CNPJ

RAZÃO SOCIAL

37.255.434/0001-42

GUEDES E SAGGIN RESTAURANTE
LTDA

37.244.378/0001-40

LUCIANO & NUERNBERG LTDA

37.699.710/0001-61

PROJET MOBILI MOVEIS ARTIGOS DE
METAL LTDA

MOTIVO
Irregularidade no Cadastro Fiscal
Municipal – O processo de inscrição
encontra-se em trâmite, Alvará de
Licença não emitido.
Irregularidade no Cadastro Fiscal
Municipal – O processo de inscrição
encontra-se em trâmite, Alvará de
Licença não emitido.
Irregularidade no Cadastro Fiscal
Municipal – O processo de inscrição
encontra-se em trâmite, Alvará de
Licença não emitido.

O Contribuinte poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples Nacional no prazo de trinta dias nos
termos do Decreto 5.701 de 20/09/2010.
Pato Branco, 27 de julho de 2020.
Julli Rebonatto
Chefe da Divisão de Tributação/Fiscalização

Município de Itapejara D’Oeste - Diária – Ato n°157/2020
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Rodrigo Schuastz, Matrícula: 111546-1.Órgão de Lotação: Depto de Saúde. Cargo ou função: Motorista. ACOMPANHANTES: Augustinho Petkowicz.
Elisandra Tibolla, e Ines Tibolla. DADOS DA VIAGEM: Data da Viagem: saída dia 26/07/2020 as 09h00 e retorno dia 28/07/2020 as 22h00. Destino: Curitiba. Valor de diárias: R$ 625,00. Transporte utilizado: Ducatto (carro oficial). Finalidade da viagem: Consulta, exames e retorno cirurgico. Órgãos/locais a serem
visitados ou eventos: Hospital Erasto e Hospital São Vicente. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo
por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de
pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário. Itapejara D’Oeste 24.07.2020.

Naudieri Provensi
Fiscal de Tributos

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DE EDITAL DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020.
PROCESSO Nº 477/2020. Em concordância ao resultado de classificação, apresentado pelo
Pregoeiro e, estando o procedimento licitatório de acordo com as disposições contidas na Lei n°
10.520/2002, subsidiariamente na Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 6/2008, Decreto Municipal nº
38/2020 e com fulcro no Decreto Municipal nº 43, de 29 de agosto de 2007, que regulamenta o
Sistema de Registro de Preços, HOMOLOGO o Edital epigrafado, que tem por objeto a implantação
de REGISTRO DE PREÇO para futura eventual contratação de empresa para serviços de poda de
árvores das vias públicas do perímetro urbano, à empresa: Geraldo Corazza Blasius Eireli, pessoa
jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 23.707.743/0001-00, inscrição estadual n° isento, com o valor
total de R$ 15.630,00 (quinze mil seiscentos e trinta reais). E determino que sejam elaboradas as
documentações necessárias de acordo com os termos legais. Mariópolis, 27 de Julho de 2020.
Tobias Ezequiel Taffarel Gheller - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
PORTARIA Nº 67/2020 – Data: 27/07/2020 SÚMULA: Designa Comissão de
Avaliação de Bens Imóveis Urbanos. A publicação na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: Amsop.dioems.com.br. edição do dia 28/07/2020, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº 06/2012
de 25/01/2012.

Município de Itapejara D’Oeste - Diária – Ato n°158/2020
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Joãozinho da Maia, Matrícula: 112305-1. Órgão de Lotação: Depto de
Saúde. Cargo ou função: Motorista. ACOMPANHANTES: Camila Neves da Silva
e acompanhante. DADOS DA VIAGEM: Data da Viagem: saída dia 27/07/2020
as 03h30 e retorno dia 27/07/2020 as 17h00. Destino: Cascavel. Valor de diárias:
R$ 125,00. Transporte utilizado: Cronos (carro oficial). Finalidade da viagem: Radioterapia. Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: CEONC. Declaro estar
ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha
de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário. Itapejara D’Oeste 24.07.2020
Município de Itapejara D’Oeste - Diária – Ato n°159/2020
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Joãozinho da Maia, Matrícula: 112305-1. Órgão de Lotação: Depto de
Saúde. Cargo ou função: Motorista. ACOMPANHANTES: Eliane Carletto e
acompanhante. DADOS DA VIAGEM: Data da Viagem: saída dia 28/07/2020 as
03h30 e retorno dia 28/07/2020 as 17h00. Destino: Cascavel. Valor de diárias: R$
125,00. Transporte utilizado: Cronos (carro oficial). Finalidade da viagem: Quimioterapia. Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: CEONC. Declaro estar
ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha
de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário. Itapejara D’Oeste 24.07.2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO DO
PARANÁ
PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2020
DATA: 08/07/20
ABERTURA: 22/07/20
HORÁRIO: 09:01
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA,
LANTERNAGEM, PINTURA, ELETRICIDADE, TORNO, SOLDAS MIG, ELÉTRICA, OX ACETILÊNICA, METAL, INOX, AR CONDICIONADO, RADIADORES, MANGUEIRAS E TAPEÇARIA) PREVENTIVA E CORRETIVA, COM
APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS DA MARCA DO
VEÍCULO OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PERTENCENTES ÀS LINHAS DE
MONTAGENS OU PARALELAS, DESTINADAS À FROTA DE VEÍCULOS E
MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PERTENCENTES AO CONSÓRCIO PINHAIS;
conforme discriminado no objeto do presente edital.

Município de Itapejara D’Oeste - Diária – Ato n°160/2020
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Joãozinho da Maia, Matrícula: 112305-1. Órgão de Lotação: Depto de
Saúde. Cargo ou função: Motorista. ACOMPANHANTES: Vera Hoinaski e
acompanhante. DADOS DA VIAGEM: Data da Viagem: saída dia 29/07/2020 as
03h30 e retorno dia 29/07/2020 as 17h00. Destino: Cascavel. Valor de diárias: R$
125,00. Transporte utilizado: Cronos (carro oficial). Finalidade da viagem: Consulta. Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: CEONC. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento
das diárias. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por
eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário. Itapejara
D’Oeste 24.07.2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2020
DATA: 08/07/20
ABERTURA: 22/07/20
HORÁRIO: 09:01
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA,
LANTERNAGEM, PINTURA, ELETRICIDADE, TORNO, SOLDAS MIG, ELÉTRICA, OX ACETILÊNICA, METAL, INOX, AR CONDICIONADO, RADIADORES, MANGUEIRAS E TAPEÇARIA) PREVENTIVA E CORRETIVA, COM
APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS DA MARCA DO
VEÍCULO OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PERTENCENTES ÀS LINHAS DE
MONTAGENS OU PARALELAS, DESTINADAS À FROTA DE VEÍCULOS E
MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PERTENCENTES AO CONSÓRCIO PINHAIS;
conforme discriminado no objeto do presente edital.
A publicação na íntegra dos atos acima estará disponível no seguinte endereço
eletrônico: http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br, na edição
de 28 de julho de 2020 - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017
e suas alterações.

Município de Itapejara D’Oeste - Diária – Ato n°161/2020
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Joãozinho da Maia, Matrícula: 112305-1. Órgão de Lotação: Depto de
Saúde. Cargo ou função: Motorista. ACOMPANHANTES: Valdir Lefechak e
acompanhante. DADOS DA VIAGEM: Data da Viagem: saída dia 30/07/2020 as
03h30 e retorno dia 30/07/2020 as 17h00. Destino: Cascavel. Valor de diárias: R$
125,00. Transporte utilizado: Cronos (carro oficial). Finalidade da viagem: Consulta. Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: Dra. Christina. Declaro estar
ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha
de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário. Itapejara D’Oeste 24.07.2020

DIÁRIO DO SUDOESTE
28 de julho de 2020

B3

Publicações legais

Edição nº 7688
MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCESSO 126/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2020
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 082/2020
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de limpeza e
manutenção da quadra do Ginásio Municipal São Silvestri, de acordo com
especificações
descritas
em
edital
conforme
Pregão
058/2020.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita
no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito
Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00
e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: OBSERVES SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ
Nº26.412.260/0001-68 com sede a Rua Emilio Geske, nº 15 - Sala 20, Bairro
Velha – CEP: 89.045-262 – Município de Blumenau - Estado de Santa
Catarina, ora representada por PRISCILA MAHNKE, portadora do CPF Nº
090.949.919-50, e carteira de Habilitação nº 06129636703 DETRAN/SC.
ITENS: ITEM 1 VALOR UNIT.R$: 7.890,00 VALOR TOTAL R$: 7.890,00. PRAZO
DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 15 dias, PRAZO DE VIGÊNCIA: 11/08/20. ASSINATURA
DO CONTRATO: 13/07/2020.
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 083/2020
OBJETO: Aquisição de Motobomba a gasolina para ser utilizada na secagem
de poços de água, conforme solicitação da Secretária de agricultura e
meio ambiente conforme Dispensa por Limite 033/2020. CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº
95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO
CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1.
CONTRATADA:
ANTONIALE
MATERIAIS
ELETRICOS
LTDA
EPP,
CNPJ
Nº07.005.073/0001-15, com sede a Rua Quatorze de Dezembro, Centro, nº
4325– CEP: 85.560-000 – Município de Chopinzinho - Estado do Paraná, ora
representada por ANTONIO LUZZA, inscrito no CPF sob o Nº 487.018.409-59,
RG Nº. 3.596.044-9 SSP/PR. ITENS: ITEM 1 VALOR UNIT.R$: 1.450,00 VALOR
TOTAL R$: 1.450,00. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 15 dias, PRAZO DE VIGÊNCIA:
13/08/20. ASSINATURA DO CONTRATO: 15/07/2020.

EXTRATO DE CONTRATO Nº.084/2020
OBJETO: Contratação de empresa para realizar revisão de 1 ano, dos
caminhões VW TECTOR 170E21 ATTACK, placas BDH-1F84/BDH-1F83 conforme
Dispensa por Justificativa 034/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE
DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92,
representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI,
portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA:
POSSOLI CAMINHOES LTDA, CNPJ Nº04.640.295/0002-00, com sede a ROD BR 280
- KM 538, Bairro Industrial, município de Vitorino - Estado do Paraná CEP: 85.520-000 neste ato representada Legalmente por AZANOR JOSÉ
POSSOLI, portador do CPF Nº 252.191.389-87 e do RG nº 6/R274.574 SSI/SC.
ITENS: LOTE 1 ; ITEM 1 VALOR UNIT.R$: 12,13 VALOR TOTAL R$: 242,60 ;ITEM
2 VALOR UNIT.R$: 24,11 VALOR TOTAL R$: 24,11 ;ITEM 3 VALOR UNIT.R$:
110,00 VALOR TOTAL R$: 110,00 ;ITEM 4 VALOR UNIT.R$: 97,80 VALOR TOTAL
R$: 97,80 ;ITEM 5 VALOR UNIT.R$: 103,73 VALOR TOTAL R$: 103,73 ; ITEM 6
VALOR UNIT.R$: 254,18 VALOR TOTAL R$: 254,18 ;ITEM 7 VALOR UNIT.R$:
399,00 VALOR OTAL R$: 399,00 ;LOTE 02 ; ITEM 1 VALOR UNIT.R$: 12,13
VALOR TOTAL R$: 242,60 ; ITEM 2 VALOR UNIT.R$: 24,11 VALOR TOTAL R$:
24,11 ;ITEM 3 VALOR UNIT.R$: 110,00 VALOR TOTAL R$: 110,00 ;ITEM 4 VALOR
UNIT.R$:
TOTAL R$:
97,80VALOR
;ITEM TOTAL
5 VALORR$:
UNIT.R$:
103,73
VALORDE
;ITEM 7 97,80
VALORVALOR
UNIT.R$:
399,00
399,00
;PRAZO
TOTAL
R$: 103,73 ;ITEM
6 VALOR
UNIT.R$:
254,18 VALOR
TOTAL ASSINATURA
R$: 254,18 DO
ENTREGA/EXECUÇÃO:
30 dias,
PRAZO
DE VIGÊNCIA:
12/09/20.
CONTRATO: 15/07/2020.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 085/2020
OBJETO: Contratação de empresa para realizar projetos de ampliação de
rede de energia em diversos pontos do município conforme Dispensa por
Limite0 35/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO
PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu
Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº
924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: KOLF ENGENHARIA LTDA,
CNPJ Nº07.555.412/0001-37, com sede a Rua 14 de Dezembro, Nº 3755 Sala
02, Centro, município de Chopinzinho - Estado do Paraná - CEP: 85.560000, neste ato representada Legalmente por GABRIEL GIONGO COLFERAI
portador do CPF Nº 067.621.029-56 e do RG nº 8.314.018-6 SSP/PR. ITENS:
ITEM 1 VALOR UNIT.R$: 550,00 VALOR TOTAL R$: 550,00 ;ITEM 2 VALOR
UNIT.R$: 450,00 VALOR TOTAL R$: 450,00 ;ITEM 3 VALOR UNIT.R$: 450,00
VALOR TOTAL R$: 450,00 ;ITEM 4 VALOR UNIT.R$: 350,00 VALOR TOTAL R$:
350,00 ;ITEM 5 VALOR UNIT.R$: 450,00 VALOR TOTAL R$: 450,00 ;ITEM 6
VALOR UNIT.R$: 350,00 VALOR TOTAL R$: 350,00 ;ITEM 7 VALOR UNIT.R$:
450,00 VALOR TOTAL R$: 450,00 ; PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 12 meses,
PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/07/21. ASSINATURA DO CONTRATO: 17/07/2020.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANA
EXTRATO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 226/2019
Termo Aditivo aos Contratos nº 226/2019 firmado em 10/12/2019, com objeto
a aquisição de gêneros alimentícios e panificadora que compõem a Alimentação
Escolar, para atender as Escolas Municipais, jornada ampliada, creche e CMEI no
ano letivo de 2020, conforme PREGÃO PRESENCIAL 150/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de Direito Público Interno, CNPJ sob o nº 95.585.477/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Municipal pelo Prefeito Municipal Sr. MAURO CESAR
CENCI, brasileiro, casado, RG nº. 5.143.125-1 SSP/PR e CPF nº. 924.728.779-00.
CONTRATADA: EMPORIO REALLE LTDA, CNPJ 14.186.229/0001-77, pessoa
jurídica de direito privado com sede a Rua Araucária, nº 561, Bairro Santa Terezinha, município de Pato Branco - PR – CEP: 85.501-160 - neste ato representado
por JOÃO CARLOS CHIOCHETTA, portador do CPF Nº 338.159.419-20, RG Nº
1.326.744 SSP/PR. TIPO DE ADITIVO: O presente termo aditivo tem por objetivo o reequilíbrio econômico-financeiro dos preços, conforme solicitação da Empresa em anexo, com base nos valores repassados pelo fornecedor do Contratado,
com fundamento no art. 65, inc. II, alínea “d”, e § 5º da Lei 8.666/93 e demais alterações. VALOR DO ADITIVO: 1.804,80 (um mil oitocentos e quatro reais e oitenta centavos). DATA DE ASSINATURA: 24/07/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020 – REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2020
Processo Licitatório Nº 48/2020 – HOMOLOGADO EM: 24/07/2020

OBJETO: Contratação de empresa para realizar sondagens e ensaios nas ruas do Loteamento
Colina com extensão de 1.250,00 m considerando 1 furo a cada 100 m, para posterior
asfaltamento do trecho, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Urbanismo:
Item Unid
01
Serviço

Vlr unit R$
30,00

Vlr Tot R$
360,00

02

250,00

3.000,00

720,00

720,00

120,00

120,00
4.200,00

03

Quant Descrição
12
Sondagem a trado profundidade 1,50 para
coleta da amostra
Serviço
12
Ensaio de compactação, CBR, EXP, e CBR
IN-SITU
Serviços
1
Mobilização e desmobilização de equipe e
equipamentos.
Unid.
1
ART

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do contrato.
CONTRATADA: CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI
CNPJ Nº. 29.105.107/0001-86

Mangueirinha, 27 de Julho de 2020
ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES
Prefeito Municipal

DETENTORA: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO – EPP - CNPJ: 20.252.467/0001-36.
OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições, de casco vazio de botijão P45 e galões bombonas,
para atender as necessidades do Poder Público, conforme quantidades, especificações e condições descritas, conforme
quantidades e especificações do Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 27/2020,
relativos ao(s) Item(s) e valores descrito (s) abaixo independentemente de transcrição:

VALOR
VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO
QUANT. UNID.
UNI. R$
DO ITEM R$
Armário Tipo Roupeiro para Vestiário: Contendo no
mínimo 20 portas com ventilação e sem divisórias internas,
material em aço, medindo no mínimo 1,98m x 1,25m x 0,40m,
com pitão para cadeado, com suporte tipo “pé” resistente.
3
Especificações do material: Chapa de aço tratada com
1
Unid.
R$ 680,00
R$ 680,00
antiferruginoso, por fosfatização epóxi-pó por processo
eletrostático. O Compartimento deve estar em concordância
integral com as normas regulamentadas NR 18 e NR 24.
MARCA/ MODELO: BIG METAL/ 1450.
1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais).
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal
durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultandose a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.
4. As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 09.00 – Departamento de Educação, cultura e
esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 – Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros;
44.90.52 – Equipamentos e materiais permanentes; Despesa:1479; 07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo
Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo Municipal de saúde; 44.90.52 – Equipamentos e
materiais permanentes; Despesa: 1460.
ITEM

VALOR TOTAL: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Bom Sucesso do Sul, 27 de Julho de 2020.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até 30(trinta) dias após entrega do
objeto, mediante apresentação da nota fiscal com carimbo de recebido pelo Secretário
Solicitante.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
Funcional Programática: 26.782.0020.2.021 – manutenção e conservação de estradas e vias
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.05 – serviços técnicos profissionais
Principal: 395
Despesa: 3823
Fonte de Recurso: 000 – recursos ordinários livres
Valor da dotação: R$ 4.200,00
JUSTIFICATIVA
Enquadramento no art. 24 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) que define os
casos de dispensa de licitação e dentre eles, no inciso I consta à possibilidade de ser dispensada
a licitação para obras e serviços de engenharia até o limite de 10% do limite estabelecido na

alínea “a”, do Inciso I do art. 23 da Lei de Licitações, que presentemente está em R$ 330.000,00
de acordo com o decreto 9.412/2018.
Gabinete do Prefeito, em 27 de julho de 2020.
MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020 - PROCESSO Nº 134/2020
O Município de Pato Branco, através da Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu Cadastro
de Fornecedores até três (03) dias anteriores à data adiante fixada, ou que atenderem todas as condições para cadastramento nos termos do artigo 22 § 2º da
Lei 8.666/93, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, destinado
a participação de empresas de qualquer porte, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia, consistentes na instalação de infraestrutura e cabeamento estruturado de rede elétrica e lógica, na
sede da Vigilância Sanitária, totalizando uma área de intervenção de 782,10 m²,
no município do Pato Branco em atendimento às necessidades da Secretaria de
Saúde e Secretaria de Engenharia e Obras, conforme Memorial Descritivo, Planilha de Serviços, Projetos e demais anexos deste Edital, sendo a licitação do tipo
“menor preço”, critério de julgamento “menor preço global” e regime de execução “empreitada por preço global”, e será regida, em todas suas etapas, pela Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e
alterações, e demais legislação pertinente à matéria. O preço máximo admitido
para cotação global do presente objeto é de R$ 125.582,48 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos). O recebimento dos Envelopes nº 01, contendo os Documentos de Habilitação, e dos Envelopes nº 02, contendo a Proposta de Preços, dos interessados dar-se-á até as 09
HORAS, DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2020, junto ao Protocolo de Licitações,
anexo a Divisão de Licitação do Município de Pato Branco, sito a Rua Caramuru,
nº 271, Centro, CEP: 85.501-064 em Pato Branco - PR. A abertura dos Envelopes
nº 01 - Documentos de Habilitação, dar-se-á na sala de abertura de licitações, às
09h15m do mesmo dia. O Edital e seus anexos poderão ser examinados e retirados, gratuitamente (em mídia digital), de 2.ª a 6.ª feira, das 08h às 12h e das 13h30
às 17h30, na sede Prefeitura Municipal de Pato Branco, na Divisão de Licitações,
na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco-PR, ou pelo site: www.patobranco.pr.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone para (46)
3220-1511/1534, e-mail: gizeli@patobranco.pr.gov.br, licita1@patobranco.pr.gov.
br. Pato Branco, 27 de Julho de 2020. Gizeli Cristina Mattei - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, Elídio Zimerman de Moraes, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista do Termo de
Adjudicação exarado pela Pregoeira, resolve HOMOLOGAR o
Pregão Presencial nº 047/2020 - PMM, que tem por objeto:
Seleção de propostas visando contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de
equipamentos de cópias e impressão com fornecimento de 11
impressoras multifuncionais com impressão A4 preto e branco e 02
impressoras multifuncionais A3 colorido, incluindo assistência
técnica e reposição de peças e suprimentos, a empresa proponente
vencedora: ELENICE T. PRINCIVAL LOCADORA DE
EQUIPAMENTOS, foi vencedora do lote com o valor global de R$
52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 27/07/2020 à 26/07/2021)

PORTARIA Nº 092/2020, DE 27 DE JULHO DE 2020

Autoriza Pagamento de horas extras aos servidores municipais.

PORTARIA Nº 093/2020, DE 27 DE JULHO DE 2020

Autoriza Pagamento de sobreavisos aos servidores municipais.

PORTARIA Nº 094/2020, DE 27 DE JULHO DE 2020
Autoriza concessão de férias a servidores municipais.

PORTARIA Nº 095/2020, DE 27 DE JULHO DE 2020

Constitui Comissão Escolar de gerenciamento da Pandemia do Covid-19.

PORTARIA Nº 096/2020, DE 27 DE JULHO DE 2020

Revoga gratificação e adicional de periculosidade de servidores que especifíca.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO – PSS Nº 004/2020, DE 28 DE JULHO DE 2020

Torna Público a homologação das inscrições e a classificação da prova de títulos referente ao Edita de
processo seletivo PSS 003/2020.
______________________________
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 28 de JULHO de 2020, conforme Lei Autorizativa nº
927 de 07 de junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 96/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020 - Processo Licitatório 57/2020). DATA DO AVISO 20/07/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – CNPJ: 80.874.100/0001-86.
CONTRATADA: TREVISO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP – CNPJ: 84.889.997/0001-72.
OBJETO: aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI para os profissionais das unidades públicas de
atendimento ao SUAS (Departamento de Ação Social e Cras), serão custeadas pelo recurso emergencial
disponibilizado pela Portaria nº 369/GM/MC de 29 de Abril de 2020 do Governo Federal, conforme anexo abaixo:
Item

Descrição
Quantidade
Máscara cirúrgica descartável, tripla camada com filtro para maior proteção de
30 caixas
fixação, possuir clip nasal, com elástico, na cor branca. Gramatura 40/20,
Com 50 unidades
01
composição de 100% polipropileno, atóxica e hipoalergênica, eficiência de filtragem,
cada caixa.
fabricado de acordo com a RDC 356 da Anvisa.
Máscara descartável de Proteção respiratória N95 PFF2,semi facial, feita de fibra
sintética de falso tecido, elementos filtrantes com tratamento eletrostáticos, fitas de
borracha natural e tira de alumínio, possuir clip nasal, formato anatômico, com duas
02
tiras de elástico para fixação, confortável, inerte e antisséptico, baixa condutividade
130 unidades
térmica e inflamabilidade. Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Inmetro. Nas
cores branca ou azul.
Luvas para procedimento não cirúrgico e contra agentes químicos, confeccionado
03
em vinil, nâo estéril, sem pó, lisa, descartável. Caixa com 100 unidades. Tamanhos
40 caixas
M e G.
Protetor Facial total Face Shield – transparente de polímero, altamente higiênica,
suporte anatômico de apoio na testa do usuário, transparente, confortável e muito
04
30 unidades
leve, reutilizável, acompanhado de elástico de fixação, altura aprox. 24,5 largura
aproximada de 24 cm.
VALOR DO CONTRATO E PAGAMENTO: Pela aquisição a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI
para os profissionais das unidades públicas de atendimento ao SUAS (Departamento de Ação Social e Cras), a
Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 4.887,70 (quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta
centavos), pagos até dez dias após a entrega do mesmo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas pelo Orçamento
Municipal, à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 08.00 – Departamento de Ação Social; 08.01 – Divisão de
Assistência Social e Promoção do direito a infância e juventude; 0824400082.025 – Manutenção do Fundo Municipal
de Assistência Social; 33.90.30 – Material de Consumo. Despesa:1951.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do contrato é 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.
Bom Sucesso do Sul-PR, 27 de Julho de 2020.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 01
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 72/2020
CONTRATADA: MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
ADAPTADOS EIRELI
CNPJ: 03.093.776/0001-91
Cláusula Primeira – Objeto
Fica corrigido o conteúdo da tabela disposta no Art. 1 do Contrato n° 72/2020, no que se refere ao número de
cilindradas do motor do veículo, de 1.6 para 1.0, conforme exige o objeto da referida licitação, pois se trata de veículo
com potência em torno de 80 cv. A correção se dá em razão de erro de digitação da empresa contratada na confecção
da proposta que constou 1.6 quando deveria constar 1.0.
Cláusula Segunda – Disposições Gerais
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.
Bom Sucesso do Sul - PR, 21 de julho de 2020
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 01
AO CONVÊNIO N° 001/2019 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL E O MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
CLÁUSULA PRIMEIRA – VIGÊNCIA
Tendo em vista tratar-se de serviços a serem prestados de forma contínua, cuja continuidade propiciará condições de
preço mais vantajosas ao município, uma vez que o preço praticado não será reajustado, fica prorrogado o prazo de
vigência do contrato por mais 12 meses, passando a ter vigência na data de 01 de agosto de 2020 até 31 de julho de
2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.
Bom Sucesso do Sul - PR, 21 de julho de 2020.
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2020
O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por
Item, no dia 12 (doze) de Agosto de 2020, às 10h:00min (dez) horas, tendo como
objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada na
comercialização de equipamentos de proteção individual destinados a atender as
necessidades do Departamento Municipal de Educação e Esportes, Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais em decorrência à Pandemia do
Corona Vírus – COVID 19.
O prazo para envio das propostas é até as 10h00min (dez) horas do dia 12 (doze)
de Agosto de 2020.
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N° 020/2020, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às
17h:30min horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR, no
endereço eletrônico http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes e www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo Telefone (046)
3526 – 8300.
Itapejara D’Oeste-PR, 21 (vinte e um) de Julho de 2020.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto N° 001/2020
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Edição nº 7688
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 09/2020 –
PROCESSO N.º 33/2020
Dispensa de Licitação nº 09/2020. PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede
de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR e Claudina Comiran - ME;
CNPJ: 17.281.091/0003-45. OBJETO: Aquisição de forno micro-ondas para
o CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste/PR. VALOR: R$ 878,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: Seis (06) Meses. PAGAMENTO: Parcela única, mediante emissão de
nota de empenho e apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.01.2.003.4.4.90.52.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 4.4.90.52.12.00.00.00 – Aparelhos e Utensílios Domésticos. JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: De acordo com a Lei
8.666/93, art. 24, Inciso II; e ainda o parágrafo único do mesmo Art.24. Conforme solicitação do Setor de Patrimônio do CIRUSPAR a necessidade de aquisição
se da pelo fato de que na realização do último pregão eletrônico, o Micro-ondas
foi deserto e o CIRUSPAR e Base Descentralizada de Itapejara D’oeste encontram-se sem o mesmo, sendo necessária a aquisição para utilização dos funcionários
que almoçam nas dependências do Consórcio e Base. Também foram coletados
seis (06) orçamentos e juntados ao processo de dispensa, sendo que a compra será
realizada com a empresa ofertante do menor preço. Pato Branco, 17 de Julho de
2020. Raul Camilo Isotton - Presidente do CIRUSPAR.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 09/2020 –
PROCESSO N.º 33/2020
Dispensa de Licitação 09/2020. OBJETO: Aquisição de forno micro-ondas para o
CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste/PR, para a empresa Claudina Comiran - ME;
CNPJ: 17.281.091/0003-45. VALOR: R$ 878,00. PAGAMENTO: Parcela única,
mediante emissão de nota de empenho e apresentação da respectiva Nota Fiscal.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Seis (06) Meses. Pato Branco, 17 de Julho de 2020. Raul
Camilo Isotton - Presidente do CIRUSPAR.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 10/2020 –
PROCESSO N.º 34/2020
Dispensa de Licitação nº 10/2020. PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede
de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR e Rinaldi & Cogo Ltda; CNPJ:
07.269.677/0001-79. OBJETO: Aquisição de Norepinefrina para utilização do
SAMU 192 Sudoeste/PR. VALOR: R$ 7.600,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: Seis
(06) Meses. PAGAMENTO: Parcela única, mediante emissão de nota de empenho e apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Enfermagem, 3.3.90.30.09.00.00.00 – Material Farmacológico;
05.01.2.005.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação Médica,
3.3.90.30.09.00.00.00 – Material Farmacológico. JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: De acordo com a Lei 8.666/93, art. 24, Inciso II; e ainda o
parágrafo único do mesmo Art.24. Conforme solicitação do Setor de Farmácia do
CIRUSPAR a necessidade de aquisição se dá pelo fato de que o estoque do produto encontra-se extremamente baixo, pois, a empresa contratada por licitação informou que devido à Pandemia de Covid-19 não poderia efetuar as entregas, bem
como os remanescentes da licitação não possuem interesse em assumir o fornecimento. Uma nova licitação está em andamento, porém, não se pode aguardar
até a conclusão do processo, visto que o produto é imprescindível para os atendimentos. Também foram recebidos quatorze (14) orçamentos e juntados ao processo de dispensa, sendo que a compra será realizada com a empresa ofertante do
menor preço. Pato Branco, 17 de Julho de 2020. Raul Camilo Isotton - Presidente do CIRUSPAR.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 10/2020 –
PROCESSO N.º 34/2020
Dispensa de Licitação 10/2020. OBJETO: Aquisição de Norepinefrina para utilização do SAMU 192 Sudoeste/PR, para a empresa Rinaldi & Cogo Ltda; CNPJ:
07.269.677/0001-79. VALOR: R$ 7.600,00. PAGAMENTO: Parcela única, mediante emissão de nota de empenho e apresentação da respectiva Nota Fiscal.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Seis (06) Meses. Pato Branco, 17 de Julho de 2020. Raul
Camilo Isotton - Presidente do CIRUSPAR.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 11/2020 –
PROCESSO N.º 35/2020
Dispensa de Licitação nº 11/2020. PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede
de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR e Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A; CNPJ: 07.752.236/0001-23. OBJETO: Aquisição de luvas de procedimento em látex, tamanhos P e M, para utilização do SAMU 192 Sudoeste/PR. VALOR: R$ 14.280,00. PRAZO DE VIGÊNCIA:
Seis (06) Meses. PAGAMENTO: Parcela única, mediante emissão de nota de empenho e apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Enfermagem, 3.3.90.30.36.00.00.00 – Material Hospitalar; 05.01.2.005.3.3.90.30.00.00.
00.00.1001 – Manutenção da Coordenação Médica, 3.3.90.30.36.00.00.00 – Material Hospitalar. JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: De acordo
com a Lei 8.666/93, art. 24, Inciso II; e ainda o parágrafo único do mesmo Art.24.
Conforme solicitação do Setor de Farmácia do CIRUSPAR a necessidade de aquisição se dá pelo fato de que o estoque do produto encontra-se extremamente baixo, pois, a empresa contratada por licitação informou que devido à Pandemia de
Covid-19 não poderia efetuar as entregas, e os remanescentes da licitação não
possuem interesse em assumir o fornecimento. Uma nova licitação está em andamento, porém, não se pode aguardar até a conclusão do processo, visto que o
produto é imprescindível para os atendimentos. Também foram recebidos dezoito (18) orçamentos e juntados ao processo de dispensa. Pato Branco, 17 de Julho
de 2020. Raul Camilo Isotton - Presidente do CIRUSPAR.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 11/2020 –
PROCESSO N.º 35/2020
Dispensa de Licitação 11/2020. OBJETO: Aquisição de luvas de procedimento
em látex, tamanhos P e M, para utilização do SAMU 192 Sudoeste/PR, para a empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A;
CNPJ: 07.752.236/0001-23. VALOR: R$ 14.280,00. PAGAMENTO: Parcela única, mediante emissão de nota de empenho e apresentação da respectiva Nota Fiscal. PRAZO DE VIGÊNCIA: Seis (06) Meses. Pato Branco, 17 de Julho de 2020.
Raul Camilo Isotton - Presidente do CIRUSPAR.

Publicações legais
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR
EXTRATO DE CONTRATO N.º 16/2020
Extrato de contrato n° 16/2020 – Dispensa de Licitação nº 09/2020. PARTES:
Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Claudina Comiran - ME. CNPJ: 17.281.091/0003-45. OBJETO:
Aquisição de forno micro-ondas para o CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste/PR.
VALOR: R$ 878,00. PRAZO DE VIGÊNCA: Seis (06) Meses. PAGAMENTO:
Parcela única, mediante emissão de nota de empenho e apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.01.2.003.4.4.90.52.00.00.00.0
0.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 4.4.90.52.12.00.00.00 –
Aparelhos e Utensílios Domésticos. FISCAL DO CONTRATO: Setor de Patrimônio do CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 17 de
Julho de 2020. Raul Camilo Isotton – Presidente do CIRUSPAR e Claudina Comiran – Representante Legal de Claudina Comiran - ME.
EXTRATO DE CONTRATO N.º 17/2020
Extrato de contrato n° 17/2020 – Dispensa de Licitação nº 10/2020. PARTES:
Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Rinaldi & Cogo Ltda. CNPJ: 07.269.677/0001-79. OBJETO: Aquisição de Norepinefrina para utilização do SAMU 192 Sudoeste/PR. VALOR: R$
7.600,00. PRAZO DE VIGÊNCA: Seis (06) Meses. PAGAMENTO: Parcela única, mediante emissão de nota de empenho e apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 –
Manutenção da Coordenação de Enfermagem, 3.3.90.30.09.00.00.00 – Material
Farmacológico; 05.01.2.005.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação Médica, 3.3.90.30.09.00.00.00 – Material Farmacológico. FISCAL DO
CONTRATO: Farmacêutica do CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco –
PR. Pato Branco, 17 de Julho de 2020. Raul Camilo Isotton – Presidente do CIRUSPAR e Enise Cogo Rinaldi – Representante Legal de Rinaldi & Cogo Ltda.
EXTRATO DE CONTRATO N.º 18/2020
Extrato de contrato n° 18/2020 – Dispensa de Licitação nº 11/2020. PARTES:
Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares
S/A. CNPJ: 07.752.236/0001-23. OBJETO: Aquisição de luvas de procedimento
em látex, tamanhos P e M, para utilização do SAMU 192 Sudoeste/PR. VALOR:
R$ 14.280,00. PRAZO DE VIGÊNCA: Seis (06) Meses. PAGAMENTO: Parcela
única, mediante emissão de nota de empenho e apresentação da respectiva Nota
Fiscal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 –
Manutenção da Coordenação de Enfermagem, 3.3.90.30.36.00.00.00 – Material
Hospitalar; 05.01.2.005.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação Médica, 3.3.90.30.36.00.00.00 – Material Hospitalar. FISCAL DO CONTRATO: Farmacêutica do CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato
Branco, 17 de Julho de 2020. Raul Camilo Isotton – Presidente do CIRUSPAR e
Cesar Augusto Gomes Neumann – Representante Legal de Medilar Importação e
Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ –
CIRUSPAR
EXTRATO DE REALINHAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO n.º 88/2019
Ata de Registro de Preços n° 88/2019. PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste
do Paraná – CIRUSPAR e IGF Comércio de Pneus Eireli. CNPJ: 03.805.667/0001-50. OBJETO:
Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus para a manutenção da frota do
CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste/PR.
Uni
Valor
Percentua
Valor
Item Qtde
Descrição
d
Licitado l Ajustado Realinhado
Pneu novo 225/75, R16, 10 lonas, índice
de carga 118/116R, 10 lonas, para
veículos tipo van ambulância Mercedes
5
35,0 UN
461,98
14,7236%
530,00
Bens Sprinter 2017 em diante e outros
veículos que sejam acrescentados a
frota.
Pneu novo 225/75, R16, 10 lonas, índice
de carga 118/116R, 10 lonas, para
veículos tipo van ambulância Mercedes
6
105,0 UN
461,98
14,7236%
530,00
Bens Sprinter 2017 em diante e outros
veículos que sejam acrescentados a
frota.
Pato Branco, 14 de Julho de 2020. Raul Camilo Isotton – Presidente do CIRUSPAR e Eduardo Henrique Senff –
Sócio proprietário de GF Comércio de Pneus Eireli.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ –
CIRUSPAR
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 11/2020
OBJETO: Formação e registro de preços para aquisição e serviços de desinsetização, desratização e
limpezas de caixas de água na Sede Administrativa e Bases Descentralizadas do CIRUSPAR / SAMU
192 Sudoeste/PR, para a proponente:
VALOR
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
OFERTADO
VALTER JOSÉ DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE 18.850.814/0001R$ 7.943,00
PRAGAS URBANAS - ME
80
Pato Branco, 22 de Julho de 2020. Raul Camilo Isotton – Presidente do CIRUSPAR

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 14/2020
OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de papel toalha, para suprir as
necessidades do CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste do Paraná, para a proponente:
VALOR
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
OFERTADO
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
16.826.856/0001- R$ 11.900,00
50
Pato Branco, 22 de Julho de 2020. Raul Camilo Isotton – Presidente do CIRUSPAR

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 16/2020
OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de canecas para os
colaboradores do SAMU 192 Sudoeste/PR, para a proponente:
VALOR
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
OFERTADO
GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI –ME
26.824.426/0001- R$ 2.900,00
53
Pato Branco, 27 de Julho de 2020. Raul Camilo Isotton – Presidente do CIRUSPAR

DIÁRIO DO SUDOESTE
28 de julho de 2020

Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu
CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, nº 727 - Fone/Fax: (46) 3246 1211 – (46) 32461648
CEP: 85568-000 Saudade do Iguaçu - Paraná
E-mail: camara@camarasaudade.pr.gov.br - Site: www.camarasaudade.pr.gov.br

CÂMARA DE VEREADORES DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2017
Processo nº 09/2017 - Pregão Presencial nº 002/2017 - Homologado: 27/07/2017
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2017, firmado em 01 de Agosto de 2017, tendo como
objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de locação e atualização de softwares,
treinamento, implantação e serviço técnico profissional, para utilização no Poder Legislativo de
Saudade do Iguaçu/PR, compreendendo o que segue no anexo descritivo nos processo de licitação,
decorrente do Pregão Presencial nº 002/2017, denominado de CONTRATANTE o PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná, Pessoa
Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 00.791.289/0001-04 com sede na rua
Valentin Olivo nº 727, neste ato ora representado por seu Presidente, o Sr. SETEMBRINO NATH
portador do CPF Nº 640.819.589-04 e do RG Nº 5.347.088-2SSP/PR, com residência e domicílio
neste município e do outro lado denominada de CONTRATADA a Empresa GM TECNOLOGIA
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sua sede na Rua, Silvestre Ambrósio Frachin, nº 34,
sala 110, CEP: 85.503-374, na cidade de Pato Branco/Pr, inscrita no CNPJ 23.848.606/0001-87,
neste ato representada pelo Se. RODRIGO RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA, portador do
RG nº 5.645.599SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 044.450.049-95. TIPO DE ADITIVO: prazo
de execução e valor, com fundamento no art. 57 inciso II que prevê prorrogação por iguais e
sucessivos períodos. VALOR DO ADITIVO: R$ R$ 43.475,10 (quarenta e três mil quatrocentos e
setenta e cinco reais e dez centavos). DATA DE ASSINATURA: 27/07/2020. PRAZO DE
EXECUÇÃO: 03/08/2021.
Saudade do Iguaçu (PR), 27 de Julho de 2020.

SETEMBRINO NATH
Presidente do Poder Legislativo.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2020

DATA: 23/06/20
ABERTURA: 24/07/20
HORÁRIO: 09:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS
DA CIDADE DE CORONEL VIVIDA, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 114.617,48M² DE
PAVIMENTAÇÃO CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS. CONTRATO DE REPASSE
Nº 900835/2020 – PROPOSTA Nº 005911/2020/MDR/CAIXA/MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA –
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.
Analisada a proposta apresentada pelo licitante concorrente no edital epigrafado, a Comissão de
Licitação encaminha ao chefe do poder executivo, o processo para a decisão final quanto à adjudicação
e homologação do objeto ao licitante:
LOTE FORNECEDOR
NÚMERO DO CNPJ
VALOR TOTAL R$
01
F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 05.461.328/0001-29
6.427.573,90
Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R$ 6.427.573,90 (seis milhões,
quatrocentos e vinte e sete mil quinhentos e setenta e três reais e noventa centavos).
Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelos membros
da Comissão de Licitação. Coronel Vivida, 24 de julho de 2020. Ademir Antonio Aziliero, Presidente da
CPL; Iana R. Schmid, Membro da CPL; Leila Marcolina, Membro da CPL; Fernando Q. Abatti, Secretário
da CPL.
RESULTADO DA LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2020

DATA: 23/06/20
ABERTURA: 24/07/20
HORÁRIO: 09:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS
DA CIDADE DE CORONEL VIVIDA, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 114.617,48M² DE
PAVIMENTAÇÃO CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS. CONTRATO DE REPASSE
Nº 900835/2020 – PROPOSTA Nº 005911/2020/MDR/CAIXA/MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA –
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.
O Município de Coronel Vivida - Paraná, comunica aos interessados que a empresa vencedora da
licitação em epígrafe é a seguinte:
LOTE FORNECEDOR
NÚMERO DO CNPJ
VALOR TOTAL R$
01
F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 05.461.328/0001-29
6.427.573,90
Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R$ 6.427.573,90 (seis milhões,
quatrocentos e vinte e sete mil quinhentos e setenta e três reais e noventa centavos). Coronel Vivida,
27 de julho de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2020
DATA: 23/06/20
ABERTURA: 24/07/20
HORÁRIO: 09:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS
DA CIDADE DE CORONEL VIVIDA, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 114.617,48M² DE
PAVIMENTAÇÃO CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS. CONTRATO DE REPASSE
Nº 900835/2020 – PROPOSTA Nº 005911/2020/MDR/CAIXA/MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA –
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.
Analisados todos os atos referentes a Concorrência Pública nº 06/2020, HOMOLOGO E ADJUDICO o
procedimento licitatório em epigrafe ao licitante:
LOTE
FORNECEDOR
NÚMERO DO CNPJ
VALOR TOTAL R$
01
F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 05.461.328/0001-29
6.427.573,90
Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R$ 6.427.573,90 (seis milhões,
quatrocentos e vinte e sete mil quinhentos e setenta e três reais e noventa centavos). Coronel Vivida, 27
de julho de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 02/2020 - Contrato nº 144/2019. GP. Edital de
Chamada de Projetos nº 01/2016, Dispensa de Licitação nº 60/2019, Processo nº
164/2019. PARTES: Município de Pato Branco e Josiane Lemos Toscan. OBJETO:
O credenciamento de pessoas físicas, individualmente ou em grupo, objetivando
selecionar projetos para incubação na ITECPB/PR - Incubadora de Empresas de
Base Tecnológica de Pato Branco/Paraná – cujos produtos, processos ou serviços
de pesquisa priorizadas pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação –SMCTI, e a Sra. Josiane Lemos Toscan, na modalidade de incubado residente, para o desenvolvimento de empreendimentos, estabelecendo condições
de permissão de uso a título precário, de espaço físico nas dependências da ITECPB/PR - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Pato Branco/Paraná,
da sala de negócios/reuniões, das áreas comuns e também das facilidades e apoios
oferecidos, e de suas obrigações e direitos. ADITAMENTO: Do Prazo: Com base
na Cláusula Oitava, inciso I e II do Termo de Permissão de Uso nº 144/2019, bem
como Art. 20 do Regimento Interno da Incubadora e solicitação apresentada pela
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, as partes pactuam prorrogação do prazo de vigência contratual para mais 12 meses, ou seja, até 19 de julho de 2021. Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. Pato Branco, 10 de julho de 2020.
Augustinho Zucchi - Permitente. Josiane Lemos Toscan - Permissionária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030/2020 – PROCESSO Nº. 060/2020 TIPO: Menor Preço Por
Lote O Município de Clevelândia, Estado do Paraná, avisa aos interessados que fará realizar licitação no dia
10/08/2020, às 09:00 horas, na Sala de Licitações, sito à Praça Getúlio Vargas, 71 – Centro – Clevelândia – Pr., na
modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, destinado exclusivamente às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, tendo por objeto a: “aquisição de 02 (dois) consultórios odontológicos, conforme Resolução SESA nº.
773/2019, sendo conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante”, pelo prazo de 06
(seis) meses, nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência anexo “I” do edital. OBS: O
edital encontra-se à disposição dos interessados, no edifício da Prefeitura Municipal de Clevelândia, no endereço
acima mencionado, no período das 08:00 horas às 12:00 horas, em dias úteis, nos sites www.clevelandia.pr.gov.br;
e, www.licitacoes-e.com.br, ou ainda, pode ser solicitado através dos e-mails licitacoes.clevelandia@gmail.com e/ou
licitacoes@clevelandia.pr.gov.br. Clevelândia, 27 de julho de 2020. DIONATAN R. C. DE OLIVEIRA PREGOEIRO

DIÁRIO DO SUDOESTE
AVISO DE COBRANÇA
28 de julho de 2020

Publicações legais

AVISO DE COBRANÇA

A Unimed Pato Branco, em atendimento ao disposto na Sumula Normativa Nº 28, de 30
/11/2015, e artigo 13, inciso II da Lei 9656/98 publicada pela ANS – AgênciaCONTRATANTE
Nacional de Saúde
ASuplementar,
Unimed Pato Branco,
em atendimento
ao disposto na Sumula
Nº 28,odemomento
30
informa
aos contratantes
abaixoNormativa
que até
desta publicação,
CPF
/11/2015, e artigo 13, inciso II da Lei 9656/98 publicada pela ANS – Agência Nacional de Saúde
encontram-se abertos em nosso sistema os títulos abaixo descritos. Desta
forma, visando
Nº
CONTRATO
Suplementar, informa aos contratantes abaixo que até o momento desta publicação,
CONTRATANTE
regularizarabertos
a situação
conforme
contratual,
solicitamos
que no prazo máximo de 10
encontram-se
em nosso
sistema os previsão
títulos abaixo
descritos. Desta
forma, visando
CPF
CODIGO BENEFICIÁRIO
regularizar
a situação
conforme
contratual,
solicitamos que
no prazo
de 10
(dez) dias
contados
da previsão
data desta
publicação,
entre
emmáximo
contato
com a Unimed
Pato Branco
Nº CONTRATO
(dez) dias contados da data desta publicação, entre em contato com a Unimed Pato Branco
para
verificarmos
a
melhor
forma
de
pagamento
e
regularizarmos
a
situação.
para verificarmos a melhor forma de pagamento e regularizarmos a situação.
CODIGO BENEFICIÁRIO

TITULOS VENCIDOS

CONTRATANTE
CONTRATANTE
CPF

088.739.709-XX

Nº CONTRATO

42439-073

CPF

CÓDIGO BENEFICIÁRIO
Nº CONTRATO

088.739.709-XX
42439-073

187-3965507

1886952-R$161,30
CÓDIGO BENEFICIÁRIO
187-3965507

TITULOS VENCIDOS

1897627-R$161,30

1886952-R$161,30

1908207-R$161,30

TITULOS
VENCIDOS84 DIAS
TOTAL DE DIAS
EM ABERTO
VALOR NOMINAL

R$ 483,90

VALOR ATUALIZADO

R$ 502,36

1897627-R$161,30
1908207-R$161,30

TOTAL DE DIAS EM ABERTO

84 DIAS

CONTRATANTE
VALOR NOMINAL

R$ 483,90

CPF

713.718.341-XX

Nº CONTRATO

117951-0

CODIGO BENEFICIÁRIO

187-4211662

VALOR ATUALIZADO
CONTRATANTE

TITULOS VENCIDOS

CPF

Nº CONTRATO
TOTAL
DE DIAS EM ABERTO

R$ 502,36

79 DIAS

VALOR
NOMINAL
CODIGO
BENEFICIÁRIO

R$ 466,20

187-4211662

VALOR ATUALIZADO

R$ 483,19

1887730-R$155.40

TITULOS VENCIDOS
CONTRATANTE

1898392-R$155.40

CPF

086.579.449-XX

Nº CONTRATO

119130-0

TOTALBENEFICIÁRIO
DE DIAS EM ABERTO187-4249040
CODIGO
TITULOS VENCIDOS

VALOR ATUALIZADO

1908961-R$155.40
79 DIAS

1887825-R$207.90
R$

466,20

1898484-R$207.90

R$ 483,19

1909050-R$155.40

TOTAL DE DIAS EM ABERTO

79 DIAS

VALOR
NOMINAL
CONTRATANTE

R$ 571,20

VALOR ATUALIZADO

R$ 592,56

CPF

Nº CONTRATO
CONTRATANTE
CODIGO BENEFICIÁRIO

086.579.449-XX
119130-0
187-4249040
1887825-R$207.90

TITULOS VENCIDOS

1898484-R$207.90
1909050-R$155.40

TOTAL DE DIAS EM ABERTO

79 DIAS

VALOR NOMINAL

R$ 571,20

VALOR ATUALIZADO

R$ 592,56

CONTRATANTE

CPF

089.851.769-XX

Nº CONTRATO

119415-0

CODIGO BENEFICIÁRIO

187-4255775
1887850-R$167.29

TITULOS VENCIDOS

VALOR NOMINAL

1898509-R$273.23
1909074-R$191.14

TOTAL DE DIAS EM ABERTO

79

VALOR NOMINAL

R$ 631,66

VALOR ATUALIZADO

R$ 654,41

CONTRATANTE
CPF

111.099.099-XX

Nº CONTRATO

121045-0

CODIGO BENEFICIÁRIO

187-4301890

VALOR NOMINAL

R$ 667,47

VALOR ATUALIZADO

R$ 693,82

CONTRATANTE
CPF

080.444.599-XX

Nº CONTRATO

180009-34

CODIGO BENEFICIÁRIO

TITULOS VENCIDOS

187-4227356
187-4227372

187-3378377
1901627-R$802.06

1912200-R$802.06

1901627-R$802.06

89 DIAS

R$ 2.406,18

R$ 2.406,18
R$ 2.502,02

R$ 2.502,02

CONTRATANTE
CPF
CONTRATANTE

109.207.398-XX

CPF
Nº CONTRATO

109.207.398-XX
1081675-0

Nº CONTRATO

1081675-0
187-4079330

CODIGO BENEFICIÁRIO

187-4079330
187-4079357

TITULOS VENCIDOS

1892439-R$502.28

1892439-R$502.28

TITULOS VENCIDOS

TOTAL DE DIAS EM ABERTO

1903063-R$502.28

1903063-R$502.28

1913614-R$732.14

1913614-R$732.14

84 DIAS

TOTAL DE DIAS EM ABERTO

84 DIAS

VALOR NOMINAL

R$ 1.736,70

VALORATUALIZADO
ATUALIZADO
VALOR

R$ 1.800,56
R$ 1.800,56

VALOR NOMINAL

R$ 1.736,70

CONTRATANTE
CONTRATANTE
CNPJ
CNPJ

05.573.891/0001-XX
05.573.891/0001-XX

Nº
NºCONTRATO
CONTRATO

11550-625
11550-625

CODIGO BENEFICIÁRIO

187-4161150

CODIGO BENEFICIÁRIO

187-4161150

1893338-R$211.96
TITULOS VENCIDOS

TITULOS VENCIDOS

1893338-R$211.96

1903959-R$211.96

1903959-R$211.96
1914621-R$211.96

TOTAL DE DIAS EM ABERTO

84 DIAS

VALOR NOMINAL

R$ 635,88

VALORATUALIZADO
NOMINAL
VALOR

R$ 635,88
R$ 660,13

TOTAL DE DIAS EM ABERTO
VALOR ATUALIZADO

84 DIAS

R$ 660,13

CONTRATANTE
CNPJ
CONTRATANTE

23.160.482/0001-XX

Nº
CONTRATO
CNPJ

51497-0
23.160.482/0001-XX

Nº CONTRATO
CODIGO
BENEFICIÁRIO

187-3973356

51497-0
187-3973356

1894997-R$315.91

TITULOS VENCIDOS

1905599-R$315.91

187-4095271
1894997-R$315.91

TITULOS VENCIDOS
VALOR NOMINAL

TOTAL
DIAS EM ABERTO
VALORDE
ATUALIZADO

1916237-R$315.91

1905599-R$315.91

84 DIAS

R$ 1916237-R$315.91
947,73

DIAS
R$ 84
983,88

CONTRATANTE
CNPJ

29.582.409/0001-XX

Nº CONTRATO

900540-0
187-3245660
187-4017530

CODIGO BENEFICIÁRIO

187-4151813
187-4258251
1895562-R$628.48
TITULOS VENCIDOS

1885042-R$631.32
1906160-R$523.94
1916793-R$523.94

TOTAL DE DIAS EM ABERTO

74 DIAS

VALOR NOMINAL

R$ 2.307,68

VALOR ATUALIZADO

R$ 2.399,08

CONTRATANTE
CNPJ

24.258.435/0001-XX

Nº CONTRATO

901741-0

187-4193281
CODIGO BENEFICIÁRIO

187-4193290

TOTAL DE DIAS EM ABERTO

84 DIAS

187-4193303

VALOR NOMINAL

R$ 587,35

187-4193311

VALOR ATUALIZADO

R$ 608,98

1895653-R$571.35
TITULOS VENCIDOS

CONTRATANTE
Nº CONTRATO

271209-0
187--3861663

CODIGO BENEFICIÁRIO

1906249-R$616.68
1916880-R$648.18
84 DIAS

VALOR NOMINAL

R$ 1.836,12

VALOR ATUALIZADO

R$ 1.905,43

187-3861671
187-3861680
1890317-R$1,401.45

TITULOS VENCIDOS

1900970-R$1,770.06
1911548-R$1,856.09

TOTAL DE DIAS EM ABERTO

79 DIAS

VALOR NOMINAL

R$ 5.027,60

VALOR ATUALIZADO

R$ 5.206,04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 023/2020
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019
O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR, sediado no
Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, convoca o aprovado no Concurso
Público, para que compareça à Rua Assis Brasil nº 622, Bairro Vila Isabel, para tomar posse no cargo, conforme
instruções da cláusula 36º do ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da
Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná.
Auxiliar Serviços Gerais – Santo Antônio do Sudoeste
Nº. INSC.
NOME
CLASS.
108796
MIRIÃ ESTER BUENO CAVALHEIRO
3º
Pato Branco, em 27 de julho de 2020.
RAUL CAMILO ISOTTON
Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de
Urgências Sudoeste do Paraná

187-4130689

187-4193273

213.574.399-XX

Espécie: Extrato de Contrato Pregão 04/2020. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de
Serviços de Elaboração de Projeto para Substituição de Luminárias da Iluminação Pública do Município de Chopinzinho.
Fundamento Legal: Lei 10520/02. Elemento de despesa 703/F507. Data da assinatura: 24/07/2020. Vigência: 12 (doze)
meses. Contratante: Município de Chopinzinho. Contrato nº 228/2020. Contratada: KOLF ENGENHARIA LTDA – ME.
Valor total: R$ 8.875,00. Álvaro Dênis Ceni Scolaro, Prefeito.

187-4095271

CODIGO BENEFICIÁRIO

TOTAL DE DIAS EM ABERTO

HOMOLOGAÇÃO
REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Nº 4/2020
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade
Pregão, tipo Menor Preço Lote - Serviços nº 4/2020, de 06/01/20, para Contratação e após expirado o prazo recursal, eu Álvaro Dênis
Ceni Scolaro, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de
ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):
Valor Total Estimado de
Empresa(s)
Contratação – R$
KOLF ENGENHARIA LTDA - ME
8.875,00
TOTAL HOMOLOGADO
8.875,00
Que apresentaram os Menor Preço para o Lote.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração do Contrato.
É A DECISÃO.
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 24/07/20.
Álvaro Dênis Ceni Scolaro
Prefeito

1914621-R$211.96

1898737-R$170.93

CPF

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 67/2020. Forma: Presencial. Data da Licitação: Dia 10 de agosto de 2020, às 14:00
(catorze) horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DIVERSOS EM
ESTRUTURAS METÁLICAS, PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS. Gênero: Serviços. Valor máximo
estimado anual da licitação: R$ 366.679,70. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura
de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das
08:00/12:00hs e 13:00/17:00hs ou no Site www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo fone: (46) 3242-8614.

187-4079357

1888080-R$170.93

1909320-R$245.49

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA CONCORRÊNCIA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO DE
ULTRASSONOGRAFIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA
RESOLUÇÃO Nº 768/2019 – SESA/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h00min
do dia 29 de julho de 2020 até às 13h45min do dia 10 de agosto de 2020. Abertura das
propostas após as 13h45min do dia 10 de agosto de 2020. Início da disputa de preços às
15h00min do dia 10 de agosto de 2020. VALOR TOTAL MÁXIMO R$ 164.433,33. Prazo de
entrega: 60 dias. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site
www.licitacoes-e.com.br. O edital está disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br ou
www.licitacoes-e.com.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 27 de julho de 2020.
Ademir Antonio Aziliero - Presidente da CPL.

1912200-R$802.06

VALOR ATUALIZADO

1909221-R$167.29
84 DIAS

187-3378369
1890980-R$802.06

VALOR NOMINAL

1898660-R$246.04

TOTAL DE DIAS EM ABERTO

1033719-0
187-3378377

89 DIAS

VALOR ATUALIZADO

1888004-R$254.14
TITULOS VENCIDOS

187-3378369
026.892.809-XX

TOTAL DE DIAS EM ABERTO

713.718.341-XX
117951-0

VALOR NOMINAL

TOTAL DE DIAS EM ABERTO

1898392-R$155.40
1908961-R$155.40

1033719-0

1890980-R$802.06
TITULOS VENCIDOS

CODIGO BENEFICIÁRIO

1887730-R$155.40

026.892.809-XX

B5

Edição nº 7688

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
CONTRATO n° 84/2020 – Concorrência Pública nº 06/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida.
Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Objeto:
contratação de empresa para execução de obras de recapeamento asfáltico sobre pedras irregulares e
sobre asfalto em vias públicas urbanas da cidade de Coronel Vivida, perfazendo uma área total de
114.617,48m² de pavimentação conforme planilhas, projetos e memorias em anexo. CONTRATO DE
REPASSE Nº 900835/2020 – Proposta nº 005911/2020/MDR/CAIXA/MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA –
Programa: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano. Valor total é de R$ 6.427.573,90. Prazo de
vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 27 de julho de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ
Decreto nº. 7.371/2020 de 27/07/2020. Súmula: Exonera, a pedido, ocupante
do cargo público de Professor Municipal, Leticia de Azevedo Acorsi, a partir
de 15/07/2020.
Decreto nº. 7.372/2020 de 27/07/2020. Súmula: Exonera, a pedido, ocupante
do cargo público de Tecnóloga da Construção Civil, Flavia Dahmer, a partir de
22/07/2020.
A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br - conforme
autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes na Lei Municipal nº 2.852/2018.
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2019
LEI MUNICIPAL Nº. 2.764 DE 19 DE MAIO DE 2017
Termo de Rescisão de Contrato Administrativo de Serviço Temporário: nº.
020/2020.
Contratante: Município de Coronel Vivida-PR.
Contratado(a): Kamila Demin
Objeto: Rescisão do Contrato Administrativo de Serviço Temporário nº.
020/2020.
Vigência: Este instrumento entra em vigor no dia 24 (vinte e quatro) de julho
de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS – PR
DECRETO Nº 59/2020 – Data: 27/07/2020 Súmula: “Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de
Mariópolis, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2020”. A publicação na integra, do ato acima, encontra-se disponível
no seguinte endereço eletrônico: Amsop.dioems.com.br. edição do dia 28/07/2020, respectivamente, conforme Lei Autorizativa
nº 06/2012 de 25/01/2012.
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS
EDITAL DE RETIFICAÇÃO I DO PROCESSO Nº 076/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020
– REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR
CONDICIONADO DO CONIMS E DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. O Consórcio Intermunicipal
de Saúde, por meio do seu Presidente, torna público, torna público, para conhecimento dos interessados,
a retificação do edital, em razão da impugnação realizada pela empresa ATLASVEL CLIMATIZAÇÃO
EIRELI - ME...
A sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 018/2020 será remarcada para a data de 04 de
agosto de 2020 às 09h00min.
A publicação na integra do ato acima encontra-se disponível nos endereços: www.conims.com.br,
www.diariomunicipal.com.br/amp/.
Pato Branco/PR, 27 de julho de 2020.
ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
PRESIDENTE

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 19/2020
A Comissão Especial de Licitação, da entidade CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, no exercício das
atribuições que lhe confere o Ato de Consórcio nº 103 de 10/06/2020, torna público, para conhecimento
dos interessados, que fará realizar no dia 07/08/2020, às 09:00 horas, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, a abertura da sessão pública conforme especificado no Edital de
Licitação Nº 019/2020 na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.
Informa-se que a íntegra do Edital se encontra disponível no endereço: www.conims.com.br
Objeto da Licitação: Aquisição de equipamentos médicos e eletrodomésticos, conforme termo de convênio
nº 869127/2018 – Ministério da Saúde e ainda de acordo com especificações e quantitativos descritos no
Anexo I - Termo de Referência.
Pato Branco/PR, 27 de julho de 2020.
MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
COORDENADOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
ATOS DE CONSÓRCIO
RESOLUÇÃO Nº 127 DE 27 DE JULHO DE 2020.
Súmula: Dispõe sobre a inclusão de procedimento na tabela de credenciamento nº 003/2017.
RESOLUÇÃO Nº 128 DE 27 DE JULHO DE 2020.
Súmula: Dispõe sobre a permanência da temporária suspensão das cirurgias eletivas no âmbito do
Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS.
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis nos endereços eletrônicos:
https://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) presidente Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

59/2020
15/2020 - PE
Pregão eletrônico
27/07/2020
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE
MEDICAMENTOS – FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, em atendimento ás
necessidades dos municípios consorciados ao CONIMS, de acordo com as condições e
especificações constantes no presente edital, inclusive em seus anexos, notadamente o
Anexo I que vincula o Termo de Referência.
f) Fornecedores Vencedores:
"TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO,
A G KIENEN & CIA LTDA - EPP

Total fornecedor:
Total fornecedor:
Total fornecedor:
Total fornecedor:

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

R$ 69.060,00
R$ 322.797,00
R$ 119.920,00
R$ 87.260,00

Total fornecedor:

R$ 31.200,00

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Total fornecedor:

R$ 844.481,00

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Total fornecedor:

R$ 65.440,00

BASCEL SOLUÇÕES LTDA
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Total fornecedor:

R$ 612.900,00

Total fornecedor:

R$ 85.457,00

CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Total fornecedor:

R$ 429.859,50

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL

Total fornecedor:

R$ 89.010,00

COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI

Total fornecedor:

R$ 6.000,00

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

Total fornecedor:

R$ 80.440,00

COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS

Total fornecedor:

R$ 189.880,00

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS

Total fornecedor:

R$ 652.780,00

DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Total fornecedor:

R$ 104.061,00

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

Total fornecedor:

R$ 973.704,00

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Total fornecedor:
Total fornecedor:
Total fornecedor:

R$ 395.000,00
R$ 179.154,00
R$ 3.000,00

F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
ILG COMERCIAL EIRELI
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

R$ 39.600,00
Total fornecedor:
Total fornecedor: R$ 8.777.373,00
R$ 23.950,00
Total fornecedor:

LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,

Total fornecedor:
Total fornecedor:

LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

R$ 345.472,00
R$ 43.140,00

R$ 58.760,00
Total fornecedor:
Total fornecedor: R$ 1.006.800,00
R$ 349.997,50
Total fornecedor:
R$ 315.473,00
Total fornecedor:
Total fornecedor: R$ 1.083.718,00

MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
NATCOFARMA DO BRASIL LTDA
PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
T C A FARMA COMERCIO LTDA
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Total fornecedor:

R$ 482.405,00

Total fornecedor:

R$ 391.800,00

Total fornecedor:
Total fornecedor:
Total fornecedor:
Total fornecedor:

R$ 334.116,80
R$ 125.340,00
R$ 491.200,00
R$ 180.880,00

Total fornecedor:

R$ 831.700,00

Total geral: R$ 20.223.128,80
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Atendimento aos Municípios Consorciados

Dotação
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.30.0

Altair José Gaspareto
Presidente

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2020 – PMM
OBJETO: REGISTRAR EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS PARA FUTURAS E
EVENTUAIS fornecimento de serviços para recapagem e
vulcanização de pneus da frota desta municipalidade.
PREÇO MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital.
DATA DE ABERTURA: 10 de agosto de 2020, às 14:00 horas, na
sede administrativa da Prefeitura Municipal, Departamento de
Licitação, situada a Praça Francisco Assis Reis, 1060.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está à
disposição no Departamento de Licitação e no site oficial do
município www.mangueirinha.pr.gov.br.
Maiores informações pelo fone (046) 3243–1122.
Mangueirinha, 27 de Julho de 2020.
Publique-se
Dorli Netto
Pregoeiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2019
(Vinculado ao Pregão Presencial nº 064/2019)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: GL Bombas Injetoras Beltrão Eireli.
ACRÉSCIMO: Fica acrescido das quantidades iniciais o percentual de 25% conforme prevê o Art. 65 §1º da Lei 8.666/93.
VALOR: R$ 23.437,50 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 27 de julho de 2020.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 27 de julho de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 083/2020
(Vinculado a Dispensa por Limite nº 030/2020)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: R. Dalazem Calhas
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de coifa e
exaustor, destinado as necessidades da secretaria municipal de educação.
VALOR TOTAL: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de julho de 2020.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 27 de julho de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal
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